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1 Inleiding

De strijd tegen belastingontwijking heeft geleid tot een akkoord van 1 juli 2021 in 
het kader van het OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit 
Shifting,1 waarmee de uitdagingen die de digitalisering van de economie met zich 
brengt, moeten worden aangepakt. De aanpak vindt plaats in de vorm van twee 
pijlers. Voor deze pijlers zijn in 2020 rapporten verschenen in de vorm van zoge-
noemde blauwdrukken: Reports on Pillar One and Two Blueprints.2 Deze rappor-
ten hebben vervolgens geleid tot het hiervoor bedoelde akkoord en de daarbij ho-
rende verklaringen, waarin is aangegeven dat de meeste landen die zijn aangesloten 
bij het Inclusive Framework overeenstemming hebben bereikt over de hoofdlijnen 
van de pijlers. Inmiddels is begonnen met het ontwikkelen van regelgeving voor de 
lidstaten. Deze regelgeving wordt doorgaans eerst als concept voorgelegd aan be-
langhebbenden, zodat zij daarop kunnen reageren.

Hierna zal het voorgaande in een bredere context worden geplaatst en is er aan-
dacht voor de historische ontwikkeling van de internationale samenwerking op het 
gebied van de heffing van directe belastingen. Daarna wordt ingegaan op de pijlers 
die zijn ontwikkeld in het kader van het Inclusive Framework: Pijler 1 en Pijler 2.

2 Context en voorafgaande ontwikkelingen

2.1 Inleiding
In deze paragraaf zal eerst aandacht worden besteed aan de politieke en economi-
sche context waarbinnen overheden afwegingen maken over belastingregels. Ver-
volgens zal aandacht worden besteed aan de lange aanloop naar een multilaterale 

1 Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation 
of the Economy van 1 juli 2021. In een statement van 8 oktober 2021 zijn nog nadere afspraken 
opgenomen.

2 OECD, Tax challenges arising from digitalisation – Report on Pillar One Blueprint: Inclusive Frame-
work on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Parijs: OECD Publishing 2020, 
https://doi.org/10.1787/beba0634-en (hierna: P1-rapport) en OECD, Tax challenges arising from 
digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project, Parijs: OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/abb4c3d1-en 
(hierna: P2-rapport).
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aanpak van belastingontwijking. Daarna wordt een overzicht gegeven van de meer 
recente ontwikkelingen, na de financiële crisis van 2008-2011.

2.2 Context
Overheden staan voor een fiscaal dilemma. Enerzijds moeten ze – ook van bedrij-
ven – belasting heffen om de staatsuitgaven te financieren. Anderzijds zijn fiscale 
voordelen een belangrijk element om investeringen te stimuleren en vooral inves-
teringen vanuit het buitenland aan te trekken. Dat dilemma is extra ingewikkeld 
omdat het belasten van de opbrengst van mobiel kapitaal moeilijk is. Daarnaast 
raakt belastingpolitiek aan het wezen van een overheid. Belastingpolitiek heeft di-
rect en indirect grote invloed op de bevolking van een land. Elke beperking opge-
legd aan de belastingpolitiek van een land is daarom een belangrijke inperking van 
de soevereine vrijheid om een land te besturen.

De problematiek waarmee de overheid te maken heeft als het gaat om belastingpo-
litiek in een internationale context, kan worden geïllustreerd met de volgende drie 
observaties: 
1 Lang geleden werd de fiscale behandeling van grensoverschrijdende investe-

ringen vooral beoordeeld vanuit de impact op rente en besparingen: ‘In short, 
exempting foreign investment holds domestic interest rates down, which 
 benefits domestic investors, but which dampens domestic savings more than 
is appropriate from a national or an international perspective.’3

2 Daarnaast moet belastingpolitiek niet alleen vanuit een economische hoek 
worden gezien. Belastingpolitiek gaat ook over een rechtvaardige verdeling 
van de kosten van de overheid: ‘(…) [arguments on basis of the benefit theory] 
cannot and do not imply that taxes are prices for individual state services. (…) 
However, it can be argued that taxes are consideration paid for the totality of 
state services by all taxpayers taken together. (…) Moreover, if the tax rates are 
lower in the state of source, this often reflects the facts (…) that [that state] 
provides less public goods and that the investor is bound to assume a higher 
risk in that state.’4

3 En ten slotte zijn er ook pragmatische overwegingen: ‘In concreto durf ik de 
stelling wel aan dat de [fair share] aan bepaalde wetmatigheden moet voldoen, 
op straffe van onbeoogde inkrimping. Die wetmatigheden vloeien niet voort 
uit een wet van hogere morele orde (…) Ze vloeien voort uit de “wet van de 
fiscale jungle”, die ter zake het volgende inhoudt: (…) belastingheffing van 
geldstromen die niet weg kunnen is daardoor gelegitimeerd. (…) Niet aan het 
territoir gebonden geldstromen slaan in een land slechts neer omdat het belas-

3 Th. Horst, A note on the optimal taxation of international investment income, The Quarterly 
Journal of Economics (94) 1980, afl. 4, p. 793-798.

4 K. Vogel, Worldwide vs. source taxation of income – A review and re-evaluation of arguments, In-
tertax 1988/8-9 (Part I), 1988/10 (Part II) en 1988/11 (Part III), p. 395.
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tingklimaat relatief gunstig is; (…) Naarmate de interne markt van een land 
groter is, is de binding van geldstromen aan het territoir sterker.’5

Deze drie observaties zijn alle drie nog steeds relevant, ondanks dat ze uit een (ver) 
verleden stammen. Ze geven de kaders aan waarbinnen de politiek keuzes kan ma-
ken.

In Nederland blijkt de taaiheid van de materie uit de ontwikkelingen rondom de 
dividendbelasting. De dividendbelasting is een heffing die feitelijk alleen voor 
buitenlandse investeerders een belastingheffing is. De beoogde afschaffing daar-
van bleek politiek onhaalbaar in 2018. Maar daarna – waarschijnlijk mede omdat 
Nederland wel en het Verenigd Koninkrijk geen dividendbelasting kent – vertrok-
ken de hoofdkantoren van twee van Nederlands grootste multinationals. Daardoor 
is de opbrengst van de dividendbelasting in Nederland substantieel verminderd en 
verdwijnt (hoogwaardige) werkgelegenheid.

2.3 Historische ontwikkeling
Langere tijd was er internationaal gezien weinig animo voor gezamenlijke belas-
tingregels. Tot de jaren negentig van de vorige eeuw was er eigenlijk uitsluitend 
aandacht voor afspraken over het voorkomen van internationale dubbele belas-
ting. Denk daarbij aan belastingverdragen, inclusief OESO (Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en Ontwikkeling)-modelverdragen, en de Moeder/doch-
ter- en Fusierichtlijnen van de Europese Unie (EU). In de loop van de jaren negentig 
begon dit echter te veranderen. Een eerste teken daarvan was dat de Verenigde 
Staten (VS) begonnen met het opnemen van een uitgebreide antimisbruikbepaling 
in hun belastingverdragen, de zogenoemde Limitations on Benefits clause. Zo’n 
 Limitations on Benefits clause komt erop neer dat niet alle inwoners recht hebben 
op de voordelen van een belastingverdrag, maar alleen inwoners die aan nadere 
(substance-)voorwaarden voldoen.6

Bovendien ontstond binnen belangrijke gremia van de EU steeds meer onvrede 
over het feit dat lidstaten via allerlei belastingvoordelen de allocatie van investe-
ringen en de belastingopbrengst van (andere) lidstaten negatief beïnvloedden. Te-
gelijkertijd was ook duidelijk dat de EU geen duidelijke zeggenschap had over de 
directe belastingen: heffing van deze belastingen is de competentie van de lidstaten 
en niet van de EU. De EU kon dus alleen met instemming van alle lidstaten algeme-
ne regels voor de lidstaten vaststellen. Dat was in eerste instantie politiek niet 
haalbaar, maar de EU nam in de jaren negentig wel twee belangrijke stappen.

5 F.W.G.M. van Brunschot, Inleiding, in: Bespreking van het rapport van de commissie ter bestudering 
van het verschijnsel internationale belastingvlucht van lichamen, en van maatregelen daartegen 
(Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 198), Deventer: Kluwer 1995, p. 6-11.

6 Art. 26 in het belastingverdrag dat Nederland en de Verenigde Staten in 1992 sloten.
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Enerzijds zette de EU soft power in: de Code of Conduct-werkgroep. De gedragscode 
is geen juridisch bindend instrument, maar een politieke afspraak tussen de lidsta-
ten om: 
1 belastingmaatregelen die schadelijke belastingconcurrentie vormen te herbe-

oordelen, te wijzigen of te schrappen (terugdraaiing);
2 dergelijke maatregelen ook in de toekomst niet meer in te voeren (standstill).

De gedragscode was oorspronkelijk gericht op de EU-lidstaten. De lidstaten hebben 
echter verklaard dat ze derde landen en gebieden waarop de EU-regels niet van 
toepassing zijn (waaronder diverse ‘tax havens’), zullen aanmoedigen om ook de 
beginselen van goed fiscaal bestuur aan te nemen. Volgens de gedragscode worden 
‘als potentieel schadelijk en derhalve als onder de gedragscode vallend beschouwd 
de belastingmaatregelen die een daadwerkelijk belastingniveau opleveren dat be-
duidend lager is, inclusief belasting tegen nultarief, dan die [tarieven] welke nor-
maal gesproken in de betrokken lidstaat van toepassing zijn’.7

Anderzijds zette de EU een van haar sterkste wapens in, het verbod op selectieve 
staatssteun. Veel maatregelen die buitenlandse investeerders een belastingvoor-
deel gaven, vormen mogelijk een vorm van verboden staatssteun. In Nederland 
werd dat belangrijk toen de technolease-regeling voor Philips en Fokker8 werd on-
derzocht én het bijzondere regime voor groepsfinanciering.9 Het directe gevolg was 
dat het groepsfinancieringsregime in 2005 werd afgeschaft.10 In de tweede helft 
van de jaren tien van deze eeuw kwam deze strijd in een stroomversnelling: de za-
ken rondom Apple,11 Starbucks12 en FIAT13 zijn daar bekende voorbeelden van. Pij-
ler 2, die in paragraaf 4 behandeld wordt, kan worden gezien als een vervolgstap op 
het tegengaan van het geven van staatsteun via belastingvoordelen.

2.4 Recente ontwikkelingen
In de loop van deze eeuw werd de publieke opinie gemobiliseerd tegen belasting-
ontwijking en belastingontduiking. Lobbyorganisaties en onderzoekscollectieven, 
denk daarbij aan Tax Justice International,14 SOMO15 en ICIJ,16 leverden een groei-
ende stroom van publicaties aan. Vooral de grote datalekken, zoals de Panama Pa-
pers, de Paradise Papers en de Pandora Papers, kregen wereldwijd veel aandacht en 
hebben waarschijnlijk grote invloed gehad op de wereldwijde publieke opinie. Ook 

7 Zie www.consilium.europa.eu/nl/council-eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/.
8 P. Essers, Het Technolease drama. Eens maar nooit weer?, Deventer: Wolters Kluwer 2016.
9 Destijds in art. 15b Wet VPB 1969.
10 Wet van 15 september 2005, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 

(vervallen van de concernfinancieringsregeling).
11 Zaken T-778/16, Ireland v Commission, en T-892/16, Apple Sales International and Apple Opera-

tions Europe v Commission.
12 Zaken T-760/15, Netherlands v Commission, en T-636/16, Starbucks and Starbucks Manufacturing 

Emea v Commission.
13 Zaken T-755/15, Luxembourg v Commission, en T-759/15, Fiat Chrysler Finance Europe v Com-

mission.
14 Zie https://taxjustice.net/our-history/.
15 Zie www.somo.nl/nl/onderwerp/belastingen/?fwp_post_format=publication.
16 Zie https://offshoreleaks.icij.org/.
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de financiële crisis van 2008-2011 heeft ongetwijfeld flink bijgedragen aan de pu-
blieke druk om belastingontwijking aan te pakken.

De OESO begon mede onder druk van deze omstandigheden een groot initiatief 
om belastingontwijking tegen te gaan: het BEPS (Base Erosion and Profit Shift ing)-
project. In 2013 kwam een rapport uit met een actieplan van vijftien onderdelen.17 
De OESO zocht daarvoor ook steun bij niet-lidstaten. Inmiddels hebben 141 lan-
den zich gecommitteerd aan de maatregelen in het BEPS-rapport.18 De nieuwe ini-
tiatieven, Pijler 1 en 2, die in dit artikel in paragraaf 3 en 4 besproken worden, zijn 
een direct vervolg op het BEPS-initiatief.

Het BEPS-project als zodanig is een politiek project. De OESO heeft geen wetge-
vende bevoegdheden. Veel landen hebben inmiddels veel van de actiepunten in 
hun wetgeving ingevoerd. Het BEPS-project is zeker een succes te noemen. Maar er 
is ook tegenwerking, bijvoorbeeld in de VS met de Tax Cuts and Jobs Act van 
2017.19 In 2017 was de Democratische Partij in de VS erg tegen de belastingverla-
gingen in deze wet. Nu zij de verkiezingen in 2020 heeft gewonnen, kan de partij 
proberen die belastingverlagingen (deels) weer ongedaan te maken. Ook is de hui-
dige regering in de VS weer meer gericht op internationale samenwerking en staat 
ze positiever tegenover het BEPS-project.

De EU beschikt wel over wetgevende bevoegdheden en onderschrijft ook de doel-
stellingen van het BEPS-project. En de Europese Commissie is begonnen met een 
eigen en omvangrijk fiscaal wetgevingsproject.20 In het verleden was het moeizaam 
om tot EU-regels over directe belastingen te komen, omdat deze unanieme instem-
ming van de lidstaten vereisen. De wil om mee te werken was er niet altijd bij alle 
lidstaten. Nu lijkt die wil er wel te zijn. Dat heeft geleid tot verschillende richtlijnen 
om belastingontduiking en belastingontwijking tegen te gaan. De belangrijkste 
maatregel tegen belastingontwijking is de zogenoemde ATAD-richtlijn21 uit 2016. 
De regels van deze richtlijn zijn sterk beïnvloed door Duitse wetgeving. De 
 ATAD-richtlijn bevat onder andere een zware beperking inzake de aftrekbaarheid 
van rente (ook rente verschuldigd aan derden), een emigratieheffing, een algemene 
antimisbruikmaatregel en de heffing bij de aandeelhouder van ‘passieve inkom-
sten’ van ‘laagbelaste buitenlandse dochters’, ook wel de CFC-maatregel genoemd. 
Voor de komende jaren wordt ook verwacht dat er een richtlijn komt die het ge-
bruik van brievenbusmaatschappijen moet tegengaan.22 De EU gaat daarmee veel 
verder dan de eerdergenoemde Code of Conduct.

17 OECD, Action plan on base erosion and profit shifting, Parijs: OECD Publishing 2013, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264202719-en.

18 Zie www.oecd.org/tax/beps/.
19 Public Law 115-97, 22 december 2017.
20 Zie https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/com%25282006%2529823_en.pdf.
21 Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016.
22 Zie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_7027.
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3 Pijler 1

3.1 Inleiding
Pijler 1 richt zich op een gedeeltelijke wijziging van de regels op basis waarvan 
winst gemaakt door een grote multinationale onderneming voor winstbelasting-
doelen wordt toegerekend aan de landen waarin deze onderneming actief is. Met 
deze wijziging wordt het zogenoemde arm’s length-beginsel deels overboord gezet.

Het arm’s length-beginsel houdt in dat de winst van een concernonderdeel dat deel 
uitmaakt van een multinationale onderneming wordt toegerekend aan de jurisdic-
tie waar het concernonderdeel is gevestigd op basis van prijzen die zouden zijn 
overeengekomen tussen van elkaar onafhankelijke derden. Voor de multinationale 
ondernemingen die onder Pijler 1 vallen, betekent de wijziging van de winsttoe-
rekeningsregels dat zij ook kunnen worden belast door landen waar zij fysiek niet 
aanwezig zijn. Daardoor verschuift een deel van de winstbelastinggrondslag van 
deze ondernemingen naar de laatstbedoelde landen.

Onder Pijler 1 vallen – naar de huidige plannen – multinationale ondernemingen 
met een omzet van meer dan € 20 miljard en een winstgevendheid (voor belasting-
heffing) van meer dan 10% van de omzet. Dit is de zogenoemde ‘scope’ van Pijler 1. 
Naar de aard van de activiteiten van de ondernemingen wordt in beginsel niet ge-
keken, maar de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen valt evenals de gereguleer-
de financiële dienstverlening buiten het bereik van Pijler 1. Het oogmerk van Pij-
ler  1 is dat de overwinst behaald door de ondernemingen die onder deze pijler 
vallen, dat is het deel van de winst dat uitgaat boven de hiervoor vermelde 10% (de 
‘residual profit’), anders dan nu deels ter heffing wordt overgelaten aan de landen 
waarin de multinationale ondernemingen hun goederen of diensten afzetten (de 
zogenoemde ‘marktlanden’). Naar het zich nu laat aanzien, zal 25% van de residual 
profit worden toegerekend aan de marktlanden.23 Dit wordt het kwantum ge-
noemd.24 De betrokken marktlanden kunnen vervolgens de aan hen toegerekende 
winst belasten.

Naar aanleiding van de kenschets van Pijler 1 in de vorige alinea’s kan een aantal 
zaken nader worden toegelicht. Zo vallen onder de scope van Pijler 1 ook multina-
tionale ondernemingen die bedrijfsonderdelen hebben met zowel een hoge als een 
lage winstmarge. Voorwaarde daarbij is wel dat de zeer winstgevende onderdelen 
(die voldoen aan een rendement van meer dan 10%) – gezamenlijk – (ook) voldoen 
aan het omzetvereiste van € 20 miljard. De omzet van de onderdelen met een lage 
winstmarge wordt bij de toets aan het omzetvereiste in deze situatie dus gene-
geerd. Met inachtneming van de nu gedefinieerde scope van Pijler 1 zullen onge-
veer de honderd grootste en meest winstgevende multinationale ondernemingen 
ter wereld onder het bereik van Pijler 1 vallen. Hiertoe behoren ook de grootste 
IT-ondernemingen. De scope van Pijler 1 kan in de toekomst nog worden uitge-

23 Statement on a Two Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation 
of the Economy van 8 oktober 2021.

24 In de door de OESO gepubliceerde documenten wordt dit ook wel Bedrag A (Amount A) genoemd.
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breid. Zodra zeven jaar ervaring is opgedaan met Pijler 1 zal worden bezien of het 
omzetvereiste kan worden verlaagd naar € 10 miljard.

3.2 Geen Pijler 1 voor de winning van natuurlijke hulpbronnen en financiële dienstver-
lening

Zoals aangegeven vallen de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en gereguleer-
de financiële dienstverlening buiten het bereik van Pijler 1.25 Bij de natuurlijke 
hulpbronnen moet niet alleen worden gedacht aan de winning, bewerking en ver-
koop van niet-hernieuwbare delfstoffen zoals olie, gas en mineralen, maar ook aan 
de producten afkomstig uit de landbouw, de visserij en de bosbouw. Omdat veel 
van de hier bedoelde producten nauw zijn verbonden aan het gebied waarin zij 
worden geproduceerd of worden verwerkt, en zij hun waarde in de regel niet ontle-
nen aan marketingactiviteiten, ligt het niet voor de hand de winst van deze secto-
ren deels te belasten in de landen waar de uiteindelijke consumenten van deze sec-
toren woonachtig zijn. Daar komt wat ons betreft bij dat veel van de hier bedoelde 
producten vanwege hun fysieke aanwezigheid in de (uiteindelijke) afzetmarkten 
reeds nu al in die afzetmarkten worden belast. Dit laatste argument wordt in een 
andere context ook aangevoerd om de gereguleerde financiële sector – banken, ver-
zekeraars, beleggingsfondsen en financiële intermediairs – buiten Pijler 1 te hou-
den. In de Report on Pillar One Blueprint26 wordt namelijk opgemerkt dat de regu-
lering van de financiële sector met zich brengt dat de hiervoor genoemde bedrijven 
steeds fysiek aanwezig zijn in de landen waarin zij hun bedrijf uitoefenen. Het rap-
port concludeert ter zake: ‘Due to this factor, the profits from (…) activities that 
arise in a particular market jurisdiction will generally be taxed in that market loca-
tion with the result that there is no further need for any (…) re-allocation’ van de 
belastinggrondslag bij deze bedrijven.

3.3 De werking van Pijler 1
Om als marktland in aanmerking te komen voor heffing over een aandeel in het 
hiervoor genoemde kwantum moet er voldoende verband tussen dat land en de 
betrokken multinationale onderneming zijn. Dat verband, ook wel nexus genoemd, 
wordt bepaald door de omzet die de multinationale onderneming in dat land be-
haalt en wordt aanwezig geacht bij een omzet van ten minste € 1.000.000 of bij 
landen met een bescheiden Bruto Nationaal Product (een BNP van € 40 miljard of 
lager) bij een omzet van € 250.000. Om vast te stellen hoeveel omzet wordt be-
haald in een (potentieel) marktland zijn zogenoemde bronregels27 ontwikkeld. 
Deze regels bepalen per product of dienst geleverd of verricht door de multinatio-
nale onderneming in welk land deze worden gebruikt of geconsumeerd. Daarbij 
geldt dat alleen de transacties in aanmerking worden genomen die hun finale be-
stemming hebben gevonden. Met andere woorden: alleen de omzet die wordt be-

25 Naast deze twee sectoren worden ook de internationale lucht- en scheepvaart buiten het bereik van 
Pijler 1 gehouden. P1-rapport, p. 22, punt 35.

26 P1-rapport, p. 49, punt 124.
27 In het jargon van het Inclusive Framework: source rules. Zie Public Consultation Document, Pillar 

One – Amount A: Draft model rules for nexus and revenue sourcing. Dit betreft een document 
waarop kon worden gereageerd van 4 tot 18 februari 2022.
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haald op een eindmarkt (in een marktland) wordt aan een marktland toegerekend. 
Het behoeft geen betoog dat deze bronregels gecompliceerd zijn en hoge eisen zul-
len stellen aan de administratie van de ondernemingen die onder het bereik van 
Pijler 1 vallen. Dit lijkt met name te gelden voor bepaalde digitaal verrichte dien-
sten als zij moeten worden toegerekend aan de consument van die diensten.

Voor de berekening van het kwantum wordt uitgegaan van de geconsolideerde 
winst van de multinationale onderneming. Deze moet worden berekend op basis 
van een methode die internationaal is aanvaard. In het Report on Pillar One Blue-
print28 en de Ontwerpregels voor het bepalen van de belastinggrondslag29 wordt 
daarvoor verwezen naar de International Financial Reporting Standards (IFRS). 
Het is echter ook mogelijk een andere methode te gebruiken die erkend is door de 
staat waarin de moeder van de multinationale onderneming is gevestigd, mits deze 
geen afwijkingen veroorzaakt die leiden tot een concurrentievoordeel voor de be-
trokken groep.30 De hiervoor bedoelde geconsolideerde winst wordt overigens niet 
onverkort gebruikt voor de berekening van het kwantum. Er wordt een beperkt 
aantal correcties doorgevoerd die in de meeste landen van het Inclusive Framework 
gebruikelijk zijn bij de vertaling van de commerciële naar de fiscale winst. De cor-
recties zien op de winstbelastinglasten en -teruggaven,31 ontvangen dividend, ver-
mogenswinsten en -verliezen op aandelen en aftrekposten die commercieel wel, 
maar fiscaal niet in aanmerking mogen worden genomen (zoals steekpenningen, 
boetes enzovoort). Voor al deze posten geldt dus dat zij buiten de winst voor fisca-
le doeleinden worden gehouden. Nadat de geconsolideerde winst is berekend, 
wordt het kwantum – zoals eerder aangegeven – berekend door de residual profit 
vast te stellen, waarvan vervolgens 25% wordt toegedeeld aan het kwantum. Daar-
na wordt het kwantum toegerekend aan de marktlanden. Dit wordt gedemon-
streerd in het volgende voorbeeld.

De A-groep verricht digitale diensten voor diverse markten. De omzet van de 
A-groep bedraagt in het lopende jaar € 30 miljard, terwijl de geconsolideerde 
winst € 7 miljard is. De residual profit is € 4 miljard (€ 7 miljard – (10% van 
€ 30 miljard)). Van deze winst vormt 25% – oftewel: € 1 miljard – het kwan-
tum. Dit wordt verdeeld over drie marktlanden. In twee van deze marktlanden 
is geen fysieke aanwezigheid. In het derde land wel. De omzet in de eerste lan-
den bedraagt € 12 miljard (land 1) respectievelijk € 3 miljard (land 2). In het 
land waarin wel fysieke aanwezigheid is, land 3, bedraagt de omzet € 15 mil-
jard. Het kwantum wordt als volgt verdeeld over de marktlanden:
land 1: € 0,4 miljard (€ 1 x € 12/€ 30);
land 2: € 0,1 miljard (€ 1 x € 3/€ 30); en
land 3: € 0,5 miljard (€ 1 x € 15/€ 30).

28 P1-rapport, p. 98, punt 407.
29 Public Consultation Document, Pillar One – Amount A: Draft model rules for tax base determina-

tions. Dit betreft een document waarop kon worden gereageerd van 18 februari tot 4 maart 2022.
30 De geconsolideerde winst wordt berekend met inachtneming van de voor de moeder van de onder-

neming geldende winstbepalingsregels.
31 P1-rapport, p. 103, punt 433.
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Onder het tot nog toe bestaande systeem, waarbij de winst wordt bepaald op basis 
van het arm’s length-beginsel, zou aan de landen 1 en 2 geen winst zijn toegere-
kend.

Hoewel het voorbeeld de indruk wekt dat de toepassing van Pijler 1 zich betrekke-
lijk eenvoudig laat uitvoeren, is deze indruk niet juist. De reden daarvoor ligt onder 
meer in het feit dat de gehele winst van de multinationale onderneming ook onder 
Pijler 1 nog steeds met toepassing van het arm’s length-beginsel zal moeten wor-
den toegerekend aan de verschillende onderdelen van deze onderneming. Het ge-
volg van deze benadering is dat de winst die via het kwantum wordt belast in de 
marktlanden dus twee keer wordt belast. Er moet daarom een systeem worden 
ontwikkeld om deze dubbele belasting tegen te gaan. Dit systeem zal er – eenvou-
dig gezegd – toe leiden dat de landen die winst toegedeeld krijgen op basis van het 
arm’s length-beginsel het kwantum weer in aftrek zullen moeten toelaten op de via 
het arm’s length-beginsel toegerekende winst. Op basis van de huidige afspraken 
betreft dit de landen waar de onderdelen van de multinationale onderneming zijn 
gevestigd die een residual profit behalen.32 In het voorbeeld dat hiervoor is opgeno-
men, is dat land 3.

Omdat Pijler 1 globaal gaat gelden en complex zal zijn, worden ook afspraken ge-
maakt over het voorkomen van geschillen en geschilbeslechting. In principe zijn de 
deelnemende landen verplicht de mogelijkheid van geschilbeslechting in te voeren, 
maar voor bepaalde ontwikkelingslanden is voor aangelegenheden die het kwan-
tum betreffen een uitzondering gemaakt. Verder is afgesproken dat een multila-
teraal verdrag zal worden gesloten waarin onder meer regels zijn opgenomen die 
zien op de berekening en de toerekening van het kwantum, het voorkomen van 
dubbele belasting, de bij Pijler 1 behorende administratieve regels, de uitwisseling 
van informatie en het voorkomen en beslechten van geschillen.

3.4 Enkele kritische kanttekeningen bij Pijler 1
Het mag bijzonder worden genoemd dat bijna op wereldwijde schaal – weliswaar op 
hoofdlijnen – overeenstemming bestaat over de invoering van Pijler 1. Dat die 
overeenstemming is bereikt, is mede een gevolg van de verontwaardiging die inter-
nationaal is ontstaan over de mogelijkheden die voor internationaal actieve onder-
nemingen bestonden – en deels nog bestaan – om belasting te ontwijken. Daar-
naast is er sprake geweest van een politiek compromis. De invoering van Pijler 1 zal 
gepaard gaan met de afschaffing van nationale ‘digital services taxes’ en de belofte 
dergelijke belastingen niet in te voeren. Dit laatste was met name voor de VS een 
belangrijke voorwaarde om in te stemmen met Pijler 1. Dit alles doet niet af aan 
het feit dat er bij Pijler 1 nog wel enkele kritische kanttekeningen zijn te plaatsen.

Ten eerste, Pijler 1 voorziet weliswaar in een andere benadering van de manier 
waarop winst gemaakt door een multinationale onderneming voor de winstbelas-
tingheffing van landen internationaal wordt verdeeld, maar Pijler 1 vormt geen 

32 Statement on a Two Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation 
of the Economy van 1 juli en 8 oktober 2021.
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radicale breuk met het arm’s length-beginsel zoals dat nu wordt gebruikt voor de 
winsttoerekening. Dit betekent dat de problematiek van de transfer pricing – het 
vaststellen van onderlinge prijzen volgens het arm’s length-beginsel – blijft be-
staan. Op dit punt wordt onder Pijler 1 eigenlijk niets gewonnen, behoudens het 
initiatief om – internationaal – te komen tot een vaste vergoeding voor ondersteu-
nende marketing en distributieactiviteiten.33

Ten tweede, voor de toepassing van Pijler 1 moet vaststaan wat onder een multina-
tionale onderneming wordt verstaan. Een duidelijk groepsbegrip ontbreekt, maar 
aangenomen moet worden dat het de bedoeling is aansluiting te vinden bij het 
groepsbegrip dat wordt gebruikt voor het opstellen van een geconsolideerde jaar-
rekening. Daarnaast wordt het bereik van Pijler 1 bepaald door de hoogte van de 
omzet en de winstgevendheid van de multinationale onderneming. Het lijkt erop 
dat tot nog toe deze bedragen bewust hoog zijn vastgesteld om de uitvoering be-
heersbaar te houden. Hoewel daar begrip voor op te brengen valt, doet het ontbre-
ken van een principiëlere benadering afbreuk aan de geloofwaardigheid van Pij-
ler 1. Dit standpunt kan ook worden ingenomen met betrekking tot het niet onder 
Pijler 1 brengen van de gereguleerde financiële sector. Ook banken kunnen – zeker 
in de EU – in landen actief zijn zonder dat zij daar fysiek aanwezig zijn.

Ten derde, de invoering van Pijler 1 gaat gepaard met ingewikkelde regelgeving. De 
uitvoering daarvan zal, zoals eerder vermeld, niet eenvoudig zijn. Dit klinkt als een 
open deur, maar is daarom niet minder waar. Het is dus inderdaad van het grootste 
belang dat de uitvoering van Pijler 1 zo veel mogelijk wordt gestroomlijnd. Dit is 
zeker van belang waar het gaat om het voorkomen van dubbele winstbelasting. 
Dubbele winstbelasting moet worden voorkomen door transparante regelgeving. 
Bovendien moeten de landen die tegemoetkoming moeten geven, hiertoe worden 
verplicht.

Ten vierde, op basis van de afspraken zoals ze er nu liggen, is er sprake van een 
marktland waaraan winst kan worden toegerekend indien in dat land een omzet 
wordt behaald van € 1 miljoen (de nexus). Praktisch gesproken komt hier de vraag 
op of dit bedrag niet erg laag is vastgesteld. Hoeveel kwantum zal er uiteindelijk 
kunnen worden toegerekend aan een marktland waarin een omzet wordt behaald 
van € 1 miljoen? Weegt de belasting daarover op tegen de kosten die moeten wor-
den gemaakt om vast te stellen of er nexus is.

Ten slotte, Pijler 1 (en ook het hierna te bespreken Pijler 2) zal alleen succesvol zijn 
zolang landen zich blijven houden aan de afspraken die zijn gemaakt. De huidige 
internationale fiscale gemoedstoestand lijkt erop te duiden dat de eensgezindheid 
omtrent beide pijlers wel zal voortbestaan, maar garanties voor de toekomst be-
staan er ook op dit punt niet.

33 Statement on a Two Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation 
of the Economy van 1 juli en 8 oktober 2021, p. 3. Het gaat voor wat betreft de hier genoemde 
diensten om Amount B.
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4 Pijler 2 – minimum wereldwijd belastingtarief

4.1 Inleiding
In deze paragraaf komt Pijler 2 aan de orde. In het kader van Pijler 2 is in 2020 door 
de OESO een lijvig rapport gepubliceerd. Dat rapport (het ‘P2-rapport’) heeft als 
doelstelling: ‘Under the second pillar, the Inclusive Framework agreed to explore 
an approach that is focused on the remaining BEPS challenges and proposes a sys-
tematic solution designed to ensure that all internationally operating businesses 
pay a minimum level of tax.’34 Dat minimumtarief is 15%. Het basisidee is dat een 
onderneming per saldo in enig land 15% belasting betaalt over haar winst, onge-
acht in welk land die winst behaald wordt. Dat gaat dus verder dan alleen een mini-
mumtarief dat landen moeten invoeren, het gaat ook om een systeem waarbij lan-
den bijheffen als andere landen minder dan 15% heffen.35

De reikwijdte van Pijler 2 is overigens beperkt tot concerns met een geconsolideer-
de omzet van ten minste $ 750 miljoen per jaar. Dit betekent dat slechts een be-
perkt deel van de ondernemingen ermee geconfronteerd zal worden.

De regels van Pijler 2 worden in het rapport de GloBE-regels genoemd. De Europe-
se Commissie heeft op 21 december 2021 een conceptrichtlijn gepubliceerd.36 Er is 
nog geen Nederlands wetsvoorstel voor de implementatie in Nederland. De onder-
staande bespreking van de GloBE-regels is daarom gebaseerd op het P2- rapport en 
de concept-EU-richtlijn.

4.2 Het systeem – hoe werkt Pijler 2?

4.2.1 Overzicht
De toepassing van Pijler 2 voorziet in de volgende drie stappen: 

 – Stap 1: valt de groep onder de GloBE-regels?
 – Stap 2: zo ja, bereken per jurisdictie de effectieve belastingdruk conform de 

GloBE-regels.
 – Stap 3: is in een of meer jurisdicties de effectieve belastingdruk onder de 15%? 

Zo ja, bepaal de ‘sanctie’ en de vennootschap waar deze op wordt toegepast.37

Het P2-rapport bevat ook een stroomdiagram (zie figuur 1).38

34 P2-rapport, p. 13.
35 P2-rapport, p. 13-16. Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising 

from the Digitalisation of the Economy van 8 oktober 2021, www.oecd.org/tax/beps/statement-
on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-
economy-october-2021.htm, p. 3-5.

36 Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2021:0823:FIN.
37 P2-rapport, p. 13-16.
38 P2-rapport, p. 21.
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Figuur 1 Stroomdiagram in het P2-rapport

4.2.2 Valt de groep onder de GloBE-regels?
Om onder de GloBE-regels te vallen, moet er sprake zijn van een multinationale 
groep van ondernemingen (MNE). Een puur nationale groep valt er dus niet onder. 
De definitie van groep lijkt op die van art. 2:24 van het Burgerlijk Wetboek (BW), 
maar is niet identiek. In essentie gaat de definitie van groep in het P2-rapport uit 
van ‘ondernemingen’ en gaat art. 2:24 BW uit van entiteiten. Dat betekent dat een 
losse vennootschap, een vennootschap zonder deelneming en zonder controleren-
de aandeelhouder, maar met een nevenvestiging (een vaste inrichting) in een an-
der land geen groep is in de zin van art.  2:24 BW, maar wel in de zin van de 
 GloBE-regels.39

Overigens is er een aantal uitzonderingen op basis van de kwalificatie van het 
hoofd van de groep. Het gaat daarbij om onder andere groepshoofden die kwalifice-
ren als pensioenfonds, beleggingsfonds, non-profitorganisatie of overheids-
lichaam.40 Zij vallen niet onder de GloBE-regels.

Ten slotte moet de groep gedurende twee van de voorafgaande vier jaren ten min-
ste $ 750 miljoen aan omzet hebben gerapporteerd. Dat betekent overigens ook 
dat – bij invoering in 2023 – de groepsomzet voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 
2022 relevant is.41

39 P2-rapport, p. 23-30.
40 P2-rapport, p. 30-40.
41 P2-rapport, p. 40-44.
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4.2.3 Berekening per jurisdictie van de effectieve belastingdruk conform de 
GloBE-regels

Het meest cruciale onderdeel van Pijler 2 is de berekening van de effectieve belas-
tingdruk. Die berekening vindt plaats per jurisdictie, niet per entiteit. De bereke-
ning gaat uit van de commerciële winstberekening, niet van de berekening van de 
belastbare winst. In de praktijk zal dit meestal neerkomen op de winst berekend 
conform de IFRS-regels. Uiteraard is er vervolgens een aantal aanpassingen. Deze 
aanpassingen zijn in verschillende categorieën in te delen. Een categorie gaat over 
aanpassingen om ‘dubbeltelling’ te voorkomen, zoals het uitsluiten van dividenden 
van deelnemingen en de resultaten van transacties tussen groepsonderdelen in de-
zelfde jurisdictie. Een andere categorie gaat over aanpassingen om tot een zuiver-
der resultaat te komen, zoals de uitsluiting van boetes en omkoopsommen, niet-af-
trekbare betalingen in aandelen en de beleggingsopbrengst die bestemd is voor 
polishouders van een verzekeringsmaatschappij. Daarnaast is besloten dat inkom-
sten uit internationale lucht- en scheepvaart buiten beschouwing blijven. Een der-
de categorie ziet op items die meerdere jaren omvatten, zoals afschrijvingen en 
verliesverrekening. Dan is er een regeling voor de behandeling van resultaten in 
een jurisdictie die (deels) de belasting pas heft als winst wordt uitgekeerd. En uiter-
aard zijn belastingen geen aftrekbare post voor de berekening van de winst. Tot 
slot zijn er correcties mogelijk als die volgen uit de regels van Pijler 1.42

De gecorrigeerde winst per jurisdictie is de noemer van de breuk. De teller is het 
bedrag aan belasting per jurisdictie. Hier is het uitgangspunt dat niet alleen winst-
belasting die als zodanig wordt aangeduid, wordt meegenomen, maar ook andere 
betalingen die overeenkomen met een winstbelasting. Daarnaast is er een regeling 
voor de behandeling van fiscale subsidies. Fiscale subsidies kunnen worden gezien 
als negatieve belasting, maar onder voorwaarden worden ze gezien als inkomen 
(en dus niet als negatieve belasting). Dat laatste geldt ook voor niet-fiscale subsi-
dies. De belangrijkste voorwaarde voor een fiscale subsidie om niet als negatieve 
belasting gezien te worden, is dat er een terugbetalingsplicht bestaat.43

Uiteindelijk wordt dan de breuk berekend. Als de uitkomst lager is dan 15/100, dan 
is het resultaat in de betreffende jurisdictie te laag belast (undertaxed profit).

4.2.4 Bepaling van de ‘sanctie’ en de vennootschap waarop deze wordt toegepast
Om het systeem van Pijler 2 ook werkelijk effectief te maken, is er een sanctie in-
dien en voor zover er sprake is van undertaxed profit. De hoofdregel is dat het land 
waar het groepshoofd gevestigd is een aanvullende belasting moet heffen. Tech-
nisch gaat dat via het opnemen van de undertaxed profit in het belastbaar resultaat 
van het groepshoofd, de Income Inclusion Rule. Daarover moet de jurisdictie van 
het groepshoofd dan een belasting heffen die gelijk is aan 15% verminderd met de 
berekende effectieve belastingdruk. Dit wordt de Top-up Tax genoemd.44

42 P2-rapport, p. 45 en 53-105.
43 P2-rapport, p. 45-53.
44 P2-rapport, p. 112-122.
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Om de Top-up Tax-sanctie te kunnen toepassen, moet de jurisdictie van het groeps-
hoofd meedoen met Pijler 2. Niet alle (fiscale) jurisdicties doen mee en sommige 
jurisdicties zullen waarschijnlijk de GloBE-regels niet volledig (kunnen) invoeren 
en niet altijd de Top-up Tax heffen. Als de jurisdictie van het groepshoofd de Top-
up Tax niet heft, wordt er primair gekeken of er een tussenhoudster in de structuur 
is in een jurisdictie waar de Top-up Tax wel geheven kan worden. In dat geval is het 
de entiteit die het hoogst in de keten zit (onder het groepshoofd) die de Top-up Tax 
moet heffen. Als er ook geen tussenhoudster is die de Top-up Tax kan heffen, is er 
de sanctie van Undertaxed Payment Rule, als backstop. Die komt erop neer dat in-
tragroepbetalingen deels óf als niet-aftrekbaar worden bestempeld óf onderwor-
pen worden aan een bronheffing, om zo zeker te stellen dat de Top-up Tax toch 
betaald wordt. Voor zover nodig zullen belastingverdragen worden aangepast om 
de bronheffing mogelijk te maken. Dit wordt de Subject to Tax Rule genoemd.45

4.3 Enkele kritische kanttekeningen bij Pijler 2
Op het eerste gezicht lijkt Pijler 2 een robuust systeem om daadwerkelijk een mini-
mumbelasting van 15% voor grotere multinationals te realiseren en daarmee een 
goed instrument om belastingontwijking tegen te gaan. Wereldwijde belastinghar-
monisatie en samenwerking zijn zeker nastrevenswaardige doelstellingen. Toch 
zijn er wel degelijk enkele kritische kanttekeningen te maken bij Pijler 2.

Ten eerste, Pijler 2 leidt tot om omkering van een aloud uitgangspunt: belasting-
heffing was een middel (financiering) om doelen (overheidsuitgaven) mogelijk te 
maken, onder Pijler 2 wordt belastingheffing een doel dat middelen genereert. Een 
overheid die belastingen heft zonder duidelijk bestedingsdoel voor ogen, loopt het 
risico op verspilling.

Ten tweede, Pijler 2 negeert de relatie tussen het niveau van overheidsdiensten en 
belastingheffing. In een jurisdictie met veel en kwalitatief goede overheidsdiensten 
is een minimumwinstbelasting van 15% vrij laag. In een jurisdictie met weinig en 
kwalitatief slechte overheidsdiensten is 15% belasting waarschijnlijk (te) hoog. Het 
gevolg zal zijn dat investeringen in de laatste jurisdicties, waaronder veel ontwik-
kelingslanden, zullen afnemen. Het lijkt ons dat dit mogelijke neveneffect niet is 
bedoeld, maar ook niet is meegenomen in de afwegingen.

Ten derde, toepassing van de GloBE-regels van Pijler 2 vereist dat binnen een rede-
lijke termijn vastgesteld kan worden hoeveel belasting er betaald is. Dat is in de 
praktijk vaak niet mogelijk. In Nederland is de navorderingstermijn in beginsel vijf 
jaar. Een volledige procedure – bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie – kan in 
de praktijk gemakkelijk meer dan vijf jaar in beslag nemen. Het zal met enige regel-
maat voorkomen dat zekerheid omtrent de verschuldigde belasting meer dan tien 
jaar op zich laat wachten.

Ten vierde, er ligt een zware controletaak te wachten op vooral de jurisdictie van 
het groepshoofd. De controle op de juistheid van de berekening van de effectieve 

45 P2-rapport, p. 112-143 en 150-170.
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belastingdruk in alle jurisdicties van een grote multinational is veel, heel veel werk. 
Het kan verleidelijk zijn voor een jurisdictie om op papier de Pijler 2-regels in te 
voeren, maar ze in de praktijk ‘slordig’ uit te voeren, om zo aantrekkelijk te worden 
voor hoofdkantoren. Omgekeerd kan een multinational overwegen om het groeps-
hoofd te vestigen in een jurisdictie met een zwakke of zelfs corrupte belasting-
dienst. Bovendien, zullen de jurisdicties van tussenhoudsters wel controleren of de 
jurisdictie van het groepshoofd ook daadwerkelijk de juiste Top-up Tax heft, of zul-
len ze erop vertrouwen als die jurisdictie (op papier) Pijler 2 heeft ingevoerd? En 
zijn de extra controlekosten (en administratieve lasten) van Pijler 2 wel proportio-
neel ten opzichte van de beoogde doelstellingen?

Ten slotte, Pijler 2 (en ook Pijler 1) gaat onderscheid maken tussen ‘grote’ en ‘klei-
ne’ belastingbetalers. Dat onderscheid is ten nadele van de grote. Is dat een geoor-
loofde vorm van onderscheid, of een vorm van verboden discriminatie? Hierbij kan 
worden aangetekend dat de ‘grote’ belastingbetalers die onder de GloBE-regels val-
len, ook de verplichting hebben tot het voeren van een country-by-country-rappor-
tage.46 Door deze verplichting is het groepshoofd dat nu met de GloBE-regels wordt 
geconfronteerd al eerder opgezadeld met extra administratieve lasten, die de ‘klei-
ne’ belastingbetalers niet kennen.

Kortom, ondanks de goede bedoelingen kan men zich serieus afvragen of Pijler 2 
als zodanig wel een goed idee is.

5 Samenvatting en conclusies

In deze bijdrage hebben wij aandacht besteed aan Pijler 1 en 2 van de OESO. Pij-
ler 1 is een nieuw systeem voor de toerekening van winst aan verschillende juris-
dicties. Pijler 2 is een systeem om tot een wereldwijde minimumwinstbelasting van 
15% te komen. Beide zijn uitsluitend van toepassing op een (kleine) groep van gro-
te multinationals, waarbij de reikwijdte van Pijler 2 groter is dan die van Pijler 1. 
Beide zijn zeer complexe regelingen, die lastig uitvoerbaar zullen blijken. Boven-
dien vallen er kritische kanttekeningen te maken bij beide. Het streven van de 
OESO om tot een betere en eerlijke belastingheffing van multinationals te komen, 
is lovenswaardig. Echter: of Pijler 1 en 2 daar op termijn een goede bijdrage aan 
leveren, valt af te wachten.

46 Hoofdstuk VIIA Wet VPB 1969. Met de country-by-country-rapportage wordt beoogd inzicht te 
verkrijgen in de winstverdeling binnen een multinationale onderneming en de wijze waarop inter-
ne transacties binnen een dergelijke onderneming deze winstverdeling beïnvloeden.


