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Aan de brief van de staatssecretaris ontleen ik het volgende.

1. Transparantie als wapen tegen belastingontwijking

Transparantie is één van de belangrijkste wapens tegen 
belastingontwijking.2 Uitwisseling van rulings is één van de 
instrumenten om meer transparantie te krijgen.

2. Uitwisseling van informatie over rulings in OESO- 
en EU-verband

Zowel in OESO- als in EU-verband zijn afspraken gemaakt 
over de uitwisseling van informatie over rulings.3 Het is in 
veel landen, wereldwijd, een gangbare en legitieme praktijk 
om belastingplichtigen vooraf duidelijkheid te geven over de 
toepassing van het (vennootschaps)belastingrecht door mid-
del van het afsluiten van rulings. Belastingplichtigen krijgen 
op deze manier zekerheid vooraf over de fiscale behandeling 
van voorgenomen rechtshandelingen. Indien de Nederland-
se Belastingdienst zekerheid vooraf geeft, zal de belasting-
aanslag hetzelfde zijn als in de situatie waarin geen zeker-
heid vooraf is gegeven.
Om belastingontwijking tegen te kunnen gaan is het van 
belang om voldoende informatie te hebben over de onderne-
ming en de toepassing van het belastingrecht in het buiten-
land. Uitwisseling van informatie over rulings kan leiden tot 
een betere informatiepositie voor de belastingdiensten.

3. Bestaande en nieuwe rulings

In OESO-verband is afgesproken om informatie over 
bestaande en nieuwe rulings uit te wisselen. Nieuwe rulings 
in OESO-verband zijn rulings die zijn gesloten op of na 1 
april 2016. Bestaande rulings zijn rulings die tot stand zijn 
gekomen in de periode tussen 1 januari 2010 en 1 april 2016 
en nog geldig waren op 1 januari 2014. Over bestaande 
rulings moet vóór 1 januari 2017 informatie zijn uitgewis-
seld.
Binnen de EU verplicht de Richtlijn 2015/2376/EU van de 
Raad van 8 december 2015 ook tot uitwisseling van informa-
tie over bestaande en nieuwe rulings. Nieuwe rulings voor 
de richtlijn zijn rulings die tot stand zijn gekomen op of na 
1 januari 2017. Bestaande rulings zijn rulings die tot stand 
zijn gekomen in de periode van 1 januari 2012 tot en met 
31 december 2016, met dien verstande dat over rulings die 
op of na 1 januari 2012, maar voor 1 januari 2014 tot stand 
zijn gekomen alleen informatie hoeft te worden verstrekt als 
die rulings op 1 januari 2014 nog geldig waren. De informa-
tie over de bestaande rulings moet vóór 1 januari 2018 zijn 
uitgewisseld met de andere lidstaten. Richtlijn 2015/2376/
EU is door middel van de Wet uitwisseling inlichtingen over 
rulings met ingang van 1 januari 2017 geïmplementeerd in 
de Nederlandse wetgeving.
Nederland heeft in EU-verband gepleit om zo min mogelijk 
af te wijken van de afspraken in OESO-verband, om zo de 
administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken. Op een 
aantal onderdelen zijn de afspraken vergelijkbaar. Zowel in 
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OESO- als in EU-verband wordt in eerste instantie niet de 
ruling zelf uitgewisseld, maar wordt een standaardformu-
lier uitgewisseld. Dit standaardformulier is internationaal 
overeengekomen en bevat de belangrijkste informatie uit 
een ruling. In tweede instantie kan een land, op verzoek, de 
ruling zelf opvragen.
Op een aantal belangrijke punten kennen de afspraken 
toch grote verschillen. Naast het verschil in deadlines, is 
het belangrijkste verschil de definitie van ‘ruling’. Waar in 
OESO-verband wordt gewerkt met een afgebakende ruling-
definitie, is de definitie van ‘ruling’ in de EU veel ruimer. Dit 
leidt ertoe dat op basis van de EU-afspraken over veel meer 
rulings informatie moet worden uitgewisseld dan in OESO-
verband. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering. Deze worden 
hierna beschreven.

4. Uitvoeringsgevolgen

De Belastingdienst dient uitvoering te geven aan de OESO- 
en EU-afspraken. Dit is volgens de staatssecretaris een enor-
me klus. Al eerder heeft de staatssecretaris aangegeven dat 
de Belastingdienst de deadlines voor uitwisseling van infor-
matie voor bestaande rulings in zowel OESO- als EU-verband 
niet haalt.4 Dit heeft verschillende oorzaken. Het merendeel 
van de rulings is niet centraal geregistreerd. Belastinginspec-
teurs dienen daarom handmatig hun dossiers door te lopen. 
Naar schatting moeten zij 13.000 dossiers doorlopen.
Eerder heeft de staatssecretaris initiële schattingen gegeven 
over aantallen rulings waarover in OESO- en EU-verband 
informatie moet worden uitgewisseld (in OESO-verband 
gaat het over ca. 2.000-3.000 bestaande rulings en in EU-
verband over ca. 6.000-8.000 bestaande rulings).5 De staats-
secretaris heeft ook aangegeven dat deze schattingen niet 
meer accuraat waren. In tabel 1 zijn nieuwe, meer accurate, 
schattingen gegeven. Tabel 2 geeft een update van de aantal-
len rulings en standaardformulieren waarover informatie is 
verzonden aan andere landen per 31 december 2016. Tabel 
3 bevat cijfers van de aantallen rulings waarover Nederland 
informatie heeft ontvangen.

Tabel 1: update schattingen rulings waarover informatie moet worden 
uitgewisseld

OESO EU Totaal

Bestaande rulings 2.000 4.750 4.750

Nieuwe rulings (jaarlijks) 340 2.000 2.000

Tabel 2: update informatie-uitwisseling rulings en standaardformulie-
ren verzonden per 31 december 2016

OESO EU

Aantal bestaande rulings  
waarover uitgewisseld

303 Nog niet begonnen

Aantal standaardformulieren  
over bestaande rulings

1.057 Nog niet begonnen

Aantal nieuwe rulings  
waarover uitgewisseld

86 Nog niet begonnen

Aantal standaardformulieren  
over nieuwe rulings

360 Nog niet begonnen

Tabel 3: update informatie-uitwisseling standaardformulieren over 
rulings ontvangen per 31 december 2016

OESO EU

Standaardformulieren over 
bestaande rulings

379 Nog niet begonnen

Standaardformulieren over  
nieuwe rulings

37 Nog niet begonnen

Uit tabel 1 volgt dat de Belastingdienst 2.000 bestaande 
rulings waarover in OESO-verband informatie moet worden 
uitgewisseld, heeft geïdentificeerd. (Bij eerdere schattingen 
werd uitgegaan van 2.000-3.000.) De Belastingdienst schat 
in dat in totaal over 4.750 rulings in EU-verband informatie 
moet worden uitgewisseld. Dit laatste getal is een precie-
zere schatting dan de eerder gegeven schatting van 6.000-
8.000, maar is nog steeds een schatting, omdat inspecteurs 
nog bezig zijn met het handmatig doorzoeken van 13.000 
dossiers. Dit is nog niet voor alle dossiers gedaan. De schat-
tingen zijn gebaseerd op de eerste resultaten hiervan. Het 
definitieve aantal rulings waarover informatie wordt uitge-
wisseld, kan derhalve zowel hoger als lager uitvallen. In tabel 
1 staat ook een te verwachten aantal nieuwe rulings dat jaar-
lijks wordt afgesloten waarover informatie moet worden uit-
gewisseld. Dit zijn schattingen, omdat immers niet bekend 
is hoeveel rulings er in de toekomst zullen worden gesloten.
Uit tabel 2 volgt dat Nederland over 303 bestaande rulings en 
over 86 nieuwe rulings informatie heeft uitgewisseld. Infor-
matie over een ruling wordt vaak met meerdere landen uit-
gewisseld, omdat een multinationale onderneming in meer-
dere landen actief is. De Belastingdienst heeft in dat verband 
1.417 keer een standaardformulier uitgewisseld.
Uit tabel 3 volgt dat Nederland over 379 bestaande en 37 
nieuwe rulings een standaardformulier heeft ontvangen.
Hoewel het in veel landen een gangbare praktijk is om belas-
tingplichtigen vooraf duidelijkheid te geven over de toepas-
sing van het belastingrecht, blijken de aantallen rulings 
van landen waarover informatie moet worden uitgewisseld 
behoorlijk uiteen te lopen. Waar Nederland spreekt over 
duizenden rulings waarover informatie moet worden uitge-
wisseld, hebben vrijwel alle andere landen in OESO-verband 
aangegeven dat zij verwachten over minder dan 200 rulings 
informatie te zullen gaan uitwisselen. Dit aantal rulings is 
dus aanzienlijk lager dan de rulings waarover Nederland 
informatie verwacht uit te wisselen. De staatssecretaris kan 
niet inschatten waarom andere landen denken over minder 
rulings informatie uit te wisselen. Hij vindt het in ieder geval 
belangrijk dat Nederland op een zorgvuldige manier voldoet 
aan de internationale verplichtingen.
Naast de hoeveelheid rulings waarover informatie moet wor-
den uitgewisseld, is volgens de staatssecretaris het invullen 
van de standaardformulieren blijkbaar een oorzaak van de 
vertraging.6

Dit kost meer tijd dan gedacht. In de praktijk zijn vragen 
opgekomen over de uitleg van de door de EU en OESO 
gehanteerde begrippen. Een aantal begrippen is voor meer-
dere interpretaties vatbaar en de EU en de OESO hebben 
beperkt richting gegeven over de uitleg ervan. Hierdoor is 
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het invullen van de standaardformulieren minder eenduidig 
gebleken dan aanvankelijk was voorzien. Indien er ruimte zit 
of onduidelijkheden zijn in de uitleg van de OESO- of EU-
regels, worden deze op dit moment door de Belastingdienst 
ruimhartig uitgelegd op een manier dat zo veel mogelijk 
transparantie wordt bereikt. Dit leidt ertoe dat in sommige 
gevallen aan meer landen informatie over een ruling wordt 
uitgewisseld en ook dat meer informatie over een ruling aan 
deze landen wordt uitgewisseld. Hiermee geeft Nederland zo 
veel mogelijk landen informatie die mogelijk van belang kan 
zijn om belastingontwijking tegen te gaan. Deze ruimhartige 
uitleg past binnen de geldende wettelijke kaders.
De staatssecretaris vindt uitwisseling van informatie over 
rulings van groot belang en blijft daarom vastberaden om te 
voldoen aan de internationaal gemaakte afspraken over de 
uitwisseling van informatie over rulings. Het niet halen van 
de deadlines doet daar niet aan af.
De laatste maanden van 2016 is er op ambtelijk niveau con-
tact geweest met het OESO- secretariaat van het Forum on 
Harmful Tax Practices (hierna: FHTP) om in goed overleg 
te komen tot een werkbare afspraak voor de uitwisseling van 
informatie over rulings door Nederland. Het OESO-secreta-
riaat heeft aangegeven begrip te hebben voor de Nederlandse 
situatie en in overleg is besloten om de landen die deelnemen 
aan het FHTP op de hoogte te brengen dat Nederland vastbe-
raden is te voldoen aan de afspraken, uitleg te geven waarom 
er vertraging is en te informeren wanneer de Belastingdienst 
kan voldoen aan de afspraken. Met het OESO-secretariaat is 
gesproken over het feit dat de Belastingdienst een jaar langer 
de tijd nodig heeft, dus dat informatie uiterlijk per 31 decem-
ber 2017 wordt uitgewisseld.
Waar dat mogelijk is binnen het zorgvuldig nakomen van 
de afspraken in OESO- en EU-verband, wordt ervoor geko-
zen het proces te versnellen. Door de Belastingdienst is het 
volgende ondernomen om het proces van uitwisseling van 
informatie over rulings te versnellen:

Belastingplichtigen en -adviseurs zijn en worden 
betrokken bij het invullen van de standaardformulieren 
over bestaande en nieuwe rulings.
Door de Belastingdienst is een handreiking ontwikkeld 
die belastingplichtigen helpt bij het invullen van het 
standaardformulier. Deze is en wordt op verzoek aan 
belastingplichtigen en belastingadviseurs verstrekt.
Aan inspecteurs is en wordt interne voorlichting gegeven 
over het proces van het identificeren van rulings waar-
over informatie moet worden uitgewisseld en het invul-
len van het standaardformulier. Hierdoor is elke inspec-
teur die rulings afsluit of heeft afgesloten, betrokken bij 
het proces van uitwisseling van informatie over rulings.
Voor het invullen van niet door belastingplichtige inge-
vulde standaardformulieren (met name voor Advance 
Pricing Agreements (APA’s)) is een aparte taskforce inge-
steld.

Op korte termijn (begin 2017) wordt daarnaast het volgende 
ondernomen om het proces te versnellen en minder bewer-
kelijk te maken:

Extra capaciteit wordt beschikbaar gesteld om stan-
daardformulieren in te vullen.
Voor nieuwe rulings met een grensoverschrijdend 
effect wordt in het Besluit Fiscaal Bestuursrecht vast-
gelegd dat een in concept ingevuld standaardformulier 
deel uitmaakt van de aan te leveren informatie bij het 
verzoek om een ruling.
Er wordt een implementatieteam opgericht dat snel 
beslissingen kan nemen bij vraag- of knelpunten.

Daarnaast wordt de daadwerkelijke uitwisseling van de stan-
daardformulieren op termijn voor de EU-rulings grotendeels 
geautomatiseerd in 2017.
In figuur 1 zijn de reeds ondernomen en toekomstige 
inspanningen van de Belastingdienst om het proces van 
uitwisseling van informatie te stroomlijnen in een overzicht 
weergegeven.

Figuur 1  Ondernomen en toekomstige inspanningen van de Belas-
tingdienst om het proces van informatie-uitwisseling 
over rulings te stroomlijnen.

De Belastingdienst blijft doorgaan met het identificeren en 
uitwisselen van informatie over rulings. Hiermee zal, zij 
het met enige vertraging, de Belastingdienst in OESO- en 
EU-verband de informatie over de rulings uitwisselen en de 
transparantieafspraken nakomen.

5. Gevolgen voor de rulingpraktijk

5.1. Definitie van ruling

In OESO-verband ziet de inlichtingenuitwisseling op rulings 
inzake preferentiële regimes, unilaterale voorafgaande ver-
rekenprijsafspraken die een grensoverschrijdend effect 
hebben, rulings over informeel kapitaal, rulings over vaste 
inrichtingen en rulings over de in OESO-verband omschre-
ven houdsterregimes.7 De definitie van de richtlijn bevat een 
opsomming van kenmerken die bepalen of sprake is van een 
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voorafgaande grensoverschrijdende ruling in de zin van de 
richtlijn.8 Hierbij gaat het, kort gezegd, om een akkoord, een 
mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere 
handeling met soortgelijk effect door de belastingautoriteit:

betreffende de uitleg of de toepassing van een wettelijke 
bepaling van de nationale belastingwetgeving;
waarop een persoon zich kan beroepen;
betrekking hebbend op een grensoverschrijdende trans-
actie of op de vraag of er sprake is van een vaste inrich-
ting; en
afgegeven voorafgaand aan de transactie of aan de acti-
viteiten die mogelijk tot een vaste inrichting kunnen 
leiden dan wel voorafgaand aan de indiening van een 
belastingaangifte voor het tijdvak waarin de transactie 
of de reeks van transacties of de activiteiten in een ander 
rechtsgebied hebben plaatsgevonden.

Als voorbeelden van rulings die onder deze definitie vallen, 
noemt de richtlijn rulings inzake vaste inrichtingen, over de 
behandeling van hybride entiteiten en over de grondslag voor 
de afschrijving in een lidstaat van een activum, verworven 
van een concernonderneming in een ander rechtsgebied.
Naast de definitie van een voorafgaande grensoverschrij-
dende ruling bevat de richtlijn een definitie van een voor-
afgaande verrekenprijsafspraak. Behalve unilaterale ver-
rekenprijsafspraken vallen ook bilaterale en multilaterale 
verrekenprijsafspraken onder de definitie van voorafgaande 
verrekenprijsafspraak. Bilaterale en multilaterale verreken-
prijsafspraken komen tot stand onder een belastingverdrag. 
Het kan zijn dat deze belastingverdragen de clausule bevat-
ten dat informatie die op grond van deze verdragen is verkre-
gen niet aan derden mag worden verstrekt. In de richtlijn is 
hiermee rekening gehouden. Als een belastingverdrag met 
een derde land een dergelijke clausule bevat, dient volgens 
de richtlijn de inlichtingenuitwisseling te worden gebaseerd 
op het verzoek om een verrekenprijsafspraak, dat aan de bila-
terale of multilaterale verrekenprijsafspraak met het derde 
land ten grondslag heeft gelegen. Gelet op de Nederlandse 
praktijk van omzetting van bilaterale en multilaterale verre-
kenprijsafspraken in unilaterale verrekenprijsafspraken, zal 
deze problematiek zich in Nederland naar verwachting niet 
voordoen.
Het palet aan uitlatingen dat onder de definitie van ruling 
valt, is in de Nederlandse praktijk veelzijdig. Te denken 
valt aan vaststellingsovereenkomsten, standpuntbepalingen 
vooraf en standpuntbepalingen ten aanzien van toekomstige 
transacties. In alle gevallen moet daarbij wel sprake zijn van 
een grensoverschrijdend effect. De definitie van voorafgaan-
de grensoverschrijdende ruling en voorafgaande verreken-
prijsafspraak strekt zich volgens de richtlijn in beginsel uit 
tot alle belastingen die onder Richtlijn 2011/16/EU vallen. 
Ondanks deze in beginsel brede opzet zal gelet op de context 
en achtergrond van de richtlijn de reikwijdte van de uitwis-
seling zich in de Nederlandse praktijk met name richten 
op rulings die zijn afgegeven in het kader van de vennoot-
schapsbelasting en de dividendbelasting. Het doel van de 
richtlijn is immers het vergroten van transparantie teneinde 
winstverschuivingen en grondslaguitholling te bestrijden. 

Voorts schrijft de richtlijn voor dat geen inlichtingen hoeven 
te worden verstrekt over rulings of verrekenprijsafspraken 
die uitsluitend betrekking hebben op de belastingzaken van 
één of meer natuurlijke personen.

5.2. Reeds afgegeven rulings

De richtlijn schrijft voor dat naast inlichtingen over voor-
afgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande 
verrekenprijsafspraken die na 31 december 2016 tot stand 
komen, wijzigen of worden verlengd, ook inlichtingen over 
reeds afgegeven rulings en verrekenprijsafspraken moeten 
worden verstrekt. Het gaat om rulings en verrekenprijsaf-
spraken die tot stand gekomen, gewijzigd of hernieuwd zijn 
in de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 januari 2017, 
met dien verstande dat over rulings en verrekenprijsafspra-
ken die op of na 1 januari 2012, maar voor 1 januari 2014 
tot stand zijn gekomen, zijn gewijzigd of zijn hernieuwd 
alleen inlichtingen hoeven te worden verstrekt in het geval 
die rulings of verrekenprijsafspraken op 1 januari 2014 nog 
geldig waren. De inlichtingen over de op 31 december 2016 
al bestaande rulings of verrekenprijsafspraken moeten vóór 1 
januari 2018 zijn uitgewisseld met de andere lidstaten.
Lidstaten kunnen ervoor kiezen om voor rulings en verre-
kenprijsafspraken die vóór 1 april 2016 tot stand gekomen, 
gewijzigd of hernieuwd zijn en waarover in beginsel vóór 1 
januari 2018 inlichtingen moeten worden uitgewisseld, een 
drempel van � 40 miljoen te hanteren. Nederland maakt van 
deze mogelijkheid gebruik. Hierdoor hoeft geen automati-
sche inlichtingenuitwisseling plaats te vinden over op 1 april 
2016 bestaande rulings en verrekenprijsafspraken ten aan-
zien van een persoon of groep van personen die niet hoofd-
zakelijk financiële of investeringsactiviteiten verrichten en 
waarvan de nettogroepsomzet minder dan � 40 miljoen per 
jaar bedraagt. Het omzetcriterium van � 40 miljoen is geba-
seerd op de Europese definiëring van het MKB. Bedrijven 
met een omzet minder dan dit genoemde bedrag worden 
gekwalificeerd als MKB.
De Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing 
van belastingen (hierna: WIB) geeft uitvoering aan regelingen 
van internationaal recht en aan richtlijnen van de Raad van de 
Europese Unie op het gebied van de wederzijdse bijstand bij 
de heffing van belastingen, waaronder Richtlijn 2011/16/EU. 
In de WIB zijn in verband met de richtlijn nieuwe definitie-
bepalingen opgenomen. Voorts is in de WIB een grondslag 
opgenomen voor de automatische inlichtingenuitwisseling over 
voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande 
verrekenprijsafspraken en wordt bepaald welke inlichtingen 
uitgewisseld gaan worden. De MKB-drempel voor op 1 april 
2016 bestaande rulings en verrekenprijsafspraken is ook in de 
WIB opgenomen.9
Indien een andere lidstaat na kennisname van de van 
Nederland ontvangen inlichtingen over een voorafgaande 
grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijs-
afspraak nadere inlichtingen wenst te ontvangen, kan die 
lidstaat Nederland daarom verzoeken. Ook als Nederland 
nadere vragen heeft naar aanleiding van uit een andere lid-
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staat automatisch ontvangen inlichtingen over een ruling 
of voorafgaande verrekenprijsafspraak, kan Nederland die 
lidstaat om nadere inlichtingen verzoeken. De WIB voorziet 
reeds in de benodigde grondslag voor de uitwisseling van 
inlichtingen op verzoek.
De grondslag voor de uitwisseling van inlichtingen waarover 
in OESO-verband afspraken zijn gemaakt, kan zijn gelegen 
in het WABB-verdrag,10 in een bilateraal belastingverdrag of 
in een zogenoemde TIEA.11 De WIB biedt al een wettelijk 
kader voor de uitvoering door Nederland van de hierover met 
andere landen gemaakte of te maken afspraken.

5.3. Definitie ruling

In het nieuwe art. 2b WIB is de definitie van voorafgaande 
grensoverschrijdende ruling opgenomen. Deze definitie is 
van belang in verband met de door dit wetsvoorstel te imple-
menteren verplichting voor Nederland om inlichtingen over 
een dergelijke ruling automatisch uit te wisselen met de 
andere lidstaten en met de Europese Commissie.
De – op het gebruik in Nederland voor de inlichtingenuitwis-
seling toegespitste – definitie van een voorafgaande grens-
overschrijdende ruling bestaat uit verschillende elementen.
Eén van deze elementen is dat het moet gaan om een uitla-
ting van de inspecteur of Onze Minister. Dit komt terug in 
de aanhef van lid 1. Onder een dergelijke uitlating valt een 
breed scala aan verschijningsvormen. De richtlijn noemt een 
akkoord, mededeling of enig ander instrument of handeling 
met een soortgelijk effect. Voor de Nederlandse praktijk valt 
te denken aan een vaststellingsovereenkomst, maar ook aan 
iedere vorm van standpuntbepaling. In de Nederlandse praktijk 
zal sprake zijn van een schriftelijke uitlating. Ook een uitla-
ting die een eerdere uitlating wijzigt of hernieuwt, valt onder 
de definitie. Het gaat daarbij volgens het bepaalde in lid 1, 
onderdeel a, altijd om een uitlating die is gedaan ten aanzien 
van een persoon of groep van personen, die zich erop kan 
beroepen. Het begrip persoon is in art. 1, lid 1, onderdeel 
n, WIB gedefinieerd en omvat zowel natuurlijke personen 
als rechtspersonen, maar ook samenwerkingsverbanden en 
juridische constructies die activa bezitten of beheren die aan 
een onder de WIB vallende belasting zijn onderworpen.
Een ander, in lid 1, onderdeel b, opgenomen, kenmerk van 
een voorafgaande grensoverschrijdende ruling is dat het 
moet gaan om de interpretatie of toepassing van een wette-
lijke bepaling ter uitvoering of handhaving van de nationale 
belastingwetgeving (met uitzondering van de belastingen die 
volgens art. 1, lid 3 en 4, WIB buiten de reikwijdte van de 
WIB vallen). Het kan daarbij ook gaan om bepalingen uit 
belastingverdragen. Onderdeel van de toepassing van een 
wettelijke bepaling kan ook zijn de interpretatie of toepas-
sing van beleidsbesluiten. De brede werking van de ruling-
definitie betekent dat met uitzondering van de omzetbelas-
ting, accijnzen en douanerechten, in beginsel alle rulings 
die in het kader van de overige middelen worden afgegeven, 
gemaakt, hernieuwd of gewijzigd, onder de definitie vallen. 
Deze brede werking zal overigens in de praktijk er niet toe 
leiden dat over alle rulings ook automatisch inlichtingen op 

basis van het voorgestelde art. 6d WIB zullen gaan worden 
verstrekt. Een ander element van de definitie, dat is opge-
nomen in lid 1, onderdeel c, is namelijk dat het moet gaan 
om uitlatingen die betrekking hebben op een grensover-
schrijdende transactie of over de mogelijke aanwezigheid 
van een vaste inrichting in Nederland of een ander rechts-
gebied. Bovendien hoeven geen inlichtingen te worden uit-
gewisseld over rulings die uitsluitend betrekking hebben op 
belastingzaken van natuurlijke personen. Gelet op de geest 
van de richtlijn, die beoogt transparantie tussen lidstaten te 
vergroten teneinde grondslaguitholling en winstverschuivin-
gen tegen te gaan, zullen vooral rulings die in het kader van 
de heffing van de vennootschapsbelasting en de dividendbe-
lasting door de inspecteur zijn afgegeven, voor uitwisseling 
in aanmerking komen. Het laatste element van de definitie 
van voorafgaande grensoverschrijdende ruling, opgenomen 
in lid 1, onderdeel d, is dat de uitlating eerder tot stand is 
gekomen dan de grensoverschrijdende transactie, dan de 
activiteiten van een persoon in Nederland of in een ander 
rechtsgebied op grond waarvan mogelijk sprake is van een 
vaste inrichting of dan de indiening van een belastingaan-
gifte over het tijdvak waarin de grensoverschrijdende trans-
actie of de activiteiten van een persoon in Nederland of in 
een ander rechtsgebied hebben plaatsgevonden.
In lid 2 is gedefinieerd wat voor de toepassing van lid 1 onder 
een grensoverschrijdende transactie moet worden verstaan. 
Naast een alomvattende beschrijving in onderdeel d waarin 
is bepaald dat iedere transactie of reeks van transacties die 
een grensoverschrijdend effect heeft een grensoverschrij-
dende transactie is, bevat lid 2 in de onderdelen a tot en met 
c een opsomming van specifieke situaties die onder deze 
omschrijving kunnen worden geschaard.
Volgens onderdeel a wordt onder een grensoverschrijdende 
transactie verstaan een transactie of reeks van transacties 
waarbij ten minste één van de bij de transactie betrokken 
partijen niet in Nederland is gevestigd. Op grond van art. 2, 
lid 1, onderdeel a, WIB wordt onder Nederland verstaan het 
in Europa gelegen deel van het Koninkrijk.
In onderdeel b wordt de situatie beschreven waarin één of 
meer van de bij de transactie of reeks van transacties betrok-
ken partijen hun fiscale woonplaats tegelijkertijd in meer 
dan één rechtsgebied hebben. Onder het begrip ander 
rechtsgebied worden voor de toepassing van deze bepaling 
ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba verstaan.
In onderdeel c is ten slotte de situatie opgenomen waarin 
een van de partijen die bij de transactie of reeks van trans-
acties is betrokken haar bedrijf uitoefent via een vaste 
inrichting in een ander rechtsgebied dan Nederland, waar-
bij wel als voorwaarde geldt dat de transactie of reeks van 
transacties geheel of gedeeltelijk samenhangen met de vaste 
inrichting (of met andere woorden toerekenbaar zijn aan de 
vaste inrichting). Dit laatste volgt uit de zinsnede ‘alle of een 
deel van de activiteiten van de vaste inrichting’ in genoemd 
onderdeel c. Volgens de richtlijn vallen ook de posities die 
worden ingenomen ten aanzien van de activiteiten die een 
persoon in een ander rechtsgebied via een vaste inrichting 
uitoefent, onder het begrip grensoverschrijdende transac-
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tie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan zekerheid 
vooraf over de winstallocatie van een vaste inrichting van een 
Nederlandse vennootschap in het buitenland. In de richtlijn 
wordt als voorbeeld aangegeven dat de grensoverschrijdende 
transactie betrekking kan hebben op het doen van investerin-
gen, het leveren van goederen, het verrichten van diensten 
en het financieren of het gebruiken van materiële of imma-
teriële activa. Hieraan voegt de richtlijn toe, dat het geen 
voorwaarde is dat de persoon die de voorafgaande grensover-
schrijdende ruling heeft gekregen rechtstreeks betrokken is 
bij die grensoverschrijdende transactie.
In lid 3 is opgenomen dat onder inspecteur als bedoeld in 
lid 1 moet worden verstaan de inspecteur, bedoeld in artikel 
2, lid 3, onderdeel b, Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(hierna: AWR). Op grond van dit artikel wordt onder inspec-
teur verstaan de functionaris die als zodanig bij ministeriële 
regeling is aangewezen, in dit geval in art. 5 Uitvoeringsrege-
ling Belastingdienst 2003.
In het nieuwe art. 2c WIB is de definitie opgenomen van 
voorafgaande verrekenprijsafspraak. Hoewel een vooraf-
gaande verrekenprijsafspraak de facto een species is van 
een voorafgaande grensoverschrijdende ruling, waarvan de 
definitie is opgenomen in het voorgestelde art. 2b WIB, is in 
de richtlijn de voorafgaande verrekenprijsafspraak als eigen-
standige definitie opgenomen. In dit wetsvoorstel wordt dit 
onderscheid gevolgd.
Lid 1 beschrijft de kenmerken van een voorafgaande verre-
kenprijsafspraak. Zo moet het gaan om een uitlating door 
of namens de inspecteur dan wel, in het geval sprake is van 
een bilaterale of multilaterale verrekenprijsafspraak, door 
of namens de minister van Financiën. Hierbij is niet van 
belang of een persoon op enige wijze gebruikmaakt van de 
uitlating. Een voorafgaande verrekenprijsafspraak wordt in 
Nederland vormgegeven door middel van een schriftelijke 
vaststellingsovereenkomst (een APA). Ook ingeval er sprake 
is van een bilaterale of multilaterale verrekenprijsafspraak 
tussen verschillende landen, wordt deze omgezet in een 
unilaterale verrekenprijsafspraak tussen de Belastingdienst 
en de belastingplichtige. De voornoemde uitlating moet zijn 
gedaan ten aanzien van een persoon of groep van personen 
die zich daarop kan beroepen. Het kan daarbij ook gaan om 
een wijziging of hernieuwing van een bestaande verreken-
prijsafspraak. Een ander kenmerk van een voorafgaande 
verrekenprijsafspraak is dat deze tot stand komt voordat de 
grensoverschrijdende transacties tussen gelieerde lichamen 
hebben plaatsgevonden. In de richtlijn wordt gesproken over 
verbonden ondernemingen in plaats van gelieerde lichamen, 
waarbij onder onderneming volgens de richtlijn moet wor-
den verstaan iedere vorm van bedrijfsvoering. Bij de imple-
mentatie van de richtlijn is in dat kader aangesloten bij het 
in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet 
VPB 1969) gehanteerde begrip lichaam. Waar in de richt-
lijn is bepaald dat bij de toepassing van de bepalingen over 
een voorafgaande verrekenprijsafspaak onder onderneming 
wordt verstaan iedere vorm van bedrijfsvoering, komt dit 
door de aansluiting bij het begrip lichaam in de Wet VPB 
1969 in art. 2c terug. Tot slot is een element van de wet-

telijke omschrijving dat de voorafgaande verrekenprijsaf-
spraak een passende reeks criteria vaststelt voor de bepaling 
van verrekenprijzen voor de grensoverschrijdende transac-
ties dan wel voor de toerekening van winsten aan een vaste 
inrichting. In de Nederlandse praktijk komt dit erop neer dat 
een APA zekerheid vooraf geeft over de vaststelling van een 
zakelijke beloning of een methode voor de vaststelling van 
een dergelijke beloning voor grensoverschrijdende transac-
ties tussen gelieerde lichamen of over de winstallocatie aan 
vaste inrichtingen van lichamen.
In lid 2 wordt beschreven wat onder een grensoverschrijden-
de transactie wordt verstaan. In de eerste plaats wordt hier 
volgens onderdeel a onder verstaan een transactie of reeks 
van transacties tussen gelieerde lichamen die niet allemaal 
hun fiscale woonplaats in Nederland hebben. Onder een 
grensoverschrijdende transactie wordt volgens onderdeel b 
van lid 2, als vangnet, tevens verstaan een transactie of reeks 
van transacties die een grensoverschrijdend effect heeft 
onderscheidenlijk hebben.
In lid 3 wordt beschreven wat onder het begrip gelieerd 
lichaam voor de toepassing van dit artikel moet worden ver-
staan. Deze beschrijving sluit aan bij hetgeen is bepaald in 
art. 8b, lid 1 en 2, Wet VPB 1969. Bij een strikte lezing van lid 
3 valt onder het begrip gelieerd lichaam niet de relatie tussen 
een hoofdhuis en een vaste inrichting. Echter, een vaststel-
lingsovereenkomst die ingaat op bijvoorbeeld de toerekening 
van winsten aan een vaste inrichting en die betrekking heeft 
op een persoon waarvan het hoofdhuis in een ander rechts-
gebied is gevestigd dan de vaste inrichting zal ook reeds op 
grond van art. 2b onder de werking van de richtlijn vallen.
In lid 4 wordt voor de toepassing van lid 1 beschreven wat 
onder het begrip verrekenprijzen wordt verstaan. Volgens 
lid 4 zijn dit de prijzen die een lichaam aan gelieerde licha-
men in rekening brengt voor de overdracht van materiële en 
immateriële goederen of voor het verlenen van diensten.
Lid 5 verklaart art. 2b, lid 3, van overeenkomstige toepassing 
en dus wordt voor de toepassing van art. 2c ook onder inspec-
teur verstaan de inspecteur, bedoeld in art. 2, lid 3, onderdeel 
b, AWR.

6. Gevolgen voor de praktijk

A. Herkennen van een uitlating van de Belasting-
dienst die als ‘ruling’ kan worden aangemerkt.
De (adviseur van de) belastingplichtige dient bij de aanvraag 
van een ruling een standaardformulier in te vullen, in de 
vorm van een Excel-template. Volgens de toelichting op dit 
formulier hoeft, naar aanleiding van de OESO-definitie, de 
Excel-template slechts te worden ingevuld voor rulings die 
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. De ruling is afgegeven naar aanleiding van een ruling-

verzoek van een belastingplichtige.
2. De ruling is specifiek:

C. De ruling is alleen van toepassing op een specifie-
ke, individuele (fiscale) positie.

D. De geldigheid van de ruling is afhankelijk van de 
voorwaarde dat de feiten en omstandigheden die 
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ten grondslag liggen aan de ruling geen wezenlijke 
verandering ondergaan.

E. De ruling is alleen van toepassing op een individu-
ele belastingplichtige (of groep van belastingplich-
tigen).

Echter, de EU-definitie van rulings is uitgebreider dan de 
OESO-definitie. Dit leidt tot onduidelijkheid in die situaties 
dat volgens de toelichting van de template geen standaard-
formulier moet worden ingevuld en volgens de EU-definitie 
wel sprake is van een ruling. We hebben dus te maken met 
drie verschillende situaties:

rulings in de nationale context (geen standaardformu-
lier, geen uitwisseling);
rulings in de internationale context, buiten EU: stan-
daardformulier kan worden toegepast;
rulings inzake transacties met partijen binnen de EU: 
moeten ook worden uitgewisseld, maar de vraag is of 
het standaardformulier voldoet.

Hoe zal de Belastingdienst vermoedelijk omgaan met deze 
nieuwe situatie? Als vaststaat dat het gaat om een discussie 
over belastingheffing in de toekomst, zullen uitlatingen van 
(of namens) de inspecteur te gelden hebben als een situatie 
die als een ruling wordt aangemerkt die zal moeten worden 
uitgewisseld.12 De staatssecretaris heeft het over schriftelijke 
uitlatingen, maar het Global Forum heeft in haar aankondi-
ging van peer reviews al laten weten dat het wat hen betreft 
ook gaat om mondelinge uitlatingen.13

Belastingplichtigen en adviseurs dienen er rekening mee te 
houden dat alle afspraken over grensoverschrijdende trans-
acties/structuren met het betreffende buitenland zullen wor-
den uitgewisseld. In de praktijk zal het, naar ik vermoed, las-
tig zijn om in de uitvoeringssfeer een onderscheid te maken 
tussen EU-rulings en niet-EU-rulings. Rulings betreffende 
transacties buiten de EU zullen worden uitgewisseld op 
basis van de bestaande belastingverdragen (conform art. 
26 OESO-Modelverdrag) en het WABB-verdrag. Als landen 
geen daartoe strekkend protocol hebben afgesloten of Memo-
randum of Understanding (MOU), dan zal dit op basis van de 
spontane gegevensuitwisseling gaan.
Voorts is een onderwerp van zorg dat rulings ook de compe-
titie tussen lidstaten kunnen aanwakkeren. Is het wenselijk 
dat EU-lidstaten tax rulings verstrekken als zij weten (of moe-
ten weten) dat deze zien op structuren die gebruikmaken van 
het feit dat de wetgevingen van de verschillende EU-lidstaten 
niet op elkaar zijn afgestemd? Is het wenselijk dat een EU-
lidstaat meewerkt aan een tax ruling indien deze Staat weet 
(of moet weten) dat hiermee de winsten van een onderne-
ming uiteindelijk nergens worden belast?14 Tegelijkertijd is 
er een roep om in meer zekerheid te voorzien bij grensover-
schrijdende fiscale problematiek.15 Fiscale (on)zekerheid is 
een medebepalende factor bij het nemen van een investe-
ringsbeslissing in een bepaald land.

 
 

7. Conclusie

De uitwisseling van rulings is in een stroomversnelling 
gekomen. Nederland lijkt in verhouding met het buitenland 
veel rulings volgens de EU-definitie te hebben afgesloten. De 
Belastingdienst heeft moeite om de juiste informatie hier-
over te verzamelen, maar de staatssecretaris is wel vastbeslo-
ten om aan deze verplichting te voldoen. Nederland lijkt een 
voortrekkersrol te willen vervullen. Tegelijkertijd roept dat 
de vraag op of andere landen met eenzelfde voortvarendheid 
dergelijke informatie zullen (willen) delen. Naar verluidt 
nemen sommige landen het standpunt is dat in hun land 
geen rulings worden afgesloten. Dat lijkt, gezien de ruime 
definitie van het begrip ruling, onwaarschijnlijk. Nederland 
zal druk moeten uitoefenen in EU-verband om ook van 
deze jurisdicties een uitwisseling van rulings te verkrijgen. 
Het Global Forum on Transparency and Exchange of Infor-
mation for Tax Purposes zal in de vorm van peer reviews 
controleren of landen voldoen aan hun verplichtingen in het 
kader van de informatie-uitwisseling op verzoek en beoor-
deelt landen ook. Aspecten die in de peer review aan de orde 
komen, zijn of landen op verzoek informatie verstrekken, 
of dit tijdig geschiedt en (in de zojuist aangevangen ronde 
van peer reviews) of de verstrekte informatie van voldoende 
kwaliteit is. Indien Nederland van mening zou zijn dat een 
land ten onrechte een verzoek niet beantwoordt, kan Neder-
land dit in het kader van de peer review van het desbetref-
fende land opbrengen.
Ten slotte is er een zorg dat belastingrulings een schadelijke 
belastingcompetitie tussen landen kunnen aanwakkeren, 
maar tegelijkertijd is er een tendens dat wordt gezocht naar 
mogelijkheden om meer zekerheid te verschaffen in transac-
ties met grensoverschrijdende aspecten.

* Mr.dr. J.A. Booij is redacteur TFB, fiscaal advocaat te Haarlem en verbonden 
aan de Universiteit Leiden.
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