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In this article the author gives an overview of the ways in which international tax disputes can be settled now and in the
future. This matter is developing rapidly and is not yet fully formed.

1. Inleiding

Mensen wonen en werken steeds vaker in verschillende landen. Bedrijven slaan hun vleugels uit over de grens en vormen
grotere of kleinere multinationale ondernemingen of samenwerkingsverbanden. Daarmee krijgen zij te maken met de fiscale
problematiek van al die landen waarin ze werkzaam zijn of gevestigd zijn.
Staten claimen het recht op belastingheffing, als er sprake is van woon- of vestigingsplaats, nationaliteit of een bron van
inkomen of vermogen. Zo kan iemand die woont in Nederland, maar werkt in België, in beginsel in beide landen voor het
arbeidsinkomen worden belast. Er vindt dan een conflict plaats tussen het woonplaatsbeginsel en het bronbeginsel (arbeid,
de bron van het inkomen ligt in België).
Voor een bedrijf werkt het in beginsel op dezelfde manier. Een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap heeft
bedrijfsactiviteiten (een “vaste inrichting”) in Duitsland. Naar nationaal recht mag zowel Duitsland als Nederland belasting
heffen over de bedrijfswinsten die in Duitsland worden gemaakt. Hier bestaat een conflict tussen het nationaliteitsbeginsel of
woonplaatsbeginsel (het gaat om een Nederlandse vennootschap die in Nederland is gevestigd) en het bronbeginsel (winst
uit de activiteiten in Duitsland).

Grensoverschrijdende activiteiten leiden dus al snel tot dubbele belastingheffing. We noemen dit juridische dubbele
belastingheffing. Hetzelfde subject (persoon/entiteit) moet over hetzelfde inkomen/dezelfde winsten in meerdere landen
belasting betalen.
Om dergelijke dubbele belastingheffing te voorkomen, hebben staten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
gesloten. Nederland is een koploper op dit gebied met maar liefst 96 belastingverdragen.
Deze verdragen voorzien in een verdeling van de heffingsbevoegdheden en in een methode ter voorkoming van dubbele
belasting. Zo zal in de meeste belastingverdragen staan dat het land waar iemand werkt de bevoegdheid krijgt om het
arbeidsinkomen te belasten en moet het woonland een voorkoming van dubbele belasting geven. Een voorkomingsmethode
is een methodiek om dubbele belasting te voorkomen. Dit kan door bijvoorbeeld het buitenlandse inkomen in het woonland
vrij te stellen. Een andere methodiek is de verrekenmethode, waarbij het woonland een verrekening van de buitenlandse
belasting toestaat. Een bedrijf gevestigd in het ene land met bedrijfsactiviteiten in een ander land, zal voor de winst uit die
activiteiten meestal in dat andere land belast worden.
Het land van vestiging van de vennootschap moet dan een voorkoming van dubbele belasting geven.
Het gebeurt echter regelmatig dat de belastingdiensten van de verschillende landen een verschil van mening hebben over
de wijze waarop een bepaling uit een belastingverdrag in een concreet geval moet worden toegepast. In deze bijdrage
bespreek ik op welke wijze dergelijke geschillen gewoonlijk opgelost worden. Ik ga tevens in op recente ontwikkelingen die
ertoe zullen leiden dat veel vaker dan in het verleden gebruik zal worden gemaakt van arbitrage. Deze praktijk staat echter
nog in de kinderschoenen. Het potentieel is daarentegen erg groot.

2. Hoe ontstaat een internationaal geschil over belastingen?

Zoals in de inleiding aangegeven, kunnen belastingdiensten van verschillende landen een andere zienswijze hebben over
de toepassing van een belastingverdrag. Dit leidt dan in beginsel tot dubbele belastingheffing.
Indien bijvoorbeeld multinational X vanuit vennootschap A in land B IP rechten verkoopt aan een groepsvennootschap C in
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land D kan het volgende probleem spelen. Vennootschap A en C zijn een prijs van € 10 mio overeengekomen ten aanzien
van verkoop en levering van die IP rechten. Hiermee is bijvoorbeeld een winst van € 7 mio gemaakt, waarover in land B
belasting verschuldigd is. In land D wordt de aankoopprijs geactiveerd en kan men in beginsel afschrijven, resulterend in
aftrekposten.
Indien de belastingdiensten van beide landen het eens zijn dat de zakelijke prijs van deze IP rechten € 10 mio is, dan is er
geen probleem.[2]

Echter, als de zakelijkheid van deze transactie in een van de landen (of beide) wordt betwist, kan dit tot dubbele belasting
leiden. Indien de belastingdienst van land B stelt dat een zakelijke prijs niet € 10 mio maar € 12 mio zou zijn, kan zij over
€ 2 mio meer heffen, terwijl de afschrijving in het andere land, land D, wel op € 10 mio is gebaseerd. In het omgekeerde
geval is het ook mogelijk dat de belastingdienst van land D stelt dat de koopprijs te hoog is en het afschrijvingspotentieel
moet worden verlaagd. Dit is een voorbeeld van een vorm van dubbele belastingheffing die wordt veroorzaakt door een
discussie over “transfer pricing”, de problematiek van zakelijke beprijzing binnen de groep.

Indien we ons voorbeeld volgen en de belastingdienst van land B een navorderingsaanslag oplegt aan vennootschap A, kan
de vennootschap uiteraard bezwaar aantekenen en de zaak uiteindelijk voor een (belasting)rechter in dat land voorleggen.
Deze belastingrechter zal een oordeel geven gebaseerd op het nationale recht en de nationale interpretatie van het
verdragsrecht. Na vele jaren procederen blijft de belastingaanslag vaak intact en moet er gewoon betaald worden. Dit is een
groot risico voor bedrijven. Dat leidt dus tot dubbele belasting.
Om deze reden proberen bedrijven dan ook vooraf met de belastingdiensten afspraken te maken over deze
grensoverschrijdende transacties (“rulings”). Maar, zoals we weten sinds de EU staatsteunprocedures tegen Apple,
Starbucks, Amazon, Fiat en Ikea, geven deze rulings ook niet altijd de zekerheid die men gehoopt had te krijgen.[3]

De kern van het probleem is dat een visie ten aanzien van een heffingsbevoegdheid in de praktijk alleen kan worden
aangevochten in het ene land waar men bezwaar maakt, en daarmee het risico ontstaat dat de visie van het andere land
niet in de oordeelsvorming wordt betrokken. Bovendien hoeft het andere land zich niets aan te trekken van de uitkomst van
een nationale procedure in het andere land.

3. Een internationaal publiekrechtelijk conflict

Een belastingplichtige die grensoverschrijdende activiteiten verricht kan, als gezegd, geconfronteerd worden met dubbele
belastingheffing. Dit probleem dient in beginsel, zo ter zake belastingverdragen bestaan, tussen de betrokken staten te
worden opgelost. Het gaat immers om een conflict over de juiste toepassing van een verdrag ter voorkoming van dubbele
belasting, waarbij de betrokken staten partij zijn. Dat betekent dat de bevoegde autoriteiten in beginsel onderling dit
probleem dienen op te lossen, rekening houdend met de interpretatieregels uit het verdragenrecht.[4] In de praktijk is het
commentaar bij het OESO-modelverdrag ook een bron voor interpretatie.[5], [6]

In de praktijk gebeurt dit via de zogenoemde “Mutual Agreement Procedure” (hierna “MAP”), die ook beschreven staat in
artikel 25 van het OESO-modelverdrag. In beginsel bevat elk modern belastingverdrag een bepaling voor een dergelijke
MAP. De MAP is een informele overlegprocedure tussen de betrokken staten.
Het probleem bij een MAP is dat er in het verleden meestal geen (goede) afspraken zijn gemaakt over de exacte procedure
(de aanvang, de duur, het einde, etc.). Het resultaat is dat er in de wereld duizenden MAP’s aanhangig zijn, maar deze in
veel gevallen niet tot een oplossing komen, of in ieder geval nogal lang duren.[7] De belastingplichtige dreigt dan uiteindelijk
toch in twee of meer landen over dezelfde winsten belasting te moeten betalen.
Een tweede probleem bij een MAP is de beperkte invloed van de belastingplichtige op het verloop en de uitkomst van de
procedure. Het is een probleem dat tussen de staten opgelost dient te worden.

4. Recente ontwikkelingen: arbitrage, mediation en facilitation

Aan het hiervoor geschetste beeld dat in het verleden in de meeste gevallen geen goede afspraken zijn gemaakt omtrent de
(duur van de) procedure, zal door recente ontwikkelingen een verandering in komen. Deze ontwikkelingen bepreek ik in
deze paragraaf.

Sinds 2008 is in het OESO-modelverdrag in artikel 25 ook een bepaling opgenomen over arbitrage.[8] Landen kunnen bij het
sluiten van een (nieuw) belastingverdrag of bij wijziging van het verdrag ervoor kiezen een arbitragebepaling op te nemen
voor het geval een MAP niet tot resultaat leidt.[9] Deze wijziging is geïnspireerd op de mogelijkheid die het EG
arbitrageverdrag (ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen)
sinds 1995 biedt aan lidstaten (zie ook onderdeel 5).[10]

Echter, deze wijziging van het OESO-modelverdrag heeft in de praktijk niet geleid tot veel arbitrageprocedures met
betrekking tot de toepassing van belastingverdragen en de vraag is hoe dit komt. Een belangrijke reden is dat het
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Arbitrageverdrag zich alleen richt op geschillen over transferpricing, hetgeen maar een deel is van de geschillen die spelen
ten aanzien van de toepassing van belastingverdragen. Andere redenen zijn gelegen in het feit het verdrag niet voorziet in
de mogelijkheid van partijen de toepassing of voortgang af te dwingen, en, in de praktijk veel landen vanwege politieke
redenen in bepaalde situaties van mening waren dat het verdrag niet van toepassing was, of voor vertraging zorgdroegen.
Voorts bleek het moeilijk te zijn om een arbitrage commissie samen te stellen. Het Arbitrageverdrag is wel dwingend van
toepassing op de lidstaten, maar voorziet niet in sancties als partijen (soms gezamenlijk) besluiten niets te doen. De
belastingplichtige heeft geen mogelijkheid om deze arbitrage zelf in gang te zetten en te monitoren.

Ook de arbitrage-bepalingen in de belastingverdragen zijn over het algemeen niet dwingend van aard. De arbitrage is niet
(met een plaats van arbitrage of met eigen arbitrageregels) ingebed in een nationaal of internationaal stelsel op grond
waarvan de voortgang en afwikkeling van de arbitrage kan worden afgedwongen als een partij niet meewerkt. Er zijn hierop
enkele uitzonderingen, die ik hierna zal behandelen.

Praktische problemen doen zich voor bij het kiezen van de arbiters en het eens worden over de procedures op grond
waarvan wordt gewerkt. Vaak lukt het niet om geschikte arbiters te vinden (of het daarover eens te worden). Zijn die wel
gevonden, dan is vaak onenigheid over de te volgen procedures en de kosten.
Van enkele landen is bekend dat de fiscale arbitrageprocedures wel met enig succes worden toegepast. Bijvoorbeeld,
tussen de VS en Canada hebben de afgelopen jaren acht arbitrages plaatsgevonden, volgens het principe van “base-ball
arbitrage”. Alhoewel deze vorm van arbitrage effectief lijkt te zijn, is er toch weerstand tegen deze vorm van arbitrage.
Immers, er vindt in dit type “base-ball arbitrages” geen inhoudelijke behandeling van de zaak plaats en de
belastingplichtige zelf, noch de Staten zelf wordt hierin niet gehoord.[11] De arbiters maken een keuze uit de twee “offers”,
en kiezen voor de “best last offer”. De VS lijkt sterk in te zetten op dergelijke base-ball arbitrage, ook wel met “final offer
arbitrage” aangeduid.

Omdat arbitrage in internationale fiscale geschillen niet veel voorkwam, de MAPs vaak niet tot een uitkomst leidden en de
belastingplichtigen op de MAP en op de arbitrageprocedure geen of weinig invloed hadden, werd in de praktijk door
belastingplichtigen nog wel een andere optie verkend: het bilaterale investeringsbeschermingsverdrag. Op basis van deze
verdragen zou een belastingplichtige die geconfronteerd wordt met dubbele belasting in bepaalde gevallen kunnen stellen
dat het land dat de dubbele belasting veroorzaakt, in feite inbreuk pleegt op de afspraken die in de
investeringsbeschermingsverdragen zijn gemaakt. Het resultaat is een directe claim van de belastingplichtige op het
betreffende land.[12]

Sinds kort zijn er echter nog enkele ontwikkelingen die voorzien in een toename van arbitrage en ADR in belastingzaken
tussen landen, met – soms – een versterkte rol van de belastingplichtige.

In de strijd tegen belastingontwijking en ontduiking heeft de OESO in 2013 op verzoek van de G-20 het BEPS-plan (Base
Erosion and Profit Shifting) geïntroduceerd. Dit plan is in 2015 aangenomen door de G-20 en is daarna in hoog tempo in
wetgeving en in verdragen omgezet. De Europese Unie liep daarin voorop. Een van deze plannen betrof BEPS actiepunt 14
“Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective”.

In dit rapport van de OESO werd duidelijk aangegeven dat de MAP procedures efficiënter en effectiever zouden moeten
zijn, en zouden moeten leiden tot een oplossing. Als die er niet zou komen binnen een bepaalde termijn, dan zou verplichte
arbitrage in beeld moeten komen. Tijdens de hoorzitting bij de OESO over het conceptrapport actiepunt 14, is gebleken dat
nu ook al voor staten de mogelijkheid bestaat om instrumenten als mediation, facilitation en conciliation te benutten.[13]

Hiervan wordt in de praktijk echter (nog) geen gebruik gemaakt, vermoedelijk omdat deze instrumenten nog niet zo bekend
zijn en staten niet weten tot wie ze zich daarvoor kunnen wenden.
De termen “facilitation”, “mediation” en “conciliation” moeten in dit kader breed worden opgevat, omdat blijkt dat veel
landen daarvoor eigen, afwijkende definities hebben. De termen verwijzen naar de mate waarin de bemiddelaar zich al dan
niet actiever opstelt. Bij facilitation zal de facilitator zich niet actief opstellen, maar probeert alleen het proces te begeleiden.
Bij mediation en conciliation heeft de bemiddelaar een actievere rol. Bij conciliation (in de UK) is de bemiddelaar zeer actief
betrokken bij het vinden van een oplossing. De meeste landen hebben weinig ervaring met vormen van mediation in
belastingzaken en dat maakt de acceptatie hiervan (en ook van arbitrage) voor veel landen moeilijk. Het wordt vaak als een
onacceptabele inbreuk op de soevereiniteit gezien. Hieronder zal ik uiteenzetten dat met deze gevoeligheid rekening is
gehouden bij zowel de EU Arbitrage Richtlijn als bij het Multilaterale Instrument.

Dit actiepunt 14 heeft geleid tot:
a. een EU Richtlijn inzake tax dispute resolution;[14]

b. de introductie van “mandatory arbitration” in het “Multilateral Instrument” (MLI); [15] en
c. aanpassing van artikel 25 van het OESO-Modelverdrag, en van het bijbehorende commentaar.
Het effect hiervan is dat we binnen enkele jaren te maken kunnen krijgen met grotere aantallen fiscale arbitrages tussen
landen, en wellicht ook mediation, conciliation en facilitation.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D05939&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 11-06-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op
www.wolterskluwer.nl

Pagina 3/9

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D05939&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl


5. De EU Richtlijn en de arbitragebepaling in het MLI

5.1 Introductie

Nederland heeft binnen de EU te maken met de nog te implementeren EU richtlijn (vóór 30 juni 2019, met betrekking tot
belastinggeschillen vanaf 1 januari 2018). Met landen buiten de EU waarmee Nederland een belastingverdrag heeft
gesloten, is de arbitrageregeling van de MLI van toepassing, mits het andere land daar ook voor heeft geopteerd. In andere
gevallen kan toch nog op basis van een bilaterale afspraak arbitrage overeen worden gekomen. Dit kan dan gelden voor
alle fiscale conflicten of alleen voor dat specifieke geval.

Zowel de MLI, de EU Richtlijn als artikel 25 van het OESO-modelverdrag, voorzien in een conflictoplossing in drie fases:
1. de klacht van de belastingplichtige;
2. de Mutual Agreement Procedure; en
3. de arbitrageprocedure.

Echter, afhankelijk van de procedure die van toepassing is, zijn de procedurele regels verschillend. De procedureregels van
het MLI en van de EU Richtlijn zijn verschillend, en landen hebben binnen deze regels nog de mogelijkheid om te kiezen
voor een bepaalde soort arbitrage. Daarnaast kunnen landen bilateraal, binnen of buiten de MLI nog nadere
procedureregels afspreken.
Hieronder zal ik een aantal van de belangrijkste verschillen weergeven. In alle gevallen geldt dat niet wordt voorzien in een
uitputtende regeling, maar alleen één in hoofdlijnen. Landen zullen dus gezamenlijk tot een nadere invulling moeten komen
om één en ander gestalte te geven.

De OESO heeft, om hier wat meer inhoud aan te geven, in haar commentaar een “Sample Arbitration Agreement”
opgenomen, die landen zouden kunnen gebruiken.

Na invoering van het MLI en het EU Arbitrageverdrag, zijn er in theorie in geval van een bilateraal belastinggeschil de
volgende mogelijkheden:
a. Valt binnen de reikwijdte van het EU Arbitrageverdrag: verplichte toepassing van de regels betreffende MAP en

arbitrage.
b. Valt binnen de reikwijdte van het MLI: verplichte toepassing van de regels betreffende MAP en arbitrage.
c. Valt buiten de reikwijdte van het MLI: afhankelijk van bepalingen overeengekomen in het belastingverdrag, of

nader overeen te komen protocol (kan ook in case-by-case situaties).

In de situaties a en b, is er een mechanisme waarin de belastingplichtige de arbitrage (en de MAP) kan afdwingen. In de
situatie c, is dat niet zo, tenzij daar in een bilateraal belastingverdrag een afspraak over gemaakt zou zijn.

5.2 De EU Richtlijn voor fiscale geschilbeslechting ter voorkoming van dubbele belasting

Zoals hierboven is aangegeven, bestaan er reeds mechanismen voor de beslechting van geschillen over dubbele belasting.
Dit zijn de procedures voor onderling overleg waarin is voorzien in zowel de door de lidstaten gesloten verdragen tot het
vermijden van dubbele belasting, als in het arbitrageverdrag van de Europese Unie ter afschaffing van dubbele belasting in
geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen. Het aantal door de lidstaten behandelde zaken en de
respectieve uitkomsten daarvan worden door de Commissie gemonitord op jaarbasis. Uit de analyse blijkt dat er zaken zijn
waarvan de behandeling wordt geweigerd, die niet onder het toepassingsgebied van het arbitrageverdrag van de Unie of de
belastingverdragen vallen, die vastlopen zonder dat de belastingplichtige over de redenen daarvoor wordt ingelicht, of die in
het geheel niet opgelost geraken.[16] Hoewel de bestaande mechanismen in veel gevallen naar behoren functioneren, acht
men het noodzakelijk de werking ervan te verbeteren. Dit betreft de toegankelijkheid ervan voor belastingplichtigen, alsook
wat het toepassingsgebied, de tijdsduur en het bieden van uitsluitsel. Bovendien zijn, aldus de Commissie, de traditionele
geschillenbeslechtingsmethoden niet meer geheel berekend op de complexiteit en de risico's van de huidige mondiale
belastingomgeving. De Richtlijn bouwt voort op het bestaande arbitrageverdrag van de Unie, dat reeds in een verplicht
bindend arbitragemechanisme voorziet, maar breidt het toepassingsgebied ervan uit tot terreinen die er momenteel niet
onder vallen en voegt doelgerichte handhavingsonderdelen toe om de belangrijkste geconstateerde tekortkomingen op het
gebied van de handhaving en de doeltreffendheid van dit mechanisme aan te pakken.

We maken voor de behandeling van de EU Richtlijn onderscheid in drie verschillende procedurefasen: het bezwaar/klacht,
de procedure voor onderling overleg (MAP) en de geschillenbeslechtingsprocedure (arbitrage).

De zaak begint met verzoek van de belastingplichtige om een MAP.
Situaties waarin beide lidstaten geen overeenstemming bereiken over de ontvankelijkheid van de zaak van de
belastingplichtige voor de fase van de procedure voor onderling overleg, kunnen ook in een vroeger stadium aan arbitrage
worden onderworpen om dit conflict over de ontvankelijkheid van de zaak (potentiële weigering van toegang) op te lossen,
op voorwaarde dat de belastingplichtige daarom verzoekt en aantoont dat hij van de aanwending van nationale
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rechtsmiddelen afziet of dat de termijn om dergelijke rechtsmiddelen aan te wenden, is verstreken.

Is de zaak ontvankelijk, dan begint de procedure voor onderling overleg tussen de staten. Deze fase van de procedure voor
onderling overleg wordt in de Richtlijn aangevuld met een automatische arbitrageprocedure, die voorziet in de regeling van
het geschil door middel van arbitrage binnen een termijn van achttien maanden ingeval de lidstaten tijdens de initiële fase
van minnelijke schikking geen overeenkomst hebben weten te bereiken.

Volgens deze aanvullende arbitrageprocedure moet een panel onafhankelijke personen (arbiters) worden aangewezen (een
of twee voor elke lidstaat plus een onafhankelijke voorzitter), samen met een of twee vertegenwoordigers van elke lidstaat
(zie lid 6 van de Richtlijn). Deze “raadgevende commissie” brengt een definitief advies uit over de afschaffing van de
dubbele belasting in de voorliggende zaak met betrekking tot de interpretatie van het belastingverdrag. Dat advies is
bindend voor de lidstaten, tenzij deze in de tussenliggende periode overeenstemming bereiken over een alternatieve
oplossing om aan de dubbele belasting een einde te maken.[17]

De arbitrage betreft dus een bindend advies van deze raadgevende commissie. Men noemt dit in de praktijk arbitrage, maar
heeft een andere vorm en inhoud dan van wat men in commerciële arbitragegeschillen gewend is. Dit heeft mede te maken
met de politieke gevoeligheid bij veel lidstaten die het moeilijk vinden om soevereiniteit over hun belastingwetgeving uit
handen te geven of vrezen dat een constitutioneel hof hiertegen bezwaar zal hebben. Het mechanisme is zo vormgegeven
dat de landen zelf het advies van de raadgevende commissie dienen te omarmen, zodat het een beslissing van een
bevoegde autoriteit van een land blijft. De richtlijn geeft zelfs de mogelijkheid voor de lidstaten om in afwijking van het
advies, een andere oplossing te vinden. In die zin is het advies niet bindend. Dat is alleen het geval als de lidstaten zelf niet
binnen zes maanden na de kennisgeving van het advies tot overeenstemming komen.

Voor gevallen waarin de raadgevende commissie niet binnen een bepaalde termijn wordt opgericht, is voorzien in een
automatisch, versneld handhavingsmechanisme voor de arbitrage onder toezicht van de bevoegde nationale rechtbanken
van elke betrokken lidstaat. In dat geval zou de belastingplichtige over de mogelijkheid beschikken zich tot de nationale
rechtbank te wenden voor het aanwijzen van de onafhankelijke personen, die vervolgens de voorzitter zouden kiezen. De
onafhankelijke personen en de voorzitter zullen worden gekozen uit een van tevoren opgestelde lijst die door de Europese
Commissie wordt bijgehouden.

Dit handhavingsmechanisme, met automatische aanwijzing van de personen voor de raadgevende commissie is
gemodelleerd naar bestaande mechanismen in de EU-lidstaten, waarbij nationale rechtbanken arbiters aanwijzen wanneer
partijen die een arbitrageovereenkomst aangaan, nalaten dit te doen. De door de lidstaten aangewezen nationaal bevoegde
rechtbank zijn bevoegd om het initiatief te nemen tot de vorming van een raadgevende commissie bij weigering van toegang
tot de arbitrage door een of beide lidstaten, ingeval de lidstaten geen overeenstemming bereiken over de ontvankelijkheid
van geschillen over dubbele belasting, alsook in het geval van geblokkeerde en aanslepende procedures die al meer dan
twee jaar duren.

De Richtlijn voorziet ook in de mogelijkheid dat de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten overeenstemming
bereiken over en overgaan tot de oprichting van een alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie, die de zaak door middel
van andere geschillenbeslechtingstechnieken, zoals bemiddeling, verzoening, expertise of enigerlei andere, passende en
doeltreffende techniek, kan regelen. ADR is dus een optie.[18]

De bevoegde autoriteiten komen uiteindelijk met een eindbesluit, al dan niet gebaseerd op het advies van de raadgevende
commissie, of als resultaat van de inspanning van de ADR-commissie of het onderlinge overleg. Dit besluit zal worden
gepubliceerd. Indien de bevoegde autoriteiten of de belanghebbende niet met de publicatie van het volledige eindbesluit
instemmen, publiceren de bevoegde autoriteiten een samenvatting van het eindbesluit. Deze samenvatting bevat een
beschrijving van de kwestie en het onderwerp, de datum, de betrokken belastingtijdvakken, de rechtsgrondslag, de
bedrijfstak en een beknopte beschrijving van het uiteindelijke resultaat. Deze samenvatting omvat ook een beschrijving van
de gebruikte wijze van arbitrage.

Het idee achter deze richtlijn is dat in alle gevallen een oplossing voor de dubbele belasting wordt gevonden. In
tegenstelling tot de MLI, is voor de belastingplichtige een belangrijkere rol weggelegd. Deze kan (binnen de termijn van drie
jaar) een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten, en mag een vordering indienen bij een nationale rechter als niet
binnen twee jaar daarna de MAP tot een overeenkomst tussen de staten heeft geleid. Hij mag zich ook tot de rechter
wenden als de staten het niet eens zijn over de vraag of de klacht in behandeling moet worden genomen, of zelfs als beide
staten dat niet willen. De hiervoor aangewezen rechtbank kan dan het initiatief nemen tot het samenstellen van de
raadgevende commissie.
Voorts wordt de belastingplichtige in de procedure betrokken doordat hij het recht heeft te worden gehoord door de
raadgevende commissie.

5.3 Het Multilaterale Verdrag (MLI) nader bekeken

Als uitvloeisel van de BEPS-rapporten, is op 7 juni 2017 het MLI tot stand gekomen. Inmiddels hebben 78 landen zich
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hierbij aangesloten.[19] In eerste instantie hebben 26 landen ook ingestemd met het onderdeel “mandatory arbitration”.
Zodra de betreffende landen het MLI hebben geratificeerd, en er een “match” is tussen die landen, zal vanaf dat
momentarbitrage volgens de MLI moeten worden toegepast. Het betreft een arbitrage tussen de betreffende staten, met
maar een beperkte inbreng van de belastingplichtige die met de dubbele heffing wordt geconfronteerd.
Ook het MLI voorziet een procedure betreffende de klacht, de MAP en arbitrage, maar er zijn nogal wat verschillen met de
EU Richtlijn. Deze verschillen worden hieronder uiteengezet.

5.4 Verschillen tussen de Richtlijn en het MLI

De belangrijkste verschillen tussen de EU Richtlijn en het MLI zijn:
– De EU Richtlijn voorziet in arbitrage in alle gevallen van (juridische) dubbele belastingheffing, niet alleen in de

situaties dat een belastingverdrag van toepassing zou zijn (zoals geregeld in het MLI).
– De EU Richtlijn legt verplichte arbitrage op aan de lidstaten. De MLI-arbitrage is alleen verplicht van toepassing,

als beide staten geopteerd hebben voor (dezelfde soort) arbitrage.[20]

– De Richtlijn heeft het over een “raadgevende commissie”, het MLI spreekt over het “arbitration panel”.
– De MAP periode in de Richtlijn is twee jaar, die nog met 6 maanden kan worden verlengd. Volgens het MLI is de

MAP periode ook twee jaar, maar mogen staten hiervan afwijken.
– De Richtlijn voorziet in een actievere inbreng van de belastingplichtige, met de mogelijkheid door de

raadgevende commissie te worden gehoord. De MLI voorziet hier niet in. Dat betekent overigens niet dat dit niet
mogelijk is, het is alleen niet voorzien in de procedure.

– De voorzittende arbiter zal volgens de Richtlijn moeten worden gekozen uit een lijst die door de EU worden
vastgesteld. Volgens de MLI moet deze door de door de staten benoemde arbiters worden benoemd. Staten
kunnen ervoor kiezen om dit op een andere wijze te regelen, zoals een benoeming door de OECD, zoals wordt
voorgesteld in het commentaar bij artikel 25 van het OESO-modelverdrag.

– De raadgevende commissie moet in het geval van de Richtlijn binnen 18 maanden tot een beslissing komen, in
het geval van de MLI is geen termijn gegeven. Staten kunnen hierover uiteraard wel iets afspreken.

– De Richtlijn voorziet in een “reasoned opinion” aanpak; op grond van de MLI, kan worden gekozen uit een
“reasoned opinion” of een “Final Offer Arbitration” (base-ball-arbitration).

– De beslissing van de raadgevende commissie is in het geval van de Richtlijn bindend, tenzij de staten binnen 6
maanden alsnog met een andere oplossing komen, en de belastingplichtige hiermee instemt. In het geval van de
MLI, zullen de staten binnen de MAP deze beslissing overnemen, tenzij zij binnen drie maanden alsnog met een
andere beslissing komen. In beide gevallen is er dus nog een mogelijkheid dat de staten in onderling overleg
afwijken van de beslissing. Dat in het geval van de MLI, de beslissing van de raadgevende commissie weer bij
de bevoegde autoriteiten wordt neergelegd, is voor sommige staten belangrijk in verband met discussies over
soevereiniteit.

6. Knelpunten bij beslechting van geschillen bij dubbele belastingheffing

Een van de praktische problemen bij het proces dat moet leiden tot oplossing van de interpretatiegeschillen van
belastingverdragen, is dat staten vaak niet weten:
– hoe zij al dan niet met behulp van ADR gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen binnen de termijn van twee

jaar; en
– hoe zij een arbitragepanel (raadgevende commissie) effectief kunnen samenstellen, en
– hoe zij een effectieve zaak-administratie kunnen voeren.

Er is vaak te weinig mankracht en expertise hiervoor aanwezig bij de bevoegde autoriteit van de verschillende landen.
De Verenigde Staten hebben hiervoor een oplossing gevonden, door de zaak-administratie uit te besteden aan een
organisatie binnen de Verenigde Staten. Bij de Internal Revenue Service, de IRS begint door te dringen dat dit wellicht voor
een aantal staten niet als een neutrale optie wordt gezien. Er wordt door de staten dus uitgekeken naar een neutrale
organisatie in een derde land dat voor de zaak-administratie kan zorgdragen.

Een van de mogelijkheden voor zo’n neutrale organisatie is dat bijvoorbeeld de Permanent Court of Arbitration (PCA) in
Den Haag dergelijke zaak-administratie kan gaan voeren. Voor Latijns-Amerika zou bijvoorbeeld het arbitragecentrum van
CAC (Chamber of Commerce) in Bogotá in aanmerking kunnen komen.[21] Ik verwacht dat er in de komende jaren ook
elders in de wereld regionale arbitrage-centra zullen ontstaan. Staten zullen uiteraard wel overeen moeten komen dat
arbitrage zal plaatsvinden volgens de regels die deze arbitrage-centra hanteren. Van de PCA weet ik dat er concrete
mogelijkheden zijn om een “menu” aan te bieden van verschillende soorten arbitrage (zoals “short proceedings”, zoals
een “base-ball arbitrage” met 1 of 3 arbiters, of een “reasoned opinion” procedure).
Met betrekking tot de keuze van de arbiters blijkt dat er regelmatig ‘deadlocks’ ontstaan. Voorgestelde arbiters worden niet
aanvaard, aanvaarde arbiters komen niet tot consensus met betrekking tot benoeming van een voorzitter, etc.
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Een mogelijkheid om dit op te lossen is als een neutrale instantie wordt aangewezen als “appointing authority”. [22] Deze
organisatie zou dan weer gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld de lijst van Tribute. Dit is de Foundation for International
Tax Dispute Resolution, op de lijst waarvan een groot aantal erkende internationale fiscale experts prijken die hun sporen in
arbitrage/mediation/expert-opinions hebben verdiend.[23] De Europese Commissie is van plan een eigen lijst op te stellen
met personen die eventueel kunnen worden aangewezen ingeval er een dispuut over de benoeming van de raadgevende
commissie ontstaat. Buiten de EU heeft ook de OESO zich opgeworpen als een organisatie die bij onenigheid kan worden
benaderd om de panelleden voor te stellen. Deze organisaties voorzien echter niet in de administratie, het management,
van de zaak.

7. Mogelijkheden voor de praktijk bij internationale fiscale geschillen

De wijze waarop arbitrage wordt voorgesteld in de Richtlijn en in het MLI, verschilt nogal van gebruikelijke commerciële
arbitrageprocedures. De staten zullen waarschijnlijk geen advocaten hiervoor inhuren, dus dit lijkt geen lawyers paradise.
Fiscalisten en fiscale advocaten kunnen echter wel een belangrijke rol spelen in de begeleiding van de belastingplichtige bij
de MAP en bij een dergelijke arbitrage. Als de Richtlijn van toepassing is, zal de rol van de belastingplichtige belangrijker
zijn. Maar, gezien het feit dat volgens OECD BEPS actiepunt 14 in alle gevallen de MAPs binnen twee jaar tot een
oplossing moeten leiden (of gevolgd worden door arbitrage), zullen staten een manier moeten vinden om deze procedures
efficiënter te maken. Een optie daartoe is om gebruik te maken van de mogelijkheden van mediation/facilitation/niet bindend
advies/factfinding, door een onafhankelijke derde. Het ligt voor de hand dat als dergelijke ADR-methodieken worden
gebruikt, de input van de belastingplichtige van belang zal zijn. Adviseurs kunnen op die manier invloed uitoefenen op een
mogelijke uitkomst.

8. Conclusie

In deze bijdrage heb ik een overzicht gegeven van de wijzen waarop internationale fiscale geschillen nu en in de toekomst
beslecht kunnen worden. Over de Richtlijn en het MLI kan in detail nog veel meer worden geschreven. Zo wordt er in de
Richtlijn en het MLI niet voorzien in een “appointing authority” en in een organisatie die de “case administration” doet. Mijn
verwachting is dat binnen een aantal jaren deze vormen van fiscale geschilbeslechting verder geprofessionaliseerd zullen
gaan worden. Voorts verwacht ik dat van deze ontwikkeling ook een invloed uit zal gaan naar de nationale praktijk. Er zijn
veel landen waar het fiscale rechtssysteem niet naar behoren functioneert. Het kan in die landen de discussie op gang
brengen of ook in andere gevallen ADR en arbitrage niet mogelijk zou kunnen zijn.

 
Voetnoten

[1]

Arnaud Booij is partner/oprichter van Booij Bikkers (fiscale) advocaten en is verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens Mfn/IMI Mediator en

bestuurslid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM), voorzitter van de vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) en bestuurslid van Tribute,

foundation for international tax dispute resolution.

[2]

Er kan dan nog steeds sprake zijn van feitelijke dubbele heffing als de afschrijving in land D is beperkt en/of als het tarief in land D een stuk lager is dan

in land B.

[3]

R.H.C. Luja, ‘Fiscale rulings en staatssteun’, NJB 2015/678.

[4]

Artikel 31 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (Trb. 1977, 169, met een herziene vertaling in Trb. 1985, 79; hierna: het Verdrag van

Wenen) bevat algemene interpretatieregels voor verdragsbepalingen.

[5]

De laatste versie van dit modelverdrag met commentaar is verschenen in 2017 en is te raadplegen via de website van de OECD.

[6]

Zie o.a. F.P.G. Pötgens, ‘De kernwaarden van het fiscale verdragsbeleid’, MBB 2013/02-02.

[7]

Volgens de OECD waren er begin 2016 ongeveer 8000 MAPS wereldwijd lopende. De gemiddelde looptijd voor transfer pricing zaken was 34

maanden, maar met uitlopers tot wel 108 maanden voor bepaalde niet-transferpricing zaken. Deze gemiddelde looptijd loopt wat terug in 2017. 59%

van de MAPs leidt uiteindelijk tot een overeenkomst tussen de staten. In 19% van de gevallen is er door een van de staten eenzijdig een oplossing

geboden.
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[8]

Het OESO-modelverdrag is een voorbeeld van een verdrag dat tussen landen gesloten kan worden, voorzien van commentaar, dat door de OESO-

landen gedragen wordt. De meeste belastingverdragen zijn hierop gebaseerd.

[9]

Dat zal dan expliciet overeen moeten worden gekomen, voor veel oude belastingverdragen blijven de oude bepalingen van kracht.

[10]

Verdrag 90/436/EEG ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, PB, L 225 van 20.8.1990, p.

10.

[11]

N. Djebali, Beslechting van transfer pricing geschillen, Kluwer 2012, p. 433-435.

[12]

Zie H.M. Simonis, ‘BITs en belasting (deel 1)’, MBB 2014/02-02; binnen de EU is overigens de vraag of dergelijke investeringsverdragen wel

verenigbaar zijn met het EU recht, omdat het gaat het om een verdrag tussen lidstaten, waardoor geschillen die betrekking kunnen hebben op de

toepassing of uitlegging van het Unierecht worden onttrokken aan de bevoegdheid van hun eigen rechters. Dat is in strijd met artikel 19 van het EU-

Verdrag op grond waarvan de lidstaten moeten voorzien in een stelsel van rechters en rechtsmiddelen op gebieden die onder dat EU-recht vallen, zie

EHvJ C-284/16, Achmea/Republiek Slowakije.

[13]

Ik ben bij deze bijeenkomst in Parijs aanwezig geweest namens de Universiteit Leiden en namens Tribute, foundation for International Tax Dispute

Resolution, en heb de mogelijkheid van mediation, facilitation en conciliation onder de aandacht gebracht.

[14]

Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017, Pb EU, L 265/1, implementatie door lidstaten uiterlijk 30 juni 2019, betreffende geschillen

met betrekking tot inkomsten of vermogen verkregen in een belastingjaar dat begint op of na 1 januari 2018.

[15]

Het MLI is een multilateraal verdrag waarin staten een aantal van de BEPS-aanbevelingen hebben verwerkt in de vorm van een aantal opties

waartussen gekozen kan worden. Indien er een match is tussen de gekozen opties, wordt na ratificatie en inwerkingtreding deze bepaling geacht te

gelden in bilaterale verhoudingen. Eén van de opties waarvoor men expliciet dient te kiezen betreft de “mandatory arbitration”. Ook hiervan zijn

verschillende vormen (base-ball/reasoned opinion) beschikbaar, waartussen gekozen dient te worden. Het MLI is op 7 juni 2017 getekend, op dat

moment door 70 landen. De tekst is beschikbaar op de website van de OECD (www.oecd.org). Nu hebben inmiddels 78 landen het MLI ondertekend.

De MLI treedt in werking nadat vijf landen het verdrag hebben geratificeerd (is nu het geval), en treedt in werking tussen Nederland en een ander door

Nederland aangewezen verdragsland, nadat Nederland het verdrag heeft geratificeerd (is nog niet het geval). Van deze 78 landen hebben 26 landen

gekozen voor “mandatory arbitration”.

[16]

Zie de Toelichting op het concept van de Richtlijn van 25 oktober 2016, COM (2016) 686.

[17]

De Richtlijn voorziet ook in de mogelijkheid voor de lidstaten in een concreet geval om een commissie voor alternatieve geschilbeslechting te

benoemen. Een dergelijke commissie kan ook als permanente commissie worden ingesteld (artikel 10 van de Richtlijn).

[18]

Men vermijdt vermoedelijk bewust de termen mediation, facilitation en conciliation, omdat deze in de verschillende lidstaten een verschillende lading

hebben. De kern is dat alle vormen van ADR mogelijk zijn.

[19]

Zie website OESO: www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-instrument-for-beps-tax-treaty-measures-the-ad-hoc-group.htm.

[20]

Overigens staat het staten vrij om los van de MLI in geval van bilaterale geschillen arbitrage overeen te komen. Sommige staten, zoals Mexico kiezen

ervoor om dit van geval tot geval te bekijken.

[21]

Centro de Arbitraje y Conciacion, het internationale arbitragecentrum van de ‘Camera de Comercio de Bogotá’.

[22]

Door staten bilateraal overeen te komen, in specifieke gevallen of in het algemeen, of doordat staten via de EU of de OESO hierover consensus

bereiken.

[23]

Tribute, foundation for International tax dispute resolution is een Nederlandse stichting met een internationale board, die als doel heeft het oplossen van

internationale fiscale disputen te bevorderen door middel van arbitrage of anderszins (ADR). Tribute legt contacten met arbitrage centra verspreid over

de wereld om fiscale arbitrages te administreren en heeft toegang tot een lijst met internationaal erkende fiscaal specialisten die als arbiter, mediator of

expert kunnen worden ingeschakeld. Het secretariaat wordt gevoerd door Booij Bikkers, academy@booijbikkers.nl.
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