Multilateraal Instrument
Bent u er klaar voor?
Controleer of uw belastingverdragvoordelen
risico lopen!
Het was voor grensoverschrijdende
organisaties altijd vrij eenvoudig om
activiteiten en kosten te stroomlijnen
en tegelijkertijd gebruik te maken van
de voordelen van de vele bestaande
belastingverdragen. Zo staat Nederland
door zijn infrastructuur, stabiele politieke
klimaat, aantrekkelijke belastingregels en een
uitgebreid netwerk van belastingverdragen
bekend als een uitstekende jurisdictie voor
dergelijke internationale entiteiten.

Maar hoe weet u of u risico loopt?
Als het antwoord op een van de onderstaande vragen ja of
misschien is, kan uw bedrijf worden beïnvloed door het MLI.

Was de beschikbaarheid van een verdragsvoordeel
een overweging bij de oprichting van de entiteit?
Ontvangt deze entiteit (substantiële) inkomsten die
profiteren van het verdrag?

Maar vanaf januari 2020 gaat er veel veranderen. De

Deelt of betaalt de entiteit de inkomsten die

introductie van het multilateraal instrument (MLI) en

belastingvoordelen genoten uit aan andere entiteiten

specifieker de ‘principal purpose test’ (PPT) in het MLI

in uw groep?

zullen vanaf die datum voor veel belastingverdragen
wijzigingen meebrengen.

Zijn de economische en commerciële redenen voor
de oprichting van de entiteit niet direct duidelijk?

Dit betekent dat uw bedrijf mogelijk hogere
belastingen riskeert doordat voordelen van bepaalde
belastingverdragen komen te vervallen.
Als u internationale bedrijfsstructuren hanteert die
gebruik maken van verdragsvoordelen, loopt u mogelijk
het risico dat u wordt getroffen door het MLI. Uitkeringen
in het belastingverdrag kunnen een lager tarief voor
bronbelasting voor dividenden, rentebetalingen en
royalty’s omvatten, maar ook de gunstige verdeling van
heffingsrechten en de bepaling van de fiscale woonplaats.
Aangezien de eerste veranderingen per 1 januari 2020 actief
zullen worden, is het NU tijd om actie te ondernemen!

Hebt u een van deze vragen met
ja of misschien beantwoord?
Dan wijzigen of vervallen per 1 januari
2020 mogelijk de voor u bekende
belastingverdragen.

KPMG helpt u
voorbereiden!

De complexiteit van het MLI en
de mogelijke complexiteit van uw
bedrijfsstructuur kunnen het voor u
moeilijk maken om te bepalen of u een
risico loopt, laat staan om te bedenken
wat uw volgende stap zou moeten zijn.

Bij KPMG hebben we MLI-specialisten die u kunnen voorzien van concrete richtlijnen over hoe lokale
belastingautoriteiten de PPT zullen toepassen. Wij kunnen u:
•
•
•

helpen te beoordelen of er een mogelijk issue is in de voor u

Onze wereldwijde aanpak wordt gecoördineerd

meest relevante rechtsgebieden;

door MLI-specialisten van KPMG.

richtlijnen bieden over hoe lokale belastingautoriteiten het
MLI en de PPT zullen toepassen;

Hebt u hulp nodig of wilt u weten of uw bedrijf

helpen stappen te bepalen om de impact van het MLI te

gevaar loopt? Neem dan contact op met een van

verminderen of te voorkomen.

onze specialisten, hieronder vermeld.

Onze aanpak is ontworpen om u te helpen bij het identificeren
van mogelijke risicogebieden en om samen met u tot een
duurzame oplossing te komen.

Hoe kunt u zich voorbereiden?
Scan
»
»

Profileer uw structuur en lokaliseer

Measure
» Meet het risico door een

mogelijke risicogebieden.

‘in country-analyse’ uit te

Krijg inzicht in de groepsstructuur,

voeren voor de landen die in de

de verschillende transacties en
de inkomstenstromen tussen de

scanfase zijn geselecteerd.
»

groepsentiteiten.
»

verdragsvoordelen nodig hebt.
»

Bepaal welke landen verder moeten
worden beoordeeld.

» Bekijken hoe u uw situatie kunt
verbeteren om de MLI-impact te
voorkomen of te verminderen.
»

Het samen met u ontwerpen van

Stel vast hoe deze landen het

een duurzame structuur die tevens

MLI, de PPT en de omringende

Stel vast voor welke van deze
transacties of inkomstenstromen u

Solve

regels zullen implementeren.
»

Onderzoek wat de ervaring
is met de houding van de
lokale belastingautoriteiten
ten opzichte van soortgelijke
structuren.

MLI-proof is.
»

Sommige acties zijn mogelijk
nodig voor 1 januari 2020. Denk
bijvoorbeeld aan herstructurering
van entiteiten, herindeling van

inkomensstromen en het toevoegen
van meer ‘substance aan bepaalde
locaties.

Specialisten:

Voor meer informatie
Stuur een email naar meijburgmlitaskforce@kpmg.com of neem contact op met
een van onze specialisten:
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E. swagers.johan@kpmg.com
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E. vanhorzen.fred@kpmg.com
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