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Reden van onderwerpskeuze
Bij de start van mijn promotieonderzoek waren er in de OECD Transfer Pricing Guidelines vrijwel geen richtsnoeren 
over intra-groep fi nanciële transacties opgenomen. Wel bestonden er in diverse landen administratieve richtsnoeren 
en/of jurisprudentie met verschillende benaderingen om arm’s-lengthvoorwaarden te bepalen. In het bijzonder de 
afwezigheid van internationale consensus vormde de inspiratie voor een (rechts)vergelijkend en normatief onder-
zoek naar de toepassing van het arm’s-lengthbeginsel (hierna: ALP) op intra-groep fi nanciële transacties.

Korte samenvatting van de inhoud en conclusies
Het proefschrift bestaat uit vier delen. Deel I bestaat uit de inleidende hoofdstukken 1 en 2 waarin onder meer de 
context van het onderzoek wordt beschreven en kwesties worden behandeld die voor meer dan één soort intra-
groep fi nanciële transacties van belang zijn. Deel II bevat de (rechts)vergelijkende component van het onderzoek. 
In hoofdstukken 3 tot en met 6 komen achtereenvolgens thin capitalization, intra-groep leningen, intra-groep 
garanties en intra-groep cashpooling aan de orde. Jurisprudentie, administratieve richtsnoeren en in de literatuur 
geuite standpunten worden in kaart gebracht. De onderzochte landen (tot 1 januari 2020) zijn: Australië, België, 
Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, India, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland. Het door de OESO in 2020 ge-
publiceerde rapport inzake intra-groep fi nanciële transacties wordt eveneens behandeld.2 Uit het onderzoek blijkt 
dat er onzekerheid bestaat over de juiste toepassing van het ALP op intra-groep fi nanciële transacties, gegeven het 
feit dat de administratieve richtsnoeren en jurisprudentie van landen van vóór 2020 niet volledig in overeenstem-
ming met elkaar zijn en de in 2020 gepubliceerde OESO-richtsnoeren ten dele te weinig specifi ek en duidelijk zijn. 
In deel III komt de normatieve component van het onderzoek aan de orde. Hoofdstuk 7 bevat een conceptuele ana-
lyse van hetgeen in zijn algemeenheid als een theoretisch correcte toepassing van het ALP kan worden beschouwd. 
In hoofdstuk 8 wordt de te prefereren toepassing van het ALP op intra-groep fi nanciële transacties onderzocht. 
Allereerst wordt betoogd dat het ALP weinig geschikt is ter bepaling van de fi scale gevolgen van intra-groep fi nan-
ciële transacties, omdat het onmogelijk is om hetgeen in zijn algemeenheid als een theoretisch correcte toepassing 
van het ALP kan worden beschouwd toe te passen op intra-groep fi nanciële transacties. Deze opvatting beantwoordt
niet aan de behoeften van de praktijk waarin het ALP moet worden toegepast gelet op het bestaan van juridisch 
bindende arm’s-lengthbepalingen in belastingverdragen en nationale belastingwetten. Dit roept de vraag op hoe 
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1 Een handelseditie van het proefschrift verschijnt in de Fiscaal wetenschappelijke reeks (deel 32) van Sdu. 

2  OECD, Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10 (OECD 2020). 

Het rapport is inmiddels in de OECD Transfer Pricing Guidelines opgenomen.
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zakelijke voorwaarden voor intra-groep financiële transacties dan wel kunnen worden vastgesteld. In dit verband 
wordt in het onderzoek een normatief raamwerk toegepast dat bestaat uit de doelstellingen van het ALP en de  
Ottawa taxation framework principles ontwikkeld door de OESO (neutraliteit, efficiëntie, zekerheid en eenvoud, 
doeltreffendheid en billijkheid, en flexibiliteit). Betoogd wordt dat de ‘group credit rating approach’ de te prefereren 
(‘second best’) benadering is om zakelijke voorwaarden voor intra-groep financiële transacties vast te stellen, dat 
wil zeggen dat zakelijke voorwaarden moeten worden vastgesteld op grond van de credit rating van het concern 
waar de ontlener deel van uitmaakt. Deel IV bestaat uit het afsluitende hoofdstuk 9. Dit hoofdstuk bevat onder 
meer aanbevelingen aan de OESO, de EU, belastingadministraties, rechters en wetgevers alsmede aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek. De voornaamste aanbeveling aan de OESO is om haar transfer pricing guidance te wijzigen door de 
group credit rating approach te onderschrijven en op grond daarvan richtsnoeren te verschaffen. Een aanbeveling 
voor vervolgonderzoek is om – zowel door middel van desktop onderzoek als door empirisch onderzoek – te bestu-
deren in welke mate de in 2020 gepubliceerde OESO-richtsnoeren op nationaal niveau worden overgenomen.

Favoriete stelling en motivatie
In het proefschrift verwijs ik meermaals naar de volgende woorden van Joseph Andrus, voormalig hoofd van de OECD 
transfer pricing unit: “one man’s arm’s-length principle is not necessarily another man’s arm’s-length  principle.”3 Dit 
citaat sluit aan bij mijn favoriete stelling over de (rechts)vergelijkende component waarin wordt geconcludeerd dat 
er onzekerheid bestaat over de juiste toepassing van het ALP op intra-groep financiële transacties, gegeven het feit 
dat de administratieve richtsnoeren en jurisprudentie van landen van vóór 2020 niet volledig in overeenstemming 
met elkaar zijn en de in 2020 gepubliceerde OESO-richtsnoeren ten dele te weinig specifiek en duidelijk zijn. In het 
bijzonder deze verscheidenheid aan opvattingen over de juiste toepassing van het ALP maakte het uitvoeren van de 
normatieve component een uitdagende aangelegenheid.

Een persoonlijke noot
Het bestuderen van telkens meer rechtspraak, beleid en literatuur, evenals het vormen van eigen ideeën is uitdagend, 
verrijkend en vormt een bron van energie. Tegelijkertijd zijn de volgende woorden uit Prediker treffend: “er komt 
geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af”. Balans en afbakening zijn 
derhalve van groot belang bij het schrijven van een proefschrift.

3  Deze woorden heeft Andrus, naar verluidt, op een conferentie gesproken (Bell, Andrus Says BEPS Project Will Consider U.S.,  

German Transfer Pricing Legislation, 22 Tax Management Transfer Pricing Report 23, p. 1447 (2014)).

722-723_WFR7434_AHW.indd   723 6/3/22   10:24 AM



724
RU

BR
IE

K
EN

Weekblad fi scaal recht .  7434  .  9 juni 2022

Tijdschriftartikelen

De allesomvattende oplossing 
 bestaat niet
Dr. H.J. Bresser,
NTFR, 19 mei 2022, nr. 20.
Het kabinet-Rutte IV is gestart met 
een bureau vol met lastige dossiers 
op velerlei terrein. Ook op fi scaal 
terrein speelt het nodige: variërend 
van de verlaging van de btw op 
groente en fruit en de afschaffi ng 
van de btw op zonnepanelen tot de 
afwikkeling van de toeslagenaffaire 
en de mede uit het Kerstarrest 
voortkomende problematiek rondom 
box 3. Als er van de grotere dossiers 
iets naar buiten komt, wordt blijk 
gegeven van een grote ambitie. Het 
streven lijkt te zijn een veelheid 
van knelpunten op te lossen door 
middel van één wetswijziging. Hoe-
wel die ambitie volgens de auteur 
lovenswaardig is, voelt hij zich ge-
roepen een waarschuwing te geven: 
een dergelijke oplossing bestaat 
niet.

DEBRA of ZEBRA?
Peter Wattel,
NJB, 20 mei 2022, nr. 18.
De Europese Commissie stelt een 
fi scale aftrek voor op de jaarlijkse 
toename van het eigen vermogen 
van ondernemingen. Deze DEBRA-
aftrek (debt-equity bias reduction) 
vermindert de belastingopbrengst, 
reden waarom de Commissie voor-
stelt om tegelijkertijd de rente-
aftrek op bedrijfsleningen verder te 
beperken. De auteur verwacht wei-
nig enthousiasme bij de lidstaten en 
ziet in de DEBRA nieuwe mogelijk-
heden tot oneigenlijk gebruik. De 
inspanning kan beter gericht wor-
den op fi scaal dringender en effec-
tiever maatregelen: als de digitale 
economie in de hele EU haar fair 
share betaalt en als snel een oorlogs-
winstbelasting wordt ingevoerd, kan 
het tarief voor iedereen omlaag.
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