
24 MCA: februari 2015, nummer 1 

INTERNATIONAL TRANSFER 
PRICING
RECENTE ONTWIKKELINGEN IN 
PRAKTIJK EN LITERATUUR

International transfer pricing heeft twee gezichten: belasting en control. In dit arti-

kel wordt de vraag gesteld hoe deze twee gezichten zich tot elkaar verhouden. 

Door de toenemende fiscale regelgeving heeft de noodzaak van ‘tax compliance’  

het bij de meeste multinationals gewonnen van de mogelijkheden om aan  

winstoptimalisatie te doen, al blijven op het vlak van optimalisatie nog een aantal 

mogelijkheden bestaan.

Management accounting & control:
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Dr. Martine Cools: International transfer pri-
cing houdt de gemoederen al meerdere decennia be-
zig. Belastingautoriteiten vrezen voor ongeoorloof-
de winstmanipulaties en belastingontduiking en 
stellen daarom een reeks eisen op waar multinatio-
nale ondernemingen (MNOs) zich aan moeten hou-
den. Ondernemingen moeten vooral uitvoerig do-
cumenteren dat de transferprijzen tussen hun 
afzonderlijke juridische eenheden ‘at arm’s length’ 
zijn (zoals de prijzen bepaald zouden zijn tussen on-
afhankelijke marktspelers). Recent voerden belas-
tingdiensten controles uit bij MNOs die ervan ver-
dacht werden onvoldoende belastingen te betalen 
onder andere door misbruik te maken van interne 
verrekeningen voor royalties, intellectuele eigendom 
en interesten. MNOs moeten bijgevolg meerdere as-
pecten van transfer pricing managen. Internationa-
le fiscale planning gaat gepaard met inspanningen 
om de belastingregels correct na te leven (tax com-
pliance) (Bergin, 2012; Cools, 2014; Jost et al., 2014; 
OECD, 1995; PAC, 2012). In dit artikel beschrijf ik 
eerst enkele recente ontwikkelingen in de transfer-
pricingpraktijk, om deze vervolgens te koppelen aan 
recente academische literatuur. Terwijl het niet 
mijn bedoeling is om een uitputtend overzicht te 
geven van de accounting- en economische literatuur 
rond transfer pricing, geven de besproken artikelen 
wel aan dat de academische literatuur de praktijk 
nauw opvolgt. 

Recente praktijkontwikkelingen
Het fiscale landschap is de laatste jaren stevig aan het 
veranderen. Enerzijds werken belastingautoriteiten 
steeds meer met elkaar samen: door de onderlinge 
informatie-uitwisseling verhogen de transparantie en 
kennis rond het belastingbeleid van individuele 
MNOs aanzienlijk. Anderzijds doet de recente crisis 
de politieke druk toenemen om geen belastingen mis 
te lopen, dus de meeste regeringen nemen strengere 
maatregelen op het vlak van transfer pricing. Daar-
naast stijgt de algemene belastingmoraal: daartoe 
aangezet door NGOs, journalisten en de actievere rol 
van de Verenigde Naties, maakt het grote publiek 
zich meer zorgen om faire belastingheffing door de 
grote bedrijven. De recente boycot van klanten van 
Starbucks, nadat bekend werd dat dit winstgevende 
bedrijf geen belastingen betaalde in het VK, heeft tot 
gevolg dat de mening van het brede publiek een 
steeds grotere rol gaat spelen wanneer MNOs hun 
belastingstrategie bepalen (Berghin, 2012; Cools, 

2014; Jost et al., 2014; OECD, 1995; PAC, 2012).
De OESO speelt sinds de jaren 1970 een belang-

rijke rol op het vlak van transfer pricing. De Model 
Tax Convention nam het ‘arm’s length’ principe 
voor transfer pricing op en liet dit verder uitwerken 
in de OESO Transfer pricing guidelines. Vooral 
sinds 2011 speelt de OESO weer een actieve rol om 
agressieve belastingplanning tegen te gaan en aan te 
sturen op een hogere transparantie vanwege de 
MNOs. Het recente OESO-rapport rond ‘Base Ero-
sion and Profit Shifting’ (BEPS) is hier een duidelijk 
voorbeeld van (OECD, 2014). Het rapport werd om-
gezet in het zogenoemde ‘BEPS-actieplan’ met als 
doel om internationale onverenigbaarheden in de 
definitie van entiteiten en instrumenten op te los-
sen, om de effectiviteit van de antimisbruikmaatre-
gelen te verbeteren en om de fiscale behandeling 
van schuldfinanciering, onderlinge verzekeringen 
en andere financiële transacties, alsook de transfers 
van digitale goederen en diensten, opnieuw te bekij-
ken. De OESO wil via BEPS ook de strijd aangaan 
met schadelijke belastingvoorkeurregimes en ver-
mijden dat transfer pricing op een onfaire manier 
wordt vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld door het  
heralloceren van risico’s en immateriële activa, het 
artificieel opsplitsen van de eigendom van activa 
tussen juridische entiteiten binnen een groep en het 
aangaan van transacties tussen dergelijke entiteiten 
die zeldzaam zijn tussen onafhankelijke onderne-
mingen. 

Met het BEPS-actieplan willen de OESO-landen 
vermijden dat de belastbare basis van de MNOs 
wordt uitgehold en dat winsten op een gecoördi-
neerde manier worden verschoven tussen landen. 
Het BEPS-actieplan bevat 15 acties, gericht op cohe-
rentie en interactie tussen nationale belastingsauto-
riteiten, op ‘inhoud’ namelijk om ervoor te zorgen 
dat er weer meer overeenstemming is tussen belas-
tingen en inhoud (substance over form) en op 
‘transparantie’. De bedoeling is dat BEPS begin 2015 
zal worden geïmplementeerd. Hierbij worden con-
crete vereisten gesteld voor de transferprijsdocu-
mentatie: MNOs zullen een masterfile moeten  
opstellen, een lokale file en een gedetailleerd lan-
denrapport. De masterfile geeft een algemeen over-
zicht van de bedrijfsactiviteiten van de MNO, van 
de verschillende transferprijsregelingen en van de 
overeenkomsten met de belastingautoriteiten. Het 
gaat om één overkoepelend document dat beschik-
baar is voor alle belastingautoriteiten waarin de 
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MNO opereert. De lokale file geeft gedetailleerde 
informatie over de lokale bedrijfsactiviteiten, inclu-
sief de betalingen aan en ontvangsten vanwege ver-
bonden ondernemingen voor producten, diensten, 
royalties, interesten enzovoort. Het landenrapport 
(country-by-country report) geeft dan weer een to-
taaloverzicht van de juridische allocatie van win-
sten, opbrengsten, werknemers en activa voor alle 
landen waar de MNO actief is (OECD, 2014; PWC, 
2014).

Consultants verwachten dat het BEPS-actieplan 
zal leiden tot verhoogde waakzaamheid door de be-
lastingautoriteiten, wat een betere informatiedoor-
stroming tot gevolg heeft. Voor de MNOs wordt het 
zakendoen complexer. De impact op de organisatie 
van het management en de structuur van de fond-
sen is nog niet duidelijk. MNOs zullen immers 
moeten voldoen aan meer gedetailleerde belasting-
regels, dus de kosten van ‘tax compliance’ zullen 
stijgen. Men verwacht ook meer onzekerheid om-
wille van het hogere risico op belastingcontroles 
met een onzekere afloop (OECD, 2014; EY, 2014; 
PWC, 2014). 
 
Academische literatuur
De academische transfer-pricingliteratuur in ac-
counting en economie bestaat uit twee grote stro-
men. Een eerste stroom legt de nadruk op ‘income 
shifting’, waarbij de auteurs onderzoeken in welke 
mate verschillen in nationale belastingstelsels aan-
leiding geven tot transferprijsmanipulaties door 
MNOs. Een tweede stroom legt de nadruk op ‘tax 
compliance’ en de mogelijke risico’s die het niet na-
leven van de belastingregels met zich meebrengt 
(Cools en Emmanuel, 2007). 

Income-shiftingliteratuur
De meest gekende accountingstudies rond transfer 
pricing bestuderen de mate waarin transfer pricing 
wordt aangewend om belastbare winsten te ver-
schuiven van landen met een hoge belastingvoet 
naar landen met een lagere belastingvoet (Grubert 
en Mutti, 1991; Harris et al., 1982). Deze onder-
zoeksstroom blijft uiterst relevant gezien de grote 
publieke aandacht voor dit thema. Een recent voor-
beeld is de studie van De Simone en Sansing (2014) 
naar de mogelijkheden voor MNOs met een moe-
deronderneming in de VS om via cost-sharingak-
koorden winsten te verschuiven naar buitenlandse 
jurisdicties met een lagere belastingvoet. Een cost-

sharingakkoord (OECD, 1995) is een instrument  
dat MNOs kunnen gebruiken om de kosten en op-
brengsten van R&D-activiteiten (die leiden tot intel-
lectual property of IP) op te splitsen tussen verbon-
den ondernemingen wereldwijd. 

Eén alternatief is dat de Amerikaanse moederon-
derneming de IP zelf ontwikkelt in de VS en dan in 
licentie geeft aan de buitenlandse dochteronderne-
mingen. Een ander alternatief is dat de Amerikaanse 
moederonderneming IP verkoopt aan een buiten-
landse dochteronderneming, die het dan zelf verder 
ontwikkelt. De Simone en Sansing (2014) werken een 
theoretisch model uit, waarin zij aangeven dat er si-
tuaties zijn waarin de MNO de mogelijkheid heeft 
om de waarde van de IP in het cost-sharingakkoord 
meer te onderschatten dan dat de belastingautoritei-
ten de mogelijkheid hebben om retroactief herwaar-
deringen toe te passen op de waarde van de IP.  
Onder deze omstandigheden heeft de MNO een be-
lastingvoordeel als zij geen cost-sharingakkoord 
aangaat, maar wel een dochteronderneming in een 
land met een lagere belastingvoet de IP van de Ame-
rikaanse moederonderneming laat aankopen en de 
kosten laat betalen voor de verdere ontwikkeling er-
van. Tegelijkertijd is het onder deze omstandigheden 
fiscaal aantrekkelijker om een cost-sharingakkoord 
aan te gaan, dan dat de moedermaatschappij in de 
VS voor de kosten van ontwikkeling zou betalen. 
Deze voordelen worden echter tenietgedaan indien 
de belastingautoriteiten meer mogelijkheden hebben 
om retroactieve herwaarderingen op te leggen dan 
dat de MNO de waarde van de IP kan onderschat-
ten. De Simone en Sansing geven aan dat dit theore-
tische bedenkingen zijn, die verder empirisch moe-
ten worden onderzocht. 

Terwijl nagenoeg alle accountingstudies de nadruk 
leggen op winstverschuivingen door middel van 
transfer pricing, is er tot hier weinig aandacht be-
steed aan het feit dat MNOs ook douanerechten 
moeten betalen op de goederen die van het ene land 
naar het andere land worden verkocht (KPMG, 
2007). Blouin et al. (2013) bestuderen daarom situa-
ties waarin MNOs tegenstrijdige belangen ervaren 
op dit vlak, namelijk dat ze er niet in slagen om een 
transferprijs op te stellen die tegelijkertijd hun dou-
anerechten alsook hun winstbelasting kan minima-
liseren. 

Blouin et al. (2013) analyseerden jaargegevens 
van buitenlandse dochterondernemingen van Ame-
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rikaanse MNOs, die vooral opereerden in de chemi-
sche sector (18% van de steekproef), duurzame goe-
deren zoals consumentenelektronica, meubilair, 
sportuitrusting, speelgoed (29%) en kleinhandel 
(32%). De algemene conclusie is dat de gemiddelde 
buitenlandse dochteronderneming in significante 
conflictsituaties tussen verschillen in vennoot-
schapsbelasting en douanerechten, haar transferprij-
zen vastlegt in functie van het minimaliseren van de 
douanerechten in plaats van het minimaliseren van 
de vennootschapsbelasting. In jurisdicties waar de 
belastingdiensten op een geïntegreerde manier de 
vennootschapsbelasting en de douane-implicaties 
van het transfer-pricingbeleid opvolgen, vertonen de 
onderzochte ondernemingen zelfs minder winstver-
schuivend gedrag. In situaties waarin de Amerikaan-
se moedermaatschappij meer informatie bezit en 
meer gezag uitoefent over de buitenlandse dochter-
ondernemingen, stellen Blouin et al. (2013) vast dat 
de bedrijven ook minder bezig zijn met winstver-
schuivingen dan met douanerechten. 

Tot slot bestudeerden Blouin et al. (2013) ook de 
invloed van het gedocumenteerde transfer-pricing-
gedrag op de geaggregeerde belastingdruk van de 
MNOs. Zij concluderen dat Amerikaanse MNOs 
met een groter percentage aan buitenlandse doch-
terondernemingen die worden geconfronteerd met 
sterk geïntegreerde belastingdiensten, uiteindelijk 
een grotere belastingdruk rapporteren. Daarentegen 
rapporteren MNOs waarbij een hoger percentage 
van de dochterondernemingen centraal wordt geco-
ordineerd door de Amerikaanse moeder, een lagere 
belastingdruk. De wijze waarop transfer pricing 
wordt opgevolgd op het niveau van de dochteron-
dernemingen, heeft met andere woorden een aan-
zienlijke impact op de totale belastingdruk van de 
onderneming. 

Binnen dezelfde ‘income-shifting’onderzoeks-
stroom, besteden De Simone et al. (2014) recent aan-

dacht aan het feit dat MNOs belastingen niet alleen 
kunnen verschuiven van landen met een hoge naar 
landen met een lage belastingvoet, maar ook van een 
winstgevende naar een verlieslatende verbonden on-
derneming. Het gevolg hiervan is een lagere winst in 
de winstgevende onderneming en een lager verlies in 
de verlieslatende onderneming. De auteurs erkennen 
tegelijkertijd dat deze ‘shift-to-loss’ strategie een 
prijs heeft. Terwijl andere transfer-pricingstrategie-
en meestal ook wat kosten en voor een aantal jaren 
worden opgesteld, zijn verlieslatende verbonden on-
dernemingen meestal van relatief korte duur: zij 
moeten weer winstgevend worden of de MNO moet 
de activiteiten in deze onderneming staken. 

Als men dus het belastingbeleid moet aanpassen 
om gebruik te maken van een verlieslatende doch-
teronderneming, kan dit kostbare belastingplanning 
vereisen, zoals herdefiniëring van de aard van signi-
ficante transacties of het reorganiseren van de hele 
waardeketen. Dergelijke aanpassingen gaan gepaard 
met het opstellen van ondersteunende documenta-
tie, professioneel advies en het creëren van een meer 
kwetsbare positie wanneer er een belastingcontrole 
plaatsvindt. De Simone et al. (2014) voeren hun stu-
die uit op gegevens van Europese groepen en komen 
tot de conclusie dat winstverschuivingen naar een 
verlieslatende verbonden onderneming een belang-
rijke transfer-pricingoverweging is voor MNOs.

Tax-complianceliteratuur
Terwijl de income-shiftingliteratuur vooral het 
standpunt van de – mogelijk benadeelde – belasting-
autoriteiten inneemt, erkennen auteurs zoals Jost et 
al. (2014) en Cools en Emmanuel (2007) dat de stren-
gere transfer-pricingregelgeving ook voor interne en 
externe belastingconsulenten en management ac-
countants belangrijke gevolgen heeft. In een casestu-
die stelden Cools et al. (2008) vast dat een grote 
MNO een transferprijssysteem uitwerkte waarbij de 
transferprijs die werd gebruikt voor de fiscale aan-

‘Winstverschuivingen naar een  
verlieslatende verbonden onderneming 
zijn een belangrijke transfer-pricing-
overweging voor MNOs’
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gifte, nauw aansloot bij de transferprijs die voor in-
terne management control werd gebruikt. Men 
spreekt hier van één set transferprijzen. Deze MNO 
gaf aan dat zij door haar zichtbaarheid naar het bre-
de publiek toe in orde wilde zijn met de belastingre-
gels. Op deze wijze kon de ‘substance over form’ dui-
delijk worden aangetoond, maar de daarmee gepaard 
gaande centralisatie van het transfer-pricingbeleid 
had wel het nadeel dat managers op businessunitni-
veau minder flexibel met transfer pricing konden 
omgaan, wat dan weer een demotiverende invloed 
uitoefende op het lokale management. 

Voor dezelfde case hebben Cools en Slagmuder 
(2009) de invloed van de tax compliance van deze 
MNO op de uitwerking van de verantwoordelijk-
heidscentra aangetoond. Rossing en Rohde (2010) 
geven aan hoe een MNO die haar transfer-pricing-
strategie aanpaste om expliciet te voldoen aan de 
belastingregels, hierdoor ook haar kostentoewij-
zingssysteem heeft moeten aanpassen. 

Wat de casestudies van Cools et al. (2008), Cools en 
Slagmulder (2009) en Rossing en Rohde (2010) aan-
geven, is dat MNOs hun transfer-pricingstrategie 
aanpassen om duidelijk te maken dat zij de belas-
tingregels willen naleven, omdat zij beseffen dat zij 
een grote kans lopen op een belastingcontrole. In 
het verlengde hiervan erkent een aantal studies ex-
pliciet de transfer-pricingrisico’s als gevolg van de 
onzekerheid in de belastingomgeving van MNOs: 
het risico op internationale dubbele belastingen en 
op reputatieschade wanneer de pers uitbrengt dat 
de fiscus een correctie en boete oplegt op de trans-
ferprijzen van een MNO (Rossing, 2013).

Rossing (2013) bestudeerde hoe transfer-pri- 
cingrisico’s de transfer-pricingstrategie in een 
MNO beïnvloeden. De auteur gaf hierbij aan hoe 
belastingexperts zich in netwerken organiseren om 
elkaar op de hoogte te brengen van recente transfer-
pricingontwikkelingen en om elkaar te helpen hier 

gepast op te reageren. Deze informatie-uitwisseling 
zorgde voor een verbeterde formele interactieve 
controle, vooral dat de centrale belastingexperts op 
een betere manier gingen samenwerken met de lo-
kale managers, en verminderde het belastingrisico. 

In een andere recente studie gebruikten Jost et 
al. (2014) data van een EY transfer pricing survey 
om na te gaan in welke mate de verantwoordelijken 
voor transfer pricing in MNOs zich bewust zijn van 
de risico’s. Uit de data blijkt dat dit risicobewustzijn 
afhangt van de belasting- en transfer-pricingstrate-
gie, van de aard en de kenmerken van de transfers 
en van de middelen die worden besteed aan transfer 
pricing. 

De onderzoeksstroom naar de impact van tax 
compliance op het managementcontrolsysteem is 
nog steeds beperkt. Relevant hierbij is de keuze voor 
een enkele set transferprijzen (nuttig voor zowel 
management control als voor de fiscale aangifte) 
versus de keuze voor meerdere sets (elk met een ver-
schillende doelstelling). Baldenius et al. (2004) ge-
ven aan dat de meeste ondernemingen een enkele 
set transferprijzen gebruiken omwille van de een-
voud bij het interne gebruik en om te vermijden dat 
meerdere transferprijzen een punt van discussie 
worden met de belastingautoriteiten. Meerdere sets 
zijn echter ook mogelijk en worden dan ook in ver-
schillende transfer-pricingmodellen bestudeerd 
(Baldenius et al. 2004, Smith 2002). 

Lutz en Kleinfeldt (2012) bestuderen hoe het risico 
dat vervat zit in een concrete transactie, mee verre-
kend wordt in de transferprijs. Indien de huidige 
praktijk van het vergelijken van prijzen tussen onaf-
hankelijke en verbonden ondernemingen geen reke-
ning houdt met risico, zouden belastbare resultaten 
en de hierop gebaseerde belastingen immers verte-
kend zijn. Lutz en Kleinfeldt (2012) analyseren de 
gegevens van ongeveer 160.000 Europese produc-
tie-, groothandel- en kleinhandelondernemingen in 

‘De onderzoeksstroom naar de impact 
van tax compliance op het manage-
mentcontrolsysteem is nog steeds 
 beperkt’
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de jaren 1992-2007 om na te gaan in welke mate de 
resultaten het genomen risico reflecteren. Uit hun 
analyses blijkt dat risico, gemeten als de volatiliteit 
van de resultaten, een belangrijke determinant is 
van het resultaat. Wanneer risico wordt bepaald in 
relatie tot het geïnvesteerde kapitaal, komt risico 
zelfs uit hun analyse als de belangrijkste determi-
nant van het resultaat. Zij concluderen dat zowel 
MNOs als onafhankelijke ondernemingen rekening 
houden met de risicofactor wanneer zij de prijs 
vastleggen voor internationale transacties van goe-
deren en diensten. 

Conclusie
International transfer pricing blijft een zeer belang-
rijk en gevoelig onderwerp voor MNOs. De recente 
academische literatuur volgt de recente ontwikke-
lingen op de voet, maar er bieden zich nog interes-
sante uitdagingen aan, zoals het bestuderen van de 
gevolgen van het BEPS actieplan op ondernemingen 
en de impact hiervan op het managementcontrol-
systeem binnen MNOs. 
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