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Transfer pricing in het kort
Transfer pricing gaat over prijzen
voor goederen en diensten die
groepsvennootschappen elkaar
in rekening brengen. Deze prijzen
dienen te worden bepaald en
onderbouwd door het volgen van
internationale complexe regels.
Deze regels en de toepassing ervan
door bedrijven heeft de laatste jaren
veel aandacht gekregen, zeker ook
van de Belastingdienst. Voor het
grootste deel vormt dit een ‘compliance
verplichting’; erg belangrijk want:,
•

de bewijslast kan worden
omgedraaid;

•

mogelijke boetes zijn erg hoog; en

•

hoge (dubbele) belasting dreigt als er
niet een deugdelijk transfer pricing
beleid en/of documentatie is.

Het is daarnaast ook zaak om bij het
voldoen aan deze verplichting te bekijken
in hoeverre de belastingpositie van uw
bedrijf kan worden geoptimaliseerd. Zijn
er bijvoorbeeld verliezen in bepaalde
landen? Zijn de belasting tarieven of de
belastingregimes in de verschillende
landen verschillend? Is het mogelijk
om een bepaalde functie in het ene
land danwel in het andere te plaatsen?
Allemaal vragen die aandacht behoeven
wanneer er een ‘optimaal transfer pricing
beleid’ wordt ontwikkeld danwel een
beleid dient te worden aangepast.
Wij bij Crowe Foederer hebben de
specialisten die u op een praktische
manier kunnen ondersteunen zowel bij
compliance als voor planning opdrachten.

Hoe krijgt u een goed beeld over
transfer pricing?
Wij nemen de mogelijkheden van transfer
pricing in een eerste gesprek zorgvuldig
met u door. Zo krijgt u ondermeer
een goed beeld of de prijzen van de
vestigingen binnen de verschillende
landen op de juiste wijze zijn bepaald
en of de documentatie op orde is.
Een analyse van de situatie door onze
specialisten van het transfer pricing
team kan u snel veel extra inzicht
opleveren. De advieskosten worden in
het eerste gesprek met u afgestemd.
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Vragen, interesse, afspraak maken?
Bas Buytendijk
b.buytendijk@crowefoederer.nl
040 - 264 96 10
06 - 11 62 88 55
Bas is meer dan 20 jaar werkzaam
geweest op het gebied van internationaal
fiscaal advies bij een van de “Big 4”
kantoren. De gecombineerde ervaring om
met klanten te werken uit de Randstad/
Verenigde Staten en Zuid-Nederland
zorgt ervoor dat Bas zowel MKB als
‘corporate klanten’ goed kan adviseren.
Optimalisatie van de belastingpositie
staat centraal. Transfer pricing
documentatie dient het noodzakelijke
te bevatten en niet onnodig complex
gemaakt te worden. Ook heeft Bas veel
ervaring met innovatievraagstukken,
zoals de fiscale innovatiebox. Hij is
sinds 2017 partner bij Crowe Foederer.

Wiecher Munting
w.munting@crowefoederer.nl
020 - 564 60 60
06 - 22 74 11 46
Wiecher heeft meer dan 30 jaar
ervaring als belastinginspecteur en
belastingadviseur. Hij kent dus beide
kanten van de medaille. Hij was hoofd
APA-ATR/Team bij de Belastingdienst
en heeft op het Ministerie van Financiën
meegeschreven aan de Wet Innovatiebox.
Door zijn expertise adviseert hij vaak over
gemaakte dan wel te maken afspraken
met de Belastingdienst. Daarnaast
adviseert Wiecher zowel Nederlandse
als buitenlandse multinationals en
SME’s over complexe fiscale zaken,
M&A’s en tax optimalisatie. Wiecher
benadert transfer pricing op een
praktische wijze en probeert zo efficiënt
mogelijke oplossingen te ontwerpen.
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