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We kunnen zonder overdrijven stellen dat de werkzaamheden van de OESO op het 
vlak van BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) op kruissnelheid draaien in deze 
eerste maanden van 2015. Het BEPS-actieplan bestaat uit 15 punten, die overhe-
den en fiscale autoriteiten moeten helpen voorkomen dat bedrijven gebruik maken 
van de vigerende bepalingen om weinig of geen belastingen te betalen en om be-
lastbaar inkomen weg te halen uit de landen waar de meerwaarde wordt gecre-
eerd. Er werden ondertussen reeds heel wat (ontwerp)rapporten gepubliceerd.
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Intussen gaat het werk gewoon door. Er moeten nog 
tal van details worden uitgeklaard voordat de OESO 
in december 2015 haar finale aanbevelingen aan 

haar leden zal bekendmaken. Nadien zal elke overheid 
moeten bepalen hoe ze in de bestaande regels zullen 
geïmplementeerd worden. Daarbij zal overleg worden 
gepleegd met de privésector zodat de impact op de 
economie in haar geheel kan worden ingeschat. Dit 
alles moet gebeuren vooraleer er een nieuwe wetge-
ving wordt voorgesteld, besproken en vastgelegd. In 
sommige landen kan het dus nog jaren duren voor 
dergelijke hervormingen in wetten worden verankerd. 
Toch kan de klok niet worden teruggedraaid. Bepaalde 
landen (bijvoorbeeld Frankrijk, Ierland, Nederland, 
Spanje en Zwitserland) hebben niet gewacht op het 
eindverdict van de OESO en hebben bepaalde BEPS- 
aanpassingen reeds opgenomen in hun wetgeving.  
Bovendien is ook de ingesteldheid van de belasting- 
inspecteurs bij belastingcontroles veranderd. Hetzelfde 
geldt voor de perceptie van het publiek in het alge-
meen. Men verwacht dat bedrijven vandaag en morgen 
anders te werk gaan dan in het verleden het geval was.

Cruciaal is dat bedrijvengroepen die gestructureerd 
zijn zoals een multinational tijdig klaar zijn voor de uit-
eenlopende BEPS-initiatieven. Hierna alvast enkele 
zaken om in acht te nemen:

•  evalueer de groepsstructuur en de groepsfinancie-
ringschema’s in die gevallen waar er hybride finan-
ciële instrumenten en hybride entiteiten werden 
ingevoerd;

•  ga na of de nodige basiselementen (kantoorruimte, 
activa en werknemers) ter plaatse aanwezig zijn. 

Zie erop toe dat de mensen die de grootste bedrijfs-
risico’s monitoren en controleren, zijn gevestigd in 
de landen waar de waarde wordt gecreëerd. Afwij-
kingen zullen aan het licht komen in de rapporte-
ringsoverzichten die per land (de zogenaamde 
country-by-country reporting) moeten worden op-
gemaakt en die de integrale groepsstructuur en de 
winst- en verliesresultaten van alle juridische entitei-
ten zullen bekend maken aan de betrokken fiscale 
autoriteiten;

•  monitor het correcte gebruik van de bepalingen in 
de dubbelbelastingverdragen;

•  herbekijk de manier waarop de bedrijfsoperaties 
worden gevoerd. Dit met het oog op een nieuwe 
evaluatie van het risico op vaste inrichtingen in het 
licht van de huidige omstandigheden;

•  breng de regelingen voor fiscale planning die als 
agressief kunnen worden beschouwd in kaart. 
Schat in welke interne én externe impact ze zullen 
hebben wanneer ze verplicht moeten worden be-
kendgemaakt;

•  Neem de beschikbare verrekenprijs-documentatie 
door, in het licht van hun haalbaarheid in de komende 
jaren; 

•  Introduceer een rapporteringssysteem zodat de 
groep dubbele belasting kan monitoren en kan 
vermijden door een beroep te doen op belasting-
verdragen en andere internationale procedures 
terzake.

KPMG is welgeplaatst om als klankbord dienst te 
doen wanneer u bekijkt of uw organisatie klaar is 
voor BEPS. 



 |  3

TAX CORNER

Deze kosten kunnen terugbetaald worden 
na voorlegging van de nodige bewijs-
stukken maar dit brengt heel wat romp-

slomp met zich mee. Om die administratieve 
last te vermijden, kan men er voor opteren om 
deze kosten forfaitair terug te betalen. De 
vraagt stelt zich echter welk bedrag aanvaard-
baar is om deze vergoeding te kunnen be-
schouwen als een kost, eigen aan de werkge-
ver, die niet belastbaar is in hoofde van de 
werknemer maar die wel integraal als een af-
trekbare beroepskost kan worden beschouwd 
in hoofde van de werkgever.

Aanvaardbare forfaitaire 
vergoedingen

De FOD Buitenlandse zaken publiceert in het 
Belgisch Staatsblad regelmatig een lijst met 
de aanvaardbare forfaitaire vergoedingen. De 
nieuwe lijst wordt verwacht rond april 2015. 
De forfaitaire vergoedingen in deze lijst worden 
per land vastgesteld en worden geacht de 
kosten van maaltijden en andere “kleine uitga-
ven” te dekken, zoals plaatselijke vervoerkosten, 
fooien en lokale telefoongesprekken. Hotel- 
en reiskosten - tenzij vervoer ter plaatse - zijn 
niet inbegrepen en moeten worden aange-
toond met de nodige bewijsstukken.

Let wel op: de administratie aanvaardt deze be-
dragen niet voor alle werknemers en bedrijfs-
leiders in de privésector maar enkel voor hen 
die in België een hoofdzakelijk sedentaire be-
roepsactiviteit uitoefenen en in het kader daar-
van eenmalig, occasioneel of zelfs regelmatig 
dienstreizen naar het buitenland maken. Grens-

arbeiders en zelfstandigen zijn dus uitgesloten: 
zij moeten de kosten, ook de kleine uitgaven, 
van buitenlandse dienstreizen steeds bewijzen. 

Korte duur?

Oorspronkelijk kwamen enkel dienstreizen van 
korte duur, dit is minimaal 10 uren en maxi-
maal 30 kalenderdagen, in aanmerking. Uit 
een circulaire van 10 oktober 2013 blijkt dat de 
administratie ook beroepsmatige verblijven van 
meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen in 
het buitenland aanvaardt. De bedragen van de 
forfaitaire dagvergoedingen voor dienstreizen 
van lange duur zijn wel lager dan voor de 
dienstreizen van korte duur. 

Op basis van de administratieve instructies 
voor het vierde kwartaal van 2013 blijkt dat 
ook de RSZ dezelfde referentiebedragen han-
teert indien het loon dat de werknemer of be-
drijfsleider voor de buitenlandse werkdagen 
ontvangen, is onderworpen aan de Belgische 
belastingen. 

Binnen de grenzen van FOD Buitenlandse 
Zaken kan men dus een forfaitaire dagvergoe-
ding toekennen aan personeel dat beroepshalve 
in het buitenland verblijft, zonder dat enig gede-
tailleerd bewijsstuk moet worden voorgelegd. 
Die dagvergoeding geldt dan als terugbetaling 
van kosten eigen aan de werkgever, is vrijge-
steld is van belastingen en sociale zekerheid en 
is volledig aftrekbaar als beroepskost.  

Dit artikel werd geschreven door Ilse Copers (Supervising  

Senior Tax Adviser).
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Door de mondialisering moeten werknemers en bedrijfsleiders steeds 
meer naar het buitenland reizen voor hun werk. Tijdens deze dienst- 
reizen worden zij geconfronteerd met bijkomende kosten die in principe 
ten laste zouden moeten vallen van hun werkgever of vennootschap. 
Denk maar aan eten en drinken, plaatselijke vervoerskosten met tram, 
taxi, of bus en fooien. 
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Faciliteren van de handel

Europese goederen kunnen enkel op de 
Amerikaanse markt worden toegelaten na 
het vervullen van invoerformaliteiten en 
mits er aan de Amerikaanse product- en 
veiligheidsvoorschriften is voldaan. Aange-
zien de invoerrechten tussen beide conti-
nenten bijzonder laag zijn, ervaren Euro-
pese ondernemingen vooral de niet-tarifaire 
handelsmaatregelen als een hindernis om 
op de Amerikaanse markt competitief te 
zijn. Daarom staan de volgende punten op 
het Europese verlanglijstje: 

•  gezamenlijke standaarden in de chemi-
sche en auto-industrie, 

•  wederzijdse erkenning van het ‘QMS’ 
audit systeem en de invoering van een 
‘Unique Device Identification System’ 
voor medische hulpmiddelen,

•  samenwerking inzake etikettering, pro-
ductveiligheid en testmethodes voor 
textielproducten.

Ook op het gebied van buitenlandse inves-
teringen en overheidsaanbestedingen dient 
zich een liberalisering aan zodat Europese 
en Amerikaanse ondernemingen op gelijke 
voet kunnen concurreren. Het ultieme doel 
van het TTIP is om de bestaande handels-
belemmeringen tussen de EU en de VS  
zoveel mogelijk af te bouwen. Volgens  
de Europese Commissie zou een succes-
vol akkoord resulteren in economische  
groei, meer jobs en een betere publieke 
dienstverlening. 

Aanzwellende kritiek 

Naarmate de TTIP onderhandelingen vorde-
ren, neemt de tegenstand toe en dit zowel 
bij de publieke opinie als bij de middenvel-
dorganisaties. Zij stellen vaak de volgende 
kritische vragen:

•  Zullen naast multinationals ook KMO’s op-
timaal van dit akkoord kunnen genieten? 

•  Zullen we GGO’s, chloorkippen en hor-
monenvlees op de Europese markt 
moeten toelaten? 

•  Zal Turkije de douane-unie met de EU 
willen herbekijken mocht de TTIP wer-
kelijk worden?

•  Zullen bedrijven de overheid onder be-
paalde omstandigheden voor een interna-
tionaal arbitragecollege kunnen dagvaar-
den om een schadevergoeding te eisen?

De Europese Commissie heeft nog geen 
doeltreffend antwoord gevonden op deze 
aanzwellende kritiek. 

Conclusie

Het is koffiedik kijken of de VS en de EU 
snel tot een raamakkoord zullen komen. 
We zullen waarschijnlijk meer weten voor-
aleer de Amerikaanse presidentiële verkie-
zingscampagne zal starten… 

Dit artikel werd geschreven door Frederik Cappelle

(Senior Tax Adviser).

Transatlantic Trade and Investment 
Partnership: waar staan we?
In 2013 startten de Europese Commissie en de Verenigde Staten 
(VS) onderhandelingen voor een Trans-Atlantisch  Vrijhandels- en 
Investeringsverdrag (TTIP). Dat zou het pronkstuk van het Europese 
handelsbeleid moeten worden en de nieuwe standaard voor de 
wereldhandel worden. Wat blijft er vandaag nog over van de  
torenhoge verwachtingen? 

De Europese 
Commissie 
heeft nog geen 
doeltreffend 
antwoord 
gevonden op de 
aanzwellende 
kritiek.


