inhoudelijke toetsen mdr/dac6
Checklist meldplicht MDR/DAC6

Check

Check

Check

Check

Check

Check

Grensoverschrijdende
constructie?

Voldoet constructie aan
één van de hallmarks?

Is bij de hallmark de main
benefit test van toepassing?

Bent u meldingsplichtige?

Welke info nodig voor melding?

Binnen welke termijn moet ik
melden?

A

• Meer dan 1 EU lidstaat
• 1 EU lidstaat + 3e land

B

AC

BD

ACE

BD

ACE

b

aC

bd aCe

bd

aCe

• Zie het overzicht van
hallmarks hieronder

a

• Belangrijkste, of een van
de belangrijkste voordelen
die gelet op alle relevante
feiten en omstandigheden
redelijkerwijs van een
constructie te verwachten
valt is het verkrijgen van een
belastingvoordeel.

BD

CEA

DB

AEC

BD

CE

bd

aCe

db

aeC

bd

Ce

BE

C

AD

BE

be

C ad

be

• Is het verschoningsrecht op u
van toepassing?
• Heeft een andere intermediair al gemeld en heeft u
het referentienummer?
• Heeft u de melding in een
ander EU land gedaan?
Dan bent u geen
meldingsplichtige in Nederland

• Gegevens over de intermediair
• Gegevens over de belastingplichtige en verbonden
personen
• Samenvatting van de inhoud
• De relevante hallmark
• De nationale bepalingen
• De waarde van de constructie
• Implementatiedatum
• Relevante EU lidstaten

D

E

d

e

C

D

E

C

d

e

• Constructies op maat:
30 dagen na beschikbaarheid
implementatie of eerste stap
geïmplementeerd
• Marktklare constructies:
iedere 3 maanden update

Hallmarks
‘Main benefit’ test
• Belangrijkste, of een van de belangrijkste voordelen die gelet op alle relevante feiten en omstandigheden redelijkerwijs van een
constructie te verwachten valt is het verkrijgen van een belastingvoordeel.

Algemeen

A1. Geheimhouding
A2. No cure, no pay
A3. Gestandaardiseerde
constructie

A

B

a

b

C

AD

BE

C

AD

BE

C a d b e C a d be

Specifiek

Grensoverschrijdende
transacties

B1. Handel in
verliesvennootschappen
B2. Inkomsten omzetten in
andere categorie
B3. Circulaire transacties

C1.b.I.
C1.c.
C1.d.
C1.a.
C1.b.II
C2.
C3.
C4.

Geen VPB
Objectvrijstelling
Gunstregime
Geen inwoner
Zwarte lijst
Dubbele afschrijving
Geen belasting door
dubbele voorkoming
Waardering activa

C

AD

C ad

ORS & UBO avoidance

D1. ORS verplichting ontwijken
D2. UBO afschermen

Transfer Pricing

E1. Gebruik veilige havenregel
E2. Overdracht moeilijk te
waarderen immateriële activa
E3. Intragroup restructuring

Wezenskenmerk E betreft specifieke wezenskenmerken in verband met verrekenprijzen (“transfer pricing”).
Wezenskenmerk E, onderdeel 1, betreft een constructie met gebruik van unilaterale veilige havenregels (of

6.5.1.2 Voorbeeld van een niet meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie onder

“unilateral safe harbour rules”).

wezenskenmerk E.1

Een constructie die gebruik maakt van bilaterale of multilaterale veilige havenregels valt niet onder dit
wezenskenmerk.

Voorbeeld 22

In de toelichting wordt aangegeven dat het begrip “unilaterale veilige havenregels” betrekking heeft op lokale

Een Nederlandse vennootschap heeft een geldlening opgenomen bij een groepsfinancieringsvennootschap

belastingregels die de betrokken belastingplichtigen ontheffen van de verplichtingen die voortvloeien uit de

in een andere jurisdictie. Vanwege artikel 8b Vpb imputeert de Nederlandse vennootschap een rentelast

algemene verrekenprijsregels in dat land. Bijvoorbeeld: de lokale wetgeving schrijft voor dat ingeval van een

die in lijn is met het at arm’s length beginsel. In de andere jurisdictie is het toegestaan de rente te

rekening-courantverhouding de rente LIBOR +X% moet zijn. Zolang dat rentepercentage wordt gehanteerd

berekenen tussen groepsvennootschappen op basis van gemiddelde rentetarieven waartegen banken elkaar

vindt in het lokale land geen up- c.q. downgrade plaats van het rentetarief. Een dergelijke regelgeving vormt

geldleningen verstrekken; dit kwalificeert als een unilaterale veilige havenregel.. Uit de door de vennootschap

unilaterale veilige haven;

uitgevoerde relevante benchmarkstudie blijkt dat de betreffende rente valt binnen de uitkomsten van dat
onderzoek. De aanwezigheid van de relevante up to date benchmarkstudie vormt een – voor de MDR - veilige

Indien de unilaterale veilige havenregels echter gebaseerd zijn op een standaard waar internationale

haven waardoor effectief geen gebruik wordt gemaakt van de unilaterale veilige havenregel. Hierdoor is

consensus over bereikt is, zoals de “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax

sprake van een niet-meldingsplichtige constructie en gebruikgemaakt van de unilaterale veiligehavenregel.”

Administrations” van de OESO, of het EU Joint Transfer Pricing Forum (EU-JTPF), dan worden die regels voor
de toepassing van wezenskenmerk E, onderdeel 1, niet aangemerkt als een unilaterale veiligehavenregel.

Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, par. 6.5.1.1 en par. 6.5.1.2. Bijlage bij Besluit

Voor Nederland kwalificeert bijvoorbeeld de omzetting van ‘low value-adding intragroup services’ uit de

staatssecretaris van Financiën van 24 juni 2020, nr. 2020-113823, Stcrt. 2020, 34991, V-N 2020/42.3.

OESO Transfer Pricing richtlijnen in het verrekenprijzenbesluit niet voor Wezenskenmerk E, onderdeel 1.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-26874.html). Met low adding intragroup services worden

BELANGRIJK

onderlinge routinematige en ondersteunende diensten, niet zijn de onderdeel van de kernfuncties, bedoeld.

•

Een tweetal voorbeelden uit de Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies:

•

De aanwezigheid van een relevante up to date benchmarkstudie en toepassing van de daaruit volgende
verrekenprijs i.e. rente voorkomt dat in internationale leenverhoudingen een meldplicht ontstaat;

“6.5.1.1 Voorbeeld van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie onder wezenskenmerk E.1
Voorbeeld 21
Een Nederlandse vennootschap heeft een renteloze geldlening opgenomen bij een

De relevante up to date benchmarkstudie is onderdeel van de documentatie zoals bedoeld in
artikel 8b Vpb alsmede tot de documentatie als bedoeld in artikel 29g Vpb;

•

Benchmarkstudies vormen een veilige haven voor alle verrekenprijzen; en

•

Het niet melden van een meldingsplichtige constructie onder de MDR leidt tot een boete van maximaal
€ 830.000 voor de intermediair.

groepsfinancieringsvennootschap in een andere jurisdictie. Vanwege artikel 8b Vpb imputeert de
Heeft u nog vragen?

is het toegestaan de rente te berekenen tussen groepsvennootschappen op basis van gemiddelde

Onze internationale specialisten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via e-mail

rentetarieven waartegen banken elkaar geldleningen verstrekken; dit kwalificeert als een unilaterale veilige

belastingadvies@flynth.nl of bel +31 (0)88 236 88 88.

havenregel. De vennootschap in de andere jurisdictie maakt gebruik van die mogelijkheid.
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Nederlandse vennootschap een rentelast die in lijn is met het arm’s length beginsel. In de andere jurisdictie

