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OESO’s Pillar One en de terugkeer 
van het potlood!

Het is toch wat met OESO’s Pillar One. De wereld is al enige jaren in de ban van een nieuw systeem voor belasting-
heffing van bedrijven die winsten behalen in landen zonder dat ze daar op de een of andere manier wortel gescho-
ten hebben. Zij opereren veelal via internetplatformen en daardoor is de winst die elders weliswaar wordt gegene-
reerd, niet in die andere landen te belasten. Echter, het lukt OESO niet om meters te maken om voor deze landen 
een mondiale oplossing te creëren. Op het moment van schrijven is er daarom maar één ding zeker. En dat is dat 
het antwoord op de vraag of de landen tot overeenstemming komen, allesbehalve zeker is. Twee grote problemen 
spelen hierbij een rol. Allereerst de complexe methodiek om de winsten te verdelen over de landen waarbij vooral 
de vergoeding voor R&D een lastig punt van discussie is. En ten tweede de eis dat in het geval van een dispuut bin-
dende arbitrage toegepast dient te worden. Voor de liefhebber: in 2020 publiceerde ik in EC Tax Journal van februari
(‘Tax and the digital economy-will Pillar One be the solution?’) een artikel over Pillar One waarbij ik me toen al 
afvroeg of de wereld ooit tot overeenstemming zou kunnen komen. Ik was en ben weinig hoopvol. De teneur in 
de politiek en de media is toch vaak dat ‘die Amerikanen’ dat niet zouden willen. De Amerikanen zijn echter best 
bereid te schuiven, maar willen wel weer dat bindende arbitrage als uitgangspunt geldt. Arbitrage is echter bedrei-
gend voor veel landen, zelfs de niet bindende. Veel Afrikaanse landen beschouwen arbitrage als een inbreuk op hun 
soevereiniteit. En een land als India heeft nog niet zo lang geleden zijn bilaterale investeringsverdragen opgezegd 
omdat het niet langer wenste te accepteren dat arbiters een beslissende rol spelen bij de vraag of zij met, in dit
geval, terugwerkende kracht de spelregels mogen aanpassen.

De discussie zit derhalve in een impasse. Een aantal Europese landen, maar ook bijvoorbeeld India en Brazilië wen-
sen niet langer te wachten en introduceren hun eigen zogenoemde digital services tax. De Verenigde Staten, toch

dat het meest moet schuiven qua belastingopbrengsten, voelt zich hierdoor aangevallen aangezien de daar
de bedrijven nu met dubbele belastingen geconfronteerd zullen worden. In plaats van dat de landen dichter 

bij elkaar proberen te komen, lijkt het tegendeel te gebeuren. Het feit dat Janet Yellen opnieuw heeft bevestigd bij el
dat de Verenigde Staten actief zullen deelnemen aan de vervolgbesprekingen over Pillar One doet hier niets aan af. dat 
De discussies zitten gewoon muurvast. De bekende gedachte dat aan een dood paard trekken zinloos is, komt het D
meest in me op. m

oewel de OESO-landen menen dat de VN-landen ook door hen vertegenwoordigd worden, leert de praktijk 
Hoe anders, dat werd in het Asia-Pacifii c Tax Bulletin 2020, nr. 3 als volgt verwoord.

ASA first started sending up astronauts, they quickly discovered that ball-point pens would not work in zero
gravity. To combat this problem, NASA scientists spent a decade and $12 billion developing a pen that writes in zero 
gravity, upside down, on almost any surface including glass and at temperatures ranging from below freezing to over 
300 °C. 
The Russians used a pencil.”

Wat dit alles met Pillar One te maken heeft, is het volgende. Waar NASA uiteindelijk voor een fiks prijskaartje een
balpen wist te ontwikkelen geschikt voor alle omstandigheden, lukt het OESO niet een systeem te ontwikkelen
voor alle landen. En waar Rusland ervoor koos met een potlood te werken en daardoor hetzelfde wist te bereiken 
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als NASA, daar is een groep landen van de Verenigde Naties erin geslaagd met een alternatief te komen voor Pillar 
One dat een aanzienlijk grotere kans van slagen heeft. Medio vorig jaar werd door een aantal landen een gezamen-
lijk alternatief namens de VN gepresenteerd. Zomaar een idee qua oplossingsrichting? Nee, het betreft hier een 
concrete aanpassing aan het VN-modelverdrag, namelijk de invoering van art. 12b. Wat hebben ze allemaal gere-
geld? Eigenlijk best wel veel. Art. 12b poogt de winsten te belasten die een bedrijf in een andere staat realiseert 
zonder daar een vaste inrichting of een dochtervennootschap te hebben. Dit wordt feitelijk een nieuwe heffing aan 
de bron. Om het bedrag van de heffing aan de bron (de te belasten winst) vast te stellen, is er een aantal logische 
stappen gedefinieerd. Probleemloos is deze methode vast niet. Maar het zou zeker kunnen werken. Zo is er bepaald 
welk deel van de winst als basis geldt voor deze nieuwe bronbelasting. Dit wordt de ‘qualified profits’ genoemd. Het 
bronland onderzoekt de winstratio van de genieter van de opbrengsten of van de betreffende groep waartoe de ge-
nieter (beneficial owner) behoort, en past deze ratio toe op de opbrengsten in dat land. De op deze basis berekende 
winst wordt vervolgens met 30% vermenigvuldigd om zo het belastbare bedrag in dat bronland te berekenen. 

Allemaal knap ingewikkeld natuurlijk, maar ook weer niet onmogelijk. Natuurlijk zullen er discussies ontstaan 
over deze groepsratio. Maar laat dat dan maar in een onderlinge overlegprocedure worden opgelost. En onder be-
lastingverdragen is er dan, ervan uitgaande dat de MLI minimum standard wordt gehanteerd, in het geval dat de 
onderlinge overlegprocedure niet tot een uitkomst leidt in ieder geval arbitrage mogelijk. Aangezien de VN-landen 
vast art. 12b in hun verdragen opgenomen willen zien worden, kunnen de andere landen hier welwillend tegen-
over staan mits het betreffende VN-land dan ook instemt met bindende arbitrage en dan zijn we eigenlijk waar we 
hadden willen komen. 

Het lijkt erop dat een aantal VN-landen een voorstel heeft geformuleerd dat het potlood terugbrengt in het inter-
nationale fiscale debat op een wijze die een miljarden kostende balpen overbodig maakt. Alle problemen opgelost? 
Nee, helaas. Waarom zou OESO willen luisteren naar wat VN-landen ontwikkelen? Zijn we vroeger niet allemaal op-
geleid met de mededeling dat er naast een Nederlands standaardverdrag ook een OESO-model bestond? En ja, ook 
nog een VN-model. Maar dat was niet zo relevant. Dat zit er steeds in de hoofden van vele fiscalisten over de hele 
westerse wereld. Ook in andere landen. Ik ben dus benieuwd of Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk maar juist ook 
India bereid zijn hun digital tax los te laten in het geval er een vernieuwd belastingverdrag kan worden gesloten 
dat een art. 12b kent. Ik zie eigenlijk niet in waarom deze landen dit niet zouden willen. Of ze moeten een dubbele 
agenda hebben en simpelweg de Amerikaanse techgiganten willen aanpakken. OESO lijdt dan natuurlijk wel ge-
zichtsverlies. Da’s jammer, maar helaas. Het gaat immers uiteindelijk niet om het succes van OESO in het opnieuw 
definiëren van werkbare internationale fiscale spelregels, maar om het resultaat dat de landen waarbinnen winst 
wordt gegenereerd die onder de huidige regels niet te belasten is, dat in de toekomst wel is. Lang leve het potlood!


