
Met alle scenario�s die vandaag op het globale 

sabel Verlinden, corporate tax strategy 
leader van PwC, en haar collega 

pricing bij PwC België laten weinig twijfel: 
�Terwijl wetten op principes zouden 

moeten steunen, worden ze maar al te vaak 

beconcurreren elkaar op de kapitaalmarkt 
steeds vaker als bedrijven die elkaar 
marktaandeel proberen af te snoepen. Elk land 

investeerders aantrekken voor zijn nationale 
markt. En die zogenoemde �co-opetition� in 

onzekerheid.�

Op basis van welke factoren beslist een bedrijf 

en �macro-economische omstandigheden� 
van doorslaggevend belang zijn. In de ranking 

complexiteit en onvoorspelbaarheid van het 

Er is werk aan de winkel om een duurzaam 
internationaal belastingsysteem te 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

tegen een faire belasting? Niemand toch? Maar 
daar is een politiek compromis voor nodig � of 
minstens een gedegen intentie daartoe � over 

moeten uitzien op multilateraal vlak. Dat is er 
momenteel niet, ook al is iedereen het erover 
eens dat de internationale belastingregels na 
bijna 100 jaar dringend aan herziening toe zijn.�

Sinds mei 2019 onderhandelen bijna 

belastingregels, om het internationaal 

gedigitaliseerde en geglobaliseerde 
economie. De onderhandelingen zijn 
onderverdeeld in twee pijlers.

De eerste pijler begon als een initiatief 
om de �buitensporige� winsten van 

een bedrijf voldoende commercieel aanwezig 
is in een land om belastingplichtig te zijn) en 
winstallocatieregels. 

1  Prof. Michael Devereux, Oxford 
University Centre for Business 
Taxation � European Tax Policy 
Forum, �Measuring corporation 
tax uncertainty: Evidence from 
three phases of a cross-country 
survey� (November 2020).



Onder de huidige OESO-voorstellen zouden 
naast de spelers die geautomatiseerde digitale 
diensten leveren echter ook de veel bredere 
groep van zogenoemde �consumer-facing 
businesses� een deel van hun geconsolideerde 
winsten moeten toewijzen aan de landen 

multinationale groep daar fysiek niet aanwezig. 

De tweede pijler wil internationale 

brede zin tegengaan, via het implementeren 
van een globale minimumbelasting. �Op politiek 
niveau worden beide pijlers vandaag nog met 
elkaar gelinkt waardoor de OESO zich dreigt 
vast te rijden in een moeras van tegengestelde 

Een kakofonie van complexe regulering is niet  
ver weg meer.�

Omdat het zoeken naar een duurzame, 
multilaterale oplossing blijft aanslepen, 

of digitaledienstenbelasting in te voeren 
als alternatief voor een hervorming van de 
winstbelasting. Dergelijke DST�s zijn typisch 
opgevat als een belasting op de omzet uit 
digitale diensten (doorgaans rond de 3%, al 
zijn er ook landen die veel hogere percentages 

internetgiganten zouden sommige activiteiten 

onlinereclame, voortaan wel belast worden.

keren op dezelfde diensten zullen worden 
belast in verschillende landen�, waarschuwt 
Isabel Verlinden. �Bovendien dreigt de VS met 
(draconische) vergeldende tarieven als landen 

belasten.�

Of het nu een �goede� OESO-oplossing, een 
�werkbare� DST of �iets anders� wordt, een 
multilaterale oplossing is volgens Isabel 
Verlinden de enige duurzame optie. Liefst 
globaal en zeker met alle stakeholders: 
overheden, ngo's en ondernemingen. �Zonder de 

de pandemie volledig stil... En dat verdient toch 
iets meer dan het dedain waarmee sommigen 
trachten politiek kapitaal te bouwen op de kap 
van die succesondernemingen.�   

�

los te laten. 

transitie naar groene energie-
voorziening.

komen.

aandelen verwerven in de 
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