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Art. 6e – Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heff ing
van belastingen

Country-by-Country Reporting/Landenrapportverstrekking

W. Boei, LLM
verbonden aan de Hoge Raad der Nederlanden en de Erasmus Universiteit Rotterdam

Bijgewerkt tot � oktober ����

1. Lid 1 – Verstrekking landenrapport

2. Lid 2 – Termijn

3. Lid 3 – Kennisgevingsverplichting

4. Lid 4 – Def inities

WB

Art. 6e omvat de feitelijke verstrekkingsverplichting van de landenrapporten zoals genoemd in art. 29e Wet Vpb 1969. Het
betre� de verstrekking aan elke lidstaat waarvan een groepsentiteit fiscaal inwoner is of in welke lidstaat activiteiten
worden uitgeoefend middels een vaste inrichting.

In het kort betre� de landenrapportverplichting iets voor multinationale groepen die ten minste € 750 miljoen aan
geconsolideerde groepsopbrengsten hebben. In een jaarlijks rapport dient de groep per staat waarin zij actief is bepaalde
financiële gegevens op te nemen. Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de verplichting om een rapport te hebben
art. 29b en 29c Wet Vpb 1969 en omtrent de inhoudelijke vereisten van het rapport art. 29e Wet Vpb 1969.

Het rapport dient binnen vij�ien maanden na afloop van het verslagjaar te worden uitgewisseld aan de andere lidstaten.
De definitie van verslagjaar is te vinden in art. 29b, onder g, Wet Vpb 1969. Dit betre� het boekjaar waarvan de uiteindelijke
moedermaatschappij een jaarrekening opstelt.

Als sprake is van een situatie zoals genoemd in art. 29d, lid 3, Wet Vpb 1969 dient elke lidstaat hiervan op de hoogte te
worden gesteld. Dit betre� de situatie dat de uiteindelijke moederentiteit niet alle relevante informatie verstrekt aan de
Nederlandse rapporterende entiteit en laatstgenoemde de inspecteur hierover moet berichten. Zie het commentaar bij art.
29d Wet Vpb 1969 voor een uitgebreidere beschrijving.

Lid 4 verwijst voor een aantal begrippen naar de definities van deze in art. 29b Wet Vpb 1969. Zie het commentaar bij art.
29b Wet Vpb 1969.
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