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Welkom

● Deze webcast kwalificeert voor 1 PE point 

(live gekeken)

● Via de knop ‘[Stel een vraag]’ kunt u live 

een vraag stellen via chat

● Andere vragen via uw PwC adviseur of pwc.nl

● Presentatie downloaden en terugkijken 

achteraf mogelijk

● Evaluatie na afloop
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Agenda

1. Opening

2. Een terugblik op vijf maanden DAC6

a. Terugblik

b. Belastingdiensten komen up-to-speed

3. Transactie voorbeelden - interpretatie

4. Een blauwdruk van DAC6 governance

5. Q&A en afsluiting
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Vraag: Bent u helemaal klaar met de borging van DAC6?

(historische transacties zijn geanalyseerd, er is een proces 

ingericht) 

A) Al lang

B) Het staat, maar we zijn nog aan het bijschaven

C) We moeten nog e.e.a. doen

Poll
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerTerugblik

● Roadmap: focus op historische transacties

● Brexit

● Rapportageproces MDR-portal

● Volume van rapportages

● Inhoud rapportages & hallmarks



Focus: analyseren 

historische transacties

Focus: inbedden van 

processen & controls
Focus: reporting

Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerTerugblik
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Terugblik - rapportagevolume per land
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Indicatief aantal rapporten (tot 28 februari 2021)
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerTerugblik - Inhoud
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Terugblik - rapportages en hallmarks
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Meest voorkomende hallmark in % per land
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Terugblik - rapportages en hallmarks
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Duitsland Nederland Luxemburg Polen

Ierland België Oostenrijk Tsjechië
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerWat gebeurt er met de data

European Court of Auditors publishes Special Report: 

Exchanging tax information in the EU: solid foundation, 

cracks in the implementation
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Wat gloort er aan de horizon

● MDR buiten EU

● DAC7: platforms

● DAC8: crypto

● Public country-by-country reporting

● Horizontaal toezicht - Dutch tax 

authorities getting more active again



PwC

Israel

Since 2011.

Korea

Since 2011.

Australia

Discussion paper released.

New Zealand

Tax disclosures Overseas 

Investment Regime.

Since 2005.

South Africa

Since 2003, revised in 2008.

EU Member States

DAC6: disclosure of cross-border tax 

arrangements meeting one or more of 

the hallmarks and has EU nexus. 

In force since 25 June 2018.

Norway

Proposal to introduce DAC6.

Guernsey

Approved MDR regulations, 2020 (no 

implementation date).

US

Since 1984, revised in 2004.

Canada

1989: Tax Shelter Regime

June 2013: Reporting of Tax 

Avoidance Transactions

United Kingdom

DOTAS and OECD MDR

Background to DAC6: other regimes 
in the world

Mexico

MDR

In force since 1-1-2020.

Argentina

Régimen IPF

1-1-2019
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Agenda

1. Opening

2. Een terugblik op vijf maanden DAC6

a. Terugblik

b. Belastingdiensten komen up-to-speed

3. Transactie voorbeelden - interpretatie

4. Een blauwdruk van DAC6 governance

5. Q&A en afsluiting
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de banner
A.3 - gestandaardiseerde 
documenten/structuur 

Gestandaardiseerde documenten of een 

gestandaardiseerde structuur

● Doel van de DAC6? 

● Gestandaardiseerde (lening)overeenkomsten binnen 

de groep

● Alphabet shares 

● Standaard juridische documenten

● Brede interpretatie van hallmark A.3 in Duitsland 

“Een constructie waarbij gebruik wordt gemaakt van 

gestandaardiseerde documenten en/of een gestandaardiseerde 

structuur en die beschikbaar is voor meer dan één relevante 

belastingplichtige zonder dat er voor implementatie wezenlijke 

aanpassingen nodig zijn.”

A.3
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B.2 - Omzetten van inkomsten 
in vermogen
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“Een constructie die tot gevolg heeft dat inkomsten worden omgezet in vermogen, 

schenkingen of andere inkomstencategorieën die lager worden belast of van 

belasting worden vrijgesteld.”

1 2 3

B.2
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B.2 - Omzetten van inkomsten 
in vermogen
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Moeder

(EU)

Dochter

(NL)

1. Conversie

• Storting van schuldvordering

2. Andere inkomstencategorie

• Toekomstige dividenduitkering vs 

renteopbrengst

3. Lager belast

NB: Main Benefit Test

Storting van schuldvordering

Lening
Storting
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E.3 - Grensoverschrijdende overdracht 
binnen de groep 
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“Een constructie met een grensoverschrijdende overdracht binnen de groep van functies, en/of 

risico's en/of activa, indien de geraamde jaarlijkse winst vóór interest en belastingen (ebit) van de 

overdrager of overdragers, tijdens de periode van drie jaar na de overdracht, minder dan 50 % 

bedraagt van de geraamde jaarlijkse ebit van die overdrager of overdragers indien de overdracht 

niet had plaatsgevonden.”

1 2

E.3
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E.3 - Grensoverschrijdende 
overdracht binnen de groep 
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E.3 - Grensoverschrijdende 
overdracht binnen de groep 
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Main Benefit Test 
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Aan de MBT is voldaan indien kan worden aangetoond dat het belangrijkste voordeel dat of een 

van de belangrijkste voordelen die, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, 

redelijkerwijs te verwachten valt van een constructie het verkrijgen van een belastingvoordeel is.

M
B
T Is er aan de constructie een (te verwachten) 

belastingvoordeel verbonden?

Is dit (te verwachten) belastingvoordeel het 
belangrijkste of één van de belangrijkste 

voordelen van de constructie?

Niet voldaan aan de MBT.

Zou de constructie doorgaan zonder het (te 
verwachten) belastingvoordeel? 

Zijn elementen toegevoegd of aangepast om een 
(te verwachten) belastingvoordeel te verkrijgen?

Niet voldaan aan de MBT.

NEE

NEE

JA
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerDeadline gemist?



PwC

DAC6 Mei 2021

23

Agenda

1. Opening

2. Een terugblik op vijf maanden DAC6

a. Terugblik

b. Belastingdiensten komen up-to-speed

3. Transactie voorbeelden - interpretatie

4. Een blauwdruk van DAC6 governance

5. Q&A en afsluiting
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerNavigating the maze

● Hoe raak (en blijf) ik in control?

● Wat is de connectie met de 

organisatiestrategie, beleid en processen?

● Wat is de connectie met het risk-control 

framework (of tax control framework)? 

● Wie is erbij betrokken?
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Poll

Wat is je grootste DAC6 zorg?

A) Ik heb geen totaaloverzicht van mijn DAC6 transacties

B) Ik heb geen capaciteit om tijdig te rapporteren

C) DAC6 is nog onvoldoende embed in mijn organisatie

D) Ik heb geen idee of mijn tussenpersoon in control met betrekking 

tot DAC6

E) De persoon die accountable is neemt zijn verantwoordelijkheid niet
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerRoadmap naar DAC6 compliance

Ongoing 

Monitoring

1 2 3 4 5

Project management

TrainingInfrastructure
Governance 

framework

Impact 

Assessment
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerDAC6 Building blocks

1.Recognize 

potentially  

reportable 

arrangements

3. Repository 

of 

arrangements

5. Reporting 

capabilities

4. third party 

advisor 

communication

DAC6 

Ready

2. Assess 

reportable y/n

1 2 3 4 5

Risk Management

Tax Policy - DAC6 requirements

Process & Control Framework

Working instructions

Strategy
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Voorbeelden van DAC6 gerelateerde risico’s:

● Niet (tijdig) rapporteren van DAC6 reportable transacties

● Inaccurate identificatie van DAC6 reportable transacties

● Onjuiste toepassing van de Hallmarks

● Onjuiste toepassing van de Main Benefit Test

● Onjuiste/incomplete informatie rondom DAC6 reportable transacties 

(zelf of tussenpersoon) 

28

Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerRisk Management
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Wie is de DAC6 responsible person in uw organisatie?

A) De business - daar gebeuren de transacties 

B) Landenhoofden

C) Fiscale zaken

D) Een combinatie 

Poll
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerDefining Controls

Wat

Hoe

Wie

Wann

eer

Waar

Waar wordt de 
controle uitgevoerd 
(IT systeem, 
applicatie, afdeling)?

Wat houdt de 

controlemaatregel in? 

Welke reports, files en 

andere materialen gebruikt 

Hoe wordt de 

controlemaatregel uitgevoerd? 

Wie is verantwoordelijke 

voor het uitvoeren van de 

controlemaatregel? 

Wanneer wordt de 

controle uitgevoerd? 

Met welke frequentie? 
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerDefining Controls - voorbeeld

Controle van het 

bestand waarin DAC6 

reportable transacties 

worden geregistreerd

Controle van de statuslijst in Excel 

en manager approvals per mail

Tax manager 

De eerste en derde 

maandag van de maand

Wat

Hoe

Wie

Wann

eer

Waar

Voorbeeld: Niet (tijdig) rapporteren van DAC6 reportable transacties

Controle van de status 

van de geïdentificeerde 

transacties (identified / 

draft report generated / 

final report drafted / report 

approved / completed)
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerContinuous monitoring

01

02

03

Evalueer de processen en identificeer 

mogelijke verbeteringen

Monitoren en testen van controls

Periodieke review van de wet- en 

regelgeving en interne omstandigheden
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Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerDAC6 readiness

● Staan alle DAC6 transacties op het netvlies?

● Zijn alle DAC6 transacties tijdig geregistreerd?

● Zijn alle stakeholders aangehaakt?

● Zijn assessments van alle (potentiële) DAC6 transacties vastgelegd?

● Is alle relevantie informatie verzameld?

● Is met zekerheid vast te stellen dat alle externe service providers tijdig 

en compleet filen?

● Is de administratie compleet en is de organisatie aantoonbaar compliant 

inzake DAC6? 
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Vraag & Antwoord
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Afsluiting

● Vragen? Neem contact op met uw PwC adviseur of laat 

het weten via de evaluatie

● Kijk deze webcast terug

● Blijf op de hoogte: registreer voor onze PwC Tax 

Nieuwsbrief op pwc.nl

● Overige ‘State of Tax’ webcasts op pwc.nl/evenementen

● Wilt u de evaluatie invullen? 

https://www.pwc.nl/nl/evenementen/webcast-series-state-of-tax.html
https://www.pwc.nl/nl/nieuwsbrieven.html
https://www.pwc.nl/nl/evenementen/webcast-series-state-of-tax.html
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Evaluatie

● Hoe waardeert u deze webcast op een schaal van 1 tot 10?

● De inhoud was relevant. (Geheel mee 

eens/Eens/Neutraal/Oneens/Geheel oneens)

● Heeft u nog suggesties voor ons?

● Heeft u nog specifieke vragen waarvoor u wilt dat wij contact 

met u opnemen?



Dank u

© 2020 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member 

firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC 

network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not

provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it 

control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or 

omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind ano ther 

member firm or PwCIL in any way.

pwc.com



PwC

DAC6 Webcast Mei 2021

Versie 2 - met foto, of 

illustratie in de bannerRisk & Control management 

Elke maand

Elk kwartaal

Elk jaar

Elke 5 jaar

Elke 10 jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Financial <5k 10k 50k 100k 300k 600k 1mio 3mio 5mio 10mio 50mio

Example

Regulation

Reputation

Personnel

In Nederland bedraagt de boete voor het niet voldoen aan de 

meldingsplicht maximaal € 870.000 per overtreding


