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De ambitie van het zogenaamde 'OECD/G20Inclusive Frameworkon BEPS' bestond erin om tegen 

midden 2021 tot een akkoord te komen omtrent de aanpak via twee 'pijlers' van de fiscale 

uitdagingen van de digitale economie (Fisc. Int. 2020, nr. 443, 1). Uiteindelijk hebben de leden 

van het Inclusive Framework, na jaren van onderhandelingen, op 8 oktober 2021 aangekondigd 

dat 136 Staten zich akkoord hebben verklaard met deze aanpak. 

1. Wat is er nieuw ? 

Uit de vorig jaar door het Inclusive Framework bekendgemaakte werkplannen (Blueprints) bleek 

dat talrijke (soms principiële) vragen nog moesten worden opgelost (Fisc. Int. 2020, nr. 443, 1). 

In juli 2021 maakte het Inclusive Framework bekend dat het plan inzake de 'twee pijlers' tijdens 

dezelfde maand was 'aangenomen', en dat in oktober 2021 de 'laatste hand zou worden gelegd aan 

de nog hangende technische kwesties'. 

In werkelijkheid moest er nog over veel meer worden beslist dan 'louter technische kwesties'. 

Maar de deadline van oktober lijkt te zijn gehaald, aangezien het Inclusive Framework in zijn 

verklaring van 8 oktober jl. onder meer melding maakt van het feit dat het percentage van de 

'restwinst' in het kader van 'pijler I' is vastgesteld, alsook (en vooral) het minimum belastingtarief 

in het kader van 'pijler II' (over deze percentages, zie verder). Bovendien bevat de verklaring een 

gedetailleerde agenda voor de effectieve implementatie van de twee 'pijlers'. 

2. Pijler I 

Pro memorie : 'pijler I' strekt er in hoofdzaak toe bepaalde winsten van multinationale 

ondernemingen toe te wijzen aan de Staten waar hun 'eindconsumenten' zich bevinden. Hierna 

volgt een kort overzicht van de modaliteiten zoals vermeld in de jongste verklaring van het 

Inclusive Framework. 
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Toepassingsgebied 

'Pijler I' viseert enkel multinationale ondernemingen met een wereldwijde omzet van meer dan 20 

miljard EUR en een rentabiliteit (winst vóór belasting gedeeld door omzet) van meer dan 10 %. 

Anders dan aanvankelijk was gesteld, is de regeling niet meer beperkt tot ondernemingen actief 

'in de digitale sector'; de regeling zal van toepassing zijn op gelijk welke onderneming. Bedrijven 

actief in de winning van natuurlijke hulpbronnen en in het verstrekken van gereguleerde 

financiële diensten zijn evenwel niet geviseerd. Deze uitzonderingen zijn het resultaat van een 

politiek compromis. 

'Nexus' 

Bepaalde drempels zijn vastgesteld om uit te maken of er een voldoende 'nexus' bestaat tussen 

een onderneming en een Staat om aan die Staat in het kader van 'pijler I' winsten van die 

onderneming toe te wijzen. Zo zullen de voormelde ondernemingen enkel onderworpen worden 

aan de nieuwe regels in die Staten waar zij een omzet realiseren van minstens één miljoen EUR. 

Deze drempel wordt verlaagd naar 250.000 EUR voor jurisdicties met een bruto binnenlands 

product van minder dan 40 miljard EUR. 

Toe te wijzen bedrag 

Het bedrag dat aldus aan deze Staten met een voldoende 'nexus' moet worden toegewezen 

(Amount A), is gelijk aan 25 % van de 'restwinst' van de betrokken onderneming (zijnde, de winst 

boven een drempel van 10 %). De verdeling van Amount A over deze Staten zal gebeuren aan de 

hand van een verdeelsleutel gebaseerd op het omzetcijfer. Aangezien het de bedoeling is om het 

omzetcijfer toe te kennen aan de Staten van de 'eindconsumenten', zullen in dit verband nog 

gedetailleerde regels moeten worden vastgesteld die zullen verschillen naargelang de categorie 

van geviseerde transacties. 

Het aldus aan een Staat toewijsbaar bedrag kan eventueel worden begrensd, indien de 'restwinst' 

van een onderneming in werkelijkheid al wordt belast in deze Staat. Ook dit zgn. 

'beschermingsstelsel' moet nog verder worden uitgewerkt. 

Rechtszekerheid 

Er zal worden voorzien in mechanismen ter voorkoming en oplossing van geschillen inzake 

dubbele belasting van Amount A. Deze mechanismen zullen verplicht en bindend zijn. Landen 

met een economie in ontwikkeling zullen, onder bepaalde voorwaarden, een beroep kunnen doen 

op een alternatief systeem. 
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Verrekenprijzen 

'Pijler I' is ook bedoeld om de verrekenprijsregels te vereenvoudigen m.b.t. bepaalde 

'standaardfuncties' inzake marketing en distributie (Amount B); (zie Fisc. Int. 2020, nr. 443, 1). 

Het Inclusive Framework verwijst evenwel naar 2022 voor de beëindiging van de werkzaamheden 

hieromtrent. 

Unilaterale maatregelen 

Ten slotte verbinden de partijen er zich toe alle unilaterale 'digitale dienstenbelastingen en andere 

vergelijkbare maatregelen' af te schaffen. Deze begrippen moeten nog worden gepreciseerd, maar 

er kan worden vanuit gegaan dat het merendeel van de reeds ingevoerde belastingen op 'digitale 

diensten' zullen worden geschrapt, alsook dat de EU de voorstellen i.v.m. dergelijke belastingen - 

zoals eerder aangekondigd - achterwege zal laten ingevolge dit akkoord (de EU heeft bovendien 

aangekondigd in december een voorstel te doen om dit akkoord om te zetten in de Europese 

wetgeving). Merk op dat het schrappen van deze belastingen zal gelden voor alle ondernemingen, 

inclusief dus deze die niet onder het toepassingsgebied van 'pijler I' vallen. 

3. Pijler II 

De achterliggende gedachte van 'pijler II' is meer bekend bij het grote publiek, nl. het verzekeren 

van een minimale belasting van multinationale ondernemingen. Bedoeling is meer bepaald een 

bijkomende belasting te heffen in de Staat van de 'ultieme moedervennootschap' van een groep 

waarvan één of meerdere entiteiten 'laag' worden belast. 

De praktische werking van 'pijler II' is grotendeels onveranderd gebleven (zie reeds Fisc. Int. 

2020, nr. 443, 1). De werking is gebaseerd op drie GloBE-regels (Global Anti-Base Erosion), nl. : 

* twee nationale regels : de Income Inclusion Rule of IIR (op basis waarvan de Staat van de 

'ultieme moedervennootschap' een bijkomende belasting mag heffen als de buitenlandse winsten 

lager belast worden dan een effectief minimumtarief) en - bij wijze van vangnet indien de IIR niet 

kan worden toegepast of niet voldoende soelaas biedt - de Undertaxed Payment Rule of UTPR 

(wanneer bepaalde aftrekbare intragroepsbetalingen worden verricht aan entiteiten die niet 

onderworpen zijn aan een minimale belasting, kunnen de Staten waaruit de betaling afkomstig is 

de aftrek weigeren of de betaling eisen van een bijkomende belasting); en 

* een verdragsrechtelijke regel : de Subject to Tax Rule of STTR (op basis waarvan de bronstaat 

een minimale bronbelasting mag heffen op bepaalde intragroepsbetalingen die 'laag' worden 

belast in de Staat van de genieter). 

De leden van het Inclusive Framework zijn niet verplicht de GloBe-regels aan te nemen, maar als 

ze dit doen, moeten ze de regels implementeren 'overeenkomstig de gevolgen voorzien in het 

kader van pijler II'. Zij moeten ook aanvaarden dat deze regels worden toegepast in de andere 

Staten die lid zijn van het Inclusive Framework. 
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Toepassingsgebied 

Het Inclusive Framework bevestigt dat 'pijler II' de multinationale ondernemingen viseert met 

een omzetcijfer van minstens 750 miljoen EUR. Op die manier wordt een verband gelegd met het 

omzetcijfer gehanteerd in het kader van het BEPS-actiepunt 13 (landenrapport). Bovendien geeft 

het Inclusive Framework aan de Staten voortaan de mogelijkheid om ook andere multinationale 

ondernemingen (die de omzetdrempel niet bereiken) te onderwerpen aan de IncomeInclusion 

Rule. 

Overheidsinstellingen, internationale organisaties, non-profit organisaties, pensioenfondsen en 

investeringsfondsen die 'ultieme moedervennootschappen' zijn, vallen niet onder de toepassing 

van de GloBe-regels. Voorts zal de Undertaxed Payment Rule niet gelden voor multinationale 

ondernemingen die zich 'in de initiële fase van hun internationale activiteit' bevinden. Bedoeld 

zijn ondernemingen die (1) maximaal 50 miljoen EUR aan materiële activa in het buitenland 

hebben en (2) in niet meer dan vijf andere jurisdicties actief zijn. Deze uitsluiting geldt voor 

maximaal vijf jaar vanaf de overschrijding van de gestelde omzetdrempel door de multinationale 

onderneming (of vanaf de inwerkingtreding van de UTPR, wat ondernemingen betreft die op dat 

ogenblik de omzetdrempel overschrijden). 

Tarief en belastbare basis 

Om na te gaan of de in een jurisdictie werkelijk betaalde belasting een bepaald minimum bereikt 

(voor toepassing van de voormelde twee eerste regelingen, de IIR en UTPR), was aanvankelijk een 

effectief minimumtarief van 'minstens' 15 % vooropgesteld. Uiteindelijk is het tarief vastgesteld 

op '15 %'. 

Een andere belangrijke vraag betreft de basis waarop dit tarief moet worden toegepast, en dus bij 

uitbreiding ook de toegestane uitsluitingen. 

Het Inclusive Framework voorziet in een gemeenschappelijke definitie van de geviseerde 

belastingen en in een belastbare basis die wordt vastgesteld op basis van het boekhoudkundig 

resultaat. Er geldt een substance carve-out die, kort gezegd, inhoudt dat de belastbare grondslag 

wordt verminderd met een bepaald percentage van de nettowaarde van de materiële activa en van 

de loonkosten van de onderneming. Bovendien worden de inkomsten uit het internationaal 

zeevervoer uitgesloten van de toepassing van de GloBE-regels. 

Ten slotte geldt er een uitsluiting voor Staten waar de multinationale onderneming een 

omzetcijfer heeft van minder dan 10 miljoen EUR en een winst van minder dan 1 miljoen EUR. 
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Varia 

De verwachting was dat er bepaalde vereenvoudigingsmaatregelen zouden worden genomen, 

alsook regels inzake de combinatie van 'pijler II' met de door de VS ingevoerde GILTI-regels (zie 

daarover Fisc. Int. nr. 2020, nr. 443, 1 en over de GILTI-regels, zie Fisc. Int. 2021, nr. 453, 10). 

Maar op deze punten is er blijkbaar geen vooruitgang geboekt. 

Subject to Tax Rule 

Ten slotte is er een minimumtarief van 9 % vooropgesteld in het kader van de Subject to Tax Rule. 

Bedoeling van deze regel is bepaalde intragroepsbetalingen (interesten, royalty's, enz.) te 

onderwerpen aan een minimale bronheffing (zie hoger). Tevens is erin voorzien dat Staten 

waarvan de vennootschapsbelasting minder bedraagt dan het minimumtarief, deze regel zullen 

implementeren in het kader van hun dubbelbelastingverdragen met ontwikkelingslanden die lid 

zijn van Inclusive Framework, indien deze landen dat vragen (bedoeld zijn hier landen waarvan 

het 'bruto nationaal inkomen' per inwoner, berekend volgens de 'Atlas'-methode van de 

Wereldbank, minder of gelijk is aan 12.535 USD in 2019; de lijst, die regelmatig zal worden 

bijgewerkt, omvat momenteel bv. China, de Russische Federatie en Brazilië). 

4. Economische impact 

Het Inclusive Framework gaater in de huidige stand van zaken van uit dat 'pijler I' een honderdtal 

ondernemingen viseert, waaronder de allergrootste en meest winstgevende. Op jaarbasis zou niet 

minder dan 125 miljard USD aan winsten kunnen worden toegewezen op basis van Amounts A en 

B. 

Bedoeling is dat de regeling zal worden geëvalueerd na zeven jaar. Als blijkt dat de implementatie 

van de regeling succesvol is, zal de omzetdrempel worden verlaagd naar 10 miljard EUR. Daar 

waar in een eerste fase enkel een zeer beperkt aantal Belgische ondernemingen zou worden 

geviseerd, zou dit in de toekomst dus kunnen veranderen. 

Het Inclusive Framework heeft de impact van 'pijler II' inmiddels hoger ingeschat : het gaat nu uit 

van een stijging van de mondiale belastingopbrengsten met 150 miljard EUR per jaar, tegenover 

aanvankelijk 100 miljard dollar. 

De (lagere) drempels in het kader van 'pijler II' zullen tot gevolg hebben dat meer multinationale 

ondernemingen worden getroffen. Deze pijler zal dus momenteel de belangrijkste impact hebben 

op Belgische multinationale ondernemingen. 

België richt zijn belastingvoordelen op bepaalde sectoren. Denk bv. aan de fiscale stimuli inzake 

intellectuele eigendom en onderzoek en ontwikkeling. Vanuit dat perspectief zal de nodige 

aandacht moeten worden besteed aan de - momenteel nog niet beslechte - discussie inzake de 

fiscale gunstregelingen die wel of niet in aanmerking moeten worden genomen in het kader van 

de vaststelling of het effectieve belastingtarief van (minimaal) 9 en 15 % wordt bereikt. 
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Merk op dat de verwachting bestaat dat de landen die de drempel van 15 % belasting niet 

bereiken, hun tarieven in de toekomst zullen verhogen. Bijgevolg zullen de Staten waar de 

'ultieme moedervennootschap' van de betrokken groepen is gevestigd, een groot deel van de 

aangekondigde 150 miljard EUR bijkomende belastingopbrengsten vermoedelijk niet zelf 

ontvangen. 

5. Volgende stappen 

Het Inclusive Framework heeft een (ambitieuze) kalender vastgelegd inzake de implementatie 

van de nieuwe regels. 

* Wat 'pijler I' betreft, zullen tegen begin 2022 standaardregels worden opgesteld die kunnen 

worden omgezet in de nationale wetgeving van de leden. Tegen midden 2022 zal een multilateraal 

instrument worden opgesteld en voor ondertekening worden opengesteld. Op die manier hoopt 

het Inclusive Framework dat het nieuwe heffingsrecht (Amount A) zal kunnen worden toegepast 

vanaf 2023. Parallel zal het Inclusive Framework de werkzaamheden rond Amount B verder 

zetten met de bedoeling deze te 'finaliseren' tegen eind 2022. 

* Wat 'pijler II' betreft, worden de regels inzake de implementatie van de minimumbelasting 

verwacht in de loop van november 2021. Ook hier zal het Inclusive Framework een multilateraal 

instrument opstellen tegen midden 2022 om de integratie van de Subject to Tax Rule (en 

eventueel andere regels) in de bestaande dubbelbelastingverdragen te vergemakkelijken. Voorts 

gaat het Inclusive Framework uit van een omzetting in nationaal recht in 2022, met het oog op 

een effectieve inwerkingtreding in 2023 (2024 wat de Undertaxed Payment Rule betreft). 

6. Conclusie 

Het Inclusive Framework heeft de vooropgestelde termijnen voor het grootste gedeelte gehaald 

via de in 2021 gevoerde technische - maar vooral politieke - onderhandelingen. Die hebben 

toegelaten bepaalde obstakels te overwinnen, zoals de vaststelling van het minimaal 

belastingtarief dat nu op 15 % ligt. Het venijn zit hem echter in de details, en het zal erop 

aankomen de werkzaamheden van het Inclusive Framework aandachtig op te volgen om met 

meer zekerheid de impact van de nieuwe regels in te schatten, niet alleen op mondiaal vlak, maar 

ook en vooral wat België betreft. 

Om te weten of de door het Inclusive Framework vooropgestelde termijnen gehaald zullen 

worden, moet nog gewacht worden tot november 2021 op een verduidelijking over de 

toepasselijke regels wat pijler II betreft. 
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