
NIEUWE VERPLICHTINGEN 
INZAKE TRANSFER PRICING
zowel voor multinationale ondernemingen als voor KMO’s

18 oktober 2018
Crowne Plaza Antwerpen

De Belgische belastingautoriteiten hebben besloten om de belastingcontroles van 
multinationale groepen naar een hoger niveau te brengen. Vanaf nu zullen de Belgische 
belastinginspecteurs zich vooral toespitsen op verrekenprijzen en complexe internationale 
belastingaangelegenheden.

Aangezien de Belgische belastingautoriteiten overspoeld worden met 
verrekenprijsinformatie en documentatie die aansluit op de eerder recente eis dat 
belastingplichtigen een Groepsdossier een Lokaal Dossier en een Landenrapport 
(en notifi caties) moeten indienen, hebben ze besloten om aanzienlijk te investeren 
in mankracht om al deze documenten te beoordelen (hierbij ondersteund door 
softwaretools) en om controles uit te voeren op de waargenomen problemen. Een 
grondige kennis op het gebied van verrekenprijzen wordt daarom een vereiste.

Het doel van het seminar is om een diepgaand overzicht te geven van:
- De impact van de OESO en de EU op het gebied van verrekenprijswetgeving;
- Een praktisch overzicht van de vereisten om de Belgische verrekenprijzen in te vullen

(basisdossier/ lokaal bestand/ rapportering per land);
- Inzicht in de nieuwe drielaagse aanpak van de verrekenprijscontrole;

Deze complexe, maar uitermate actuele materie wordt behandeld door bekende 
specialisten met veel praktische ervaring.

Uw sprekers:

Dirk Van Stappen
Partner KPMG Global Transfer Pricing Services / Gastprofessor Universiteit Antwerpen 

Yves de Groote
Partner KPMG Global Transfer Pricing Services 

Peter Chiau
Adviseur, EA inspecteur diensthoofd Cel Verrekenprijzen – FOD Financiën

Guy Giroulle
Collegelid Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken

Met aanwezigheidsattest voor 6u permanente vorming: BIV, IAB, BIBF, BIV



8u30 Ontvangst deelnemers

9u00 Transfer pricing: algemeen kader en recente ontwikkelingen

• Waarom is transfer pricing belangrijk?

• De rol van de OESO en het BEPS-project

• Analyse van de 5 transfer pricing methoden

• Recente ontwikkelingen en trends inzake transfer pricing in Europa

• De rol van de Europese Commissie en de impact van het Eu joint Transfer 
Pricing Forum op de transfer pricing praktijk

Dirk Van Stappen

10u45 Koffi epauze

11u00  Transfer pricing:  regulerend kader in België

• Wetgevend kader: toepassingsgebied

• Onderling overleg en arbitrage

• BEPS 13 : “Country-by-Country Reporting”, “Master File”, “Local File”

• Nieuwe Belgische transfer pricing documentatie vereisten

 - Groepsdossier

 - Lokaal dossier

 - Landen rapport

• Transfer Pricing controles – Case studies

Yves de Groote

12u30 Lunch

PROGRAMMA: CHECKLIST VOOR EEN GESLAAGDE OVERNAME



13u30 Transfer pricing controles

• Voorstelling van de cel verrekenprijzen

• Nieuwe aanpak inzake verrekenprijscontroles

• Aandachtspunten bij een audit aan de hand van een aantal praktijkgevallen

• BEPS en de gevolgen voor de dagdagelijkse controlepraktijken

Peter Chiau

15u00 Koffiepauze

15u15  Transfer pricing rulings

• Transfer pricing rulings als alternatief voor het afwachten van een controle

• Hoe verloopt de aanvraag en behandeling van een transfer pricing ruling?

• Nieuwe regeling inzake de innovatieaftrek en daarmee gepaard gaande 
transfer pricing aspecten

• Bespreken van enkele recente beslissingen genomen door de Dienst 
Voorafgaande Beslissingen 

Guy Giroulle

16u30  Paneldiscussie en vragen

• Bespreking van actuele punten door de sprekers in discussievorm

17u00  Einde



Inschrijvingsformulier
Transfer Pricing

18 oktober 2018 – Crowne Plaza hotel Antwerpen (1875)

Samen met de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u de routebeschrijving en factuur.

Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de koffiepauzes, de lunch, gratis parking en de volledige documentatie. 
Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 713,90 euro (590,00 euro + 21% BTW) en kan u vooraf storten op 
rekeningnummer 220-0929472-54.

U kan ook betalen via de kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311) met als max projectbedrag 580,00 euro.

Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. U kan u ook altijd laten 
vervangen door een collega. Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, bij uw inschrijving in ons bestand opgenomen 
zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze toekomstige opleidingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet 
het recht van toegang, verbetering en verwijdering. Details over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u in onze privacy policy, 
beschikbaar op onze website https://www.infotopics.be/privacy-policy/

Naam bedrijf: ................................................................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................................

Postcode: .......................................................................... Stad/Gemeente: ................................................................

Ondernemingsnummer: ................................................................................................................................................

Telefoon: ............................................................................ Website: ............................................................................

Sector: .............................................................................. Aantal werknemers: ...........................................................

Deelnemers

Naam: ............................................................................... Voornaam: ..............................................o Dhr o Mevr

E-mail: ..........................................................................................................................................................................

Functie: ........................................................................................................................................................................

Naam: ............................................................................... Voornaam: ..............................................o Dhr o Mevr

E-mail: ..........................................................................................................................................................................

Functie: ........................................................................................................................................................................

Facturatie (indien anders dan hierboven vermeld)

Naam bedrijf: ................................................................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................................

Postcode: .......................................................................... Stad/Gemeente: ................................................................

Ondernemingsnummer: ................................................................................................................................................

Datum: .............................................................................. Handtekening

Per brief Info Topics, Kwikaard 74, 2980 Zoersel BNP Paribas Fortis: 220-0929472-54
Per fax 0032/(0)3 227 18 59 IBAN: BE42 2200 9294 7254
Per tel. 0032/(0)3 226 22 19 SWIFT BIC: GEBA BE BB
E-mail info@infotopics.be BTW BE 0453 326 035
Site internet www.infotopics.be RPR-RPM Antwerpen


