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BDO helpt u met uw
fiscale transparantie
Hoe transparant bent u op fiscaal gebied? Die vraag ligt steeds dwingender op
het bord van bestuurders van grote ondernemingen. Door recente gebeurtenissen
is de maatschappelijke druk om fiscaal transparant te zijn enorm toegenomen.
Heeft u iets uit te leggen over uw fiscale positie? Of bent u benieuwd naar hoe
transparant u kunt zijn over uw belastinggebied? Voor antwoord op deze vragen
heeft BDO de fiscale transparantiescan ontwikkeld.

Maatschappelijke
interesse

BDO biedt inzicht met de
fiscale transparantiescan

Belastingen; jarenlang was het een puur technisch
onderwerp dat exclusief voorbestemd was voor de
fiscalist, CFO, Belastingdienst en vakgenoten. Die
tijden zijn veranderd en tax is tegenwoordig een zaak
van iedereen. Fiscaliteit wordt meer en meer in
verband gebracht met uw maatschappelijke rol en
is daarmee onder een vergrootglas komen te liggen.
U streeft niet alleen naar een zo laag mogelijke
Effective Tax Rate (ETR), maar ook naar behoorlijk
bestuur. Maar hoe doet u dat? En hoe ver kunt en
wilt u daarin gaan?

Met de fiscale transparantiescan van BDO wordt uw
belastinggebied langs een objectieve meetlat gelegd.
Uw corporate (internationale) structuur, fiscale strategie, financiering, ETR en eventuele rulings zijn daarbij belangrijke parameters. Hiermee brengt BDO
uw fiscale transparantie in kaart. De uitkomsten van
deze analyse worden met u besproken. Afhankelijk
van dit inzicht en uw situatie kunnen de specialisten
van BDO adviseren hoe u uw fiscale transparantie
kunt aanpassen. Naast dat deze analyse relevant is
voor u als organisatie, kunt u dit ook inzetten om
uw fiscale positie uit te leggen aan uw stakeholders.
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Fiscale transparantiescan van BDO
Onze dienstverlening in de praktijk
Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan een
fiscale transparantiescan, dan bestaat dat uit de
volgende onderdelen:
- Een diepgaande analyse van uw fiscale situatie;
- Bespreken van de uitkomsten en het vaststellen
van eventuele vervolgstappen.

Ja

Ja, bewust gestuurd
ETR
Effective Tax Rate
< 20%

Aan de hand van onze analyse kunt u bepalen hoe
u aan de fiscale transparantie wilt werken. Wij
kunnen u na de scan ondersteunen bij de volgende
activiteiten:
- Advies voor aanpassingen aan de bestaande situatie;
- Implementatie van deze aanpassingen.

Puur fiscaal

1

Raakvlak met de business, wel moeilijk uit te leggen

2

In lijn met mijn business

Ja

3

Nee

4

BEPS geraakt

5

Nee

6

Nee, geen issue

Meer weten?

Hans Noordermeer
International Tax Services
Tel. 010 - 24 24 660
hans.noordermeer@bdo.nl

Niek de Haan
International Tax Services
Tel. 020 - 543 21 00
niek.de.haan@bdo.nl

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld
en bevat alleen informatie van algemene aard.
Deze publicatie bevat geen advies voor concrete
situaties, zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om
zonder advies van een deskundige op basis van de
informatie in deze publicatie te handelen, na te
laten of besluiten te nemen. Voor het verkrijgen
van een advies dat is toegesneden op uw concrete
situatie, kunt u zich wenden tot BDO Accountants
& Belastingadviseurs B.V. of een van haar adviseurs.

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V., de met
haar gelieerde partijen en haar adviseurs aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is
van handelen, nalaten of het nemen van besluiten
op basis van de informatie in deze publicatie.
BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk.
In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter
aanduiding van de organisatie die onder de

merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de
professionele dienstverlening (accountancy,
belastingadvies en advisory).
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.
handelt tevens onder de namen: BDO Accountants,
BDO Belastingadviseurs, BDO Global Outsourcing,
BDO International Tax Services, BDO IT Audit &
Security, BDO Tax Consultants.
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid
van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar

Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en
maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van
juridisch zelfstandige organisaties die onder de
naam ‘BDO’ optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van
de BDO Member Firms.
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Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact op met
één van onze specialisten.

