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Betreft : Samenvatting bestuursvergadering 28 november 2018 

 

Op 28 november vergaderde het bestuur van de sectie in de Muiderpoort. Onder meer de 

volgende punten kwamen aan de orde. 

         In de Beroepsopleiding Belastingadviseurs wordt vanaf 2019 de cursus ‘Inleiding 

Transfer Pricing en methoden voor TP-specialisten’ aan het curriculum toegevoegd. Alle 

aspirant-leden die vanaf 1 januari 2019 worden toegelaten en het TP-traject kiezen, zijn 

verplicht deze cursus als eerste module te volgen.  

         In het curriculum van de Beroepsopleiding is ook de cursus ‘Inleiding Transfer Pricing 

voor generalisten’ opgenomen. Er is discussie over de vraag of de cursus uitgebreid moet 

worden van twee naar vier dagdelen. De cursus richt zich op de generalist; heeft die behoefte 

aan twee extra dagdelen? Twee bestuursleden van de sectie maken een opzet voor een cursus 

‘inleiding Transfer Pricing’ die bestaat uit twee verplichte en twee facultatieve dagdelen.  

         Er zal een PE-seminar ‘Digital Economy’ worden georganiseerd, waarschijnlijk in 

maart/april 2019. De sectie TP organiseert dit seminar samen met de sectie Digitale 

Economie. 

         Op dinsdag 29 januari 2019 vindt het PE-seminar ‘Financiële transacties’ plaats. Er heeft 

zich al een flink aantal deelnemers aangemeld.  

         De brief van staatssecretaris Snel over de vernieuwde rulingpraktijk (22 november 2018) 

roept de nodige vragen op. Wat bijvoorbeeld wordt er bedoeld met substance-arm? Vanuit de 

NOB zal op de brief gereageerd worden.  

         Het nieuwe keuzevak TP op de Vrije Universiteit start in februari 2019. Op de 

Universiteit van Amsterdam is TP sinds dit studiejaar nu ook een verplicht studieonderdeel 

voor studenten fiscaal recht. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt TP inmiddels sinds 

dit jaar ook als keuzevak gegeven; de Universiteit van Tilburg doet dit al een aantal jaar. TP 

krijgt op de universiteiten dus steeds meer aandacht en tractie. 


