
financiele instellingen heeft beperkt en dat dan ook van financiele instellingen
wordt verwacht dat zij aan FATCA zullen voldoen zonder afscheid te nemen van

dienten

In het Nader Verslag hebben de leden van de fractie van D66 naar aanleiding
van de Kamervragen van de SP gevraagd of het Ministerie van Financien zo

nodig finandele instellingen daadwerkelijk zal aanspreken om ervoor te zorgen

dat de FATCA verpiichtingen worden nagekomen zonder dat de dienstveriening
aan de dienten wordt opgezegd en welke stappen het Ministerie in dat geval zet

De lijn van het Ministerie FM is in de toezichtswetgeving geen nieuw

controiemechanisme of toezicht in te stelien voor het nakomen van de FATCA

verpiichtingen Dit moet natuurlijk niet tot een vrijbrief leiden om dienten te

weigeren Vandaar dat de beantwoording wel ruimte laat voor een rol van het

Ministerie van Financien waarbij de financieie insteiiingen zo nodig

aangesproken worden Inmiddels wordt door de invoering van de nieuwe

mondiale standaard zie onder 4 hiervoor de verplichting tot automatische

informatie uitwisseling uitgebreid naar een veel grotere groep van landen Flet is

niet waarschijniijk dat financieie insteiiingen op grote schaal buiteniandse

dienten gaan weigeren en daarmee banken worden met alleen lokale dienten

4 Mondiale ontwikkeUngen AEoI

Flet momentum van de FATCA werd door de G8 en de G20 aangegrepen om

automatische uitwisseling van informatie AEoI tot wereldwijde standaard te

verheffen en de OESO de opdracht te geven een systeem te ontwikkelen waarbij
landen op wederkerige basis automatisch gegevens met eikaar uitwisseien naar

het model van de FATCA Nederland is zeer actief betrokken geweest bij de

totstandkoming van deze nieuwe mondiale standaard De standaard is door de

G20 in September 2014 aanbevolen als nieuwe wereldwijde standaard

Nederland heeft bij de OESO eind oktober als kopgroepland early adopter met

51 landen een overeenkomst getekend om met eikaar financiele gegevens

automatisch te gaan uitwisseien per September 2017

Intussen heeft de EU tijdens de Ecofin van 14 oktober jl ook een politiek
akkoord bereikt over de implementatie van de standaard in de Administratieve

bijstandrichtlijn die in werking zal treden per 1 januari 2016 Luxemburg zal

voor mede EU lidstaten en verdragspartners het bankgeheim opzij zetten als hij

per September 2017 gaat uitwisseien Oostenrijk heeft ook een fiscaal

bankgeheim maar zal desalniettemin per September 2018 gaan uitwisseien

Zwitserland kan nog geen toezegging doen ten aanzien van het tijdpad vanwege
de te volgen interne procedures maar heeft wetgeving aanhangig die

automatische uitwisseling per September 2018 mogelijk maakt

Al deze ontwikkelingen leiden tot een verbetering van de Internationale fiscale

transparantie en gegevensuitwisseling Nederland zal actief blijven bijdragen aan

de Internationale samenwerking en de verdere ontwikkelingen op het gebied van

Internationale fiscale transparantie in de strijd tegen belastingontduiking

5 Uitvoerbaarheid en implementatie
Met de totstandkoming van de NL IGA en het daarmee opiossen van de

juridische belemmeringen om te kunnen voldoen aan de FATCA zijn de sectoren

veel administratieve lasten bespaard De banken worden nu niet geconfronteerd
met een bronheffing van 30 op uit de VS afkomstige inkomensstromen

aangezien zij zullen voldoen aan de FATCA verpiichtingen De banken hoeven nu

ook geen procedures in te richten en systemen te bouwen om bronbelasting te

kunnen heffen op betalingen aan niet FATCA conforme instellingen en zij hoeven

geen systeem in te richten voor het leveren van gegevens aan de IRS Zij
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kunnen nu aansluiten bij de bestaande rapportagesystemen voor

gegevenslevering aan de Belastingdienst Dat is ook een voordeel voor de

Belastingdienst Ondanks een relatieve lastenverlichting hebben de financiele

instellingen toch substantiele kosten moeten maken Vanaf het moment dat de

voorbereidingen voor gesprekken met de VS zijn begonnen heeft op

regelmatige basis met diverse vertegenwoordigers van de financiele sector

overieg plaatsgevonden De NL IGA heeft de praktische haalbaarheid om te

voldoen aan de FATCA verplichtingen sterk verbeterd

Implementatie
De juridische basis voor de gegevensverstrekking door de financieie insteilingen
aan de Belastingdienst wordt opgenomen in het UB WIB Flet ontwerpbesluit ligt

op dit moment voor advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State Flet

is de bedoeling dat het besluit met ingang 1 januari 2015 in werking treedt

Internetconsultatie

In augustus van dit jaar is het ontwerpbesluit ter internetconsultatie voorgelegd
Flierdoor hebben de Nederlandse financiele instellingen de mogeiijkheid

gekregen om kennis te nemen van de wijze waarop de NL IGA verpiichtingen in

Nederlandse regelgeving worden geimplementeerd en hebben zij op het concept
besluit kunnen reageren Dit de reaches is geenszins gebleken dat deze

regelgeving niet uitvoerbaar is Daarnaast is met vertegenwoordigers van de

financiele sector nauw samengewerkt aan een formulier om de FATCA gegevens

bij clienten op te kunnen vragen Dit formulier leidt tot een uniforme

identificatiemogelijkheid voor de Nederlandse financiele sector

Ook wordt op dit moment gewerkt aan een leidraad waarbij de

vertegenwoordigers van de financiele sector betrokken zijn In deze leidraad

wordt de toepassing van de FATCA in een Nederlandse context verduidelijkt wat

bijdraagt aan de uitvoerbaarheid

Ondanks alles wat geregeld moet worden voor de implementatie van FATCA is

de indruk dat de regelgeving als gevolg van de NL IGA voor de financiele sector

uitvoerbaar is

III HET PARLEMENTAIRE GOEDKEURINGSPROCES TOT DUSVER

18 december 2013 Ondertekeninq Verdrag

4 iuli 2014 Verdrag ter qoedkeurinq voorgelegd aan de TK

9 oktober 2014 Verslaq

15 oktober 2014 Nota n a v het verslag

23 oktober 2014 Nader verslag

29 oktober 2014 Nota n a v het nader verslaq

@ november 2014 Plenaire behandeling

Met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2015 is het wenselijk dat het

wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen voor het kerstreces

Overige Kamervragen
In de afgeiopen jaren zijn diverse Kamervragen gesteld over de FATCA
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In juni 2011 heeft het lid Omtziat Kamervragen gesteld In die periode was nog

niet bekend dat Nederland een verdrag met de VS zou onderhandelen en was

nog sprake van een rechtstreekse werking van de FATCA Lid Omtzigt heeft toen

gevraagd of Nederland bereid was het College Bescherming Persoonsgegevens
om advies te vragen In die periode was WP29 van de EC nog aan zet zie onder

gegevensbescherming De IGA heeft de voorziene juridische belemmeringen

juist weggenomen
In maart 2012 hebben de leden Schouw en Koolmees Kamervragen gesteld Ook

zij hadden vragen over de gegevensbescherming In die periode was nog steeds

WP 29 van de EC aan zet zie onder gegevensbescherming
In maart 2012 heeft het lid Nepoerus Kamervraaen gesteld De vragen zagen

met name op de werking van een IGA en waren informatief van aard

In augustus 2012 heeft het iid Bashir Kamervragen gesteid In die periode was

net een model IGA overeengekomen tussen de vijf Europese initiatiefnemers en

de VS Op basis van dit model heeft ook Nederland een IGA met de VS gesloten
Het lid Bashir wilde destijds graag dat Nederland ook een dergelijk verdrag zou

sluiten

In 2014 heeft het lid Merkies Kamervraaen gesteld over de Binck procedure zie

hiervoor

De antwoorden op de Kamervragen zijn bijgevoegd in het dossier

6 ToeUchting spoedige ratificatie en nationale wetgeving
Er is zo snel als mogelijk gereageerd op de vragen van de fracties bij de

schriftelijke behandeling van de IGA Om de informatie van de Nederlandse

financiele instellingen begin 2015 aan de Belastingdienst te kunnen leveren zal

er per 1 1 2015 een wettelijke verplichting moeten zijn Deze verplichting wordt

geregeld in het UB WIB Dit besluit kan op 1 januari 2015 in werking treden

waarbij het besluit uitvoering geeft aan een ondertekend verdrag en niet een

geratificeerd verdrag Het heeft echter de voorkeur dat het besluit uitvoering

geeft aan een geratificeerd verdrag In het besluit wordt op veel essentiele

punten verwezen naar de IGA Als we uitgaan van een geratificeerd verdrag per

1 1 2015 dan is nodig dat ook de Eerste Kamer voor het kerstreces over het

wetsvoorstel stemt

IV DOSSIER MET FACTSHEETS

Ten behoeve van de plenaire behandeling treft u in het dossier factsheets van

de volgende onderwerpen aan

• FATCA in het kort

• Gegevensbescherming
• Wederkerigheid
• Amerikaanse nationaliteit en aangifteplicht
• Mondiale ontwikkelingen AEOI

• Uitvoerbaarheid en implementatie
• ToeUchting spoedige ratificatie en nationale wetgeving

Tevens zijn de IGA de vertaling van het verdrag de overige parlementaire
stukken en de beantwoording van de diverse Kamervragen in het dossier

opgenomen
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Factsheet NVB 16 11 2014

FATCA

De NL IGA zie factsheet zal waarschijnlijk in de week van 17 november

in de TK plenair behandeld worden

Intussen wordt gewerkt aan de implementatie in de Rationale wetgeving

De inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit WIB is voorzien met ingang
van 1 januari 2015

Met de inwerkingtreding per 1 januari 2015 wordt een gescheiden

aanlevering van financiele gegevens eerst voor de reguliere renseignering
en vervolgens voor de uitwisseling onder het FATCA verdrag door de

financiele instellingen voorkomen met de daaraan verbonden additionele

uitvoeringstechnische en administratieve lasten

Het Ministerie en de vertegenwoordigers van de financiele sector met

een grote rol voor het NVB hebben de afgelopen jaren met regelmaat

overlegd
Deze samenwerking is heel goed verlopen
De IGA is mede op verzoek van de financiele sector tot stand gekomen

Een directe werking van de FATCA had ongewenste gevolgen naast

ongewenste juridische implicaties gegevensbescherming bracht de

directe werking van FATCA ook een enorme lastenverzwaring voor de

financiele sector met zich mee

De financiele sector heeft nog steeds te dealen met een lastenverzwaring

maar de pijn is verzacht

Ook is in de IGA een groot aantal uitzonderingen opgenomen die

belangrijk zijn voor de financiele sector

Deze uitzonderingen zijn mede opgenomen dankzij constructief overleg en

inbreng tussen de vertegenwoordigers van de financiele sector en het

Ministerie

Momenteel wordt hard gewerkt aan een leidraad

Ook hier zijn vertegenwoordigers van de financiele sector betrokken

In deze leidraad wordt de toepassing van de FATCA in een Nederlandse

context verduidelijkt wat bijdraagt aan de uitvoerbaarheid

Het eerste concept van de leidraad zal op korte termijn worden voorgelegd
aan de vertegenwoordigers van de financiele sector

Mondiale standaard

Nederland heeft eind oktober samen met 50 landen de nieuwe mondiale

standaard ondertekend en zich gecommitteerd aan een implementatie per

1 1 2016 zie factsheet

Dat zal wederom veel vragen van de financiele sector

Ook hier wordt weer constructief samengewerkt met vertegenwoordigers
van de financiele sector

Bijvoorbeeld aan een formulier om clienten te kunnen identificeren

In Europees verband wordt de nieuwe mondiale standaard in de

Administratieve Bijstandsrichtlijn gel mplementeerd

1
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10 2 e

Inleiding

De Leidraad FATCA bevat een technische toelichting bij het op 18 december

2013 tussen Nederland en de Verenigde Staten gesloten vend rag tot verbetering

van de Internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging

van de FATCA NL IGA Het besluit geeft een nadere invulling aan de toepassing

van de NL IGA en bevat antwoorden op rond de zestig in de praktijk gerezen

vragen De antwoorden zijn informeel afgestemd met de finandele sector en de

NOB De Leidraad zal worden ondertekend door

gepubliceerd in de Staatscourant

I0 2 e en worden

Toelichting

De in de Leidraad FATCA behandelde onderwerpen zijn ingebracht door de

finandele instellingen FI s die te maken krijgen met de uitvoering van de

FATCA Voor de toelichting is aansluiting gezocht bij de Final Regulations die de

VS ter uitleg van de FATCA heeft opgesteld Daar waar de NL IGA en de Final

Regulations geen duidelijkheid geven of waarbij een eenduidige interpretatie een

meerwaarde heeft voor het beg rip en de implementatie van zowel de FATCA als

de Common Reporting Standard CRS wordt aangesloten bij het CRS

commentaar Daarbij is ook gekeken of andere landen eenzelfde interpretatie

volgen Op deze manier wordt zo goed mogelijk een gelijk speelveld

bewerkstelligd voor Nederlandse FI s ten opzichte van R s in de verschillende

FATCA partnerstaten De Leidraad heeft een dynamisch karakter en zal worden

aangepast indien nieuwe vragen rijzen met betrekking tot de FATCA en later

dit jaar ook de CRS of wanneer er in de Final Regulations van de VS sprake is

voortschrijdende inzichten

In het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van

belastingen UB WIB is de wettelijke verplichting om over gegevens vanaf 2014

te rapporteren aan de Belastingdienst geregeld Hoewel de NL IGA nog in de

Eenste Kamer behandeld moet worden is de wijziging van het UB WIB op 1

januari 2015 in working getreden Voor zowel de betrokken R s als de

Belastingdienst was het namelijk van groot belang dat het UB WIB met ingang

van 1 januari 2015 in working zou treden Dat zelfde geldt voor de Leidraad

FATCA dat op verzoek van de R s ook met terugwerkende kracht op 1 januari

2015 in working treedt

Aandachtspunten
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• Om te voorkomen dat duizenden vennootschappen zich zullen moeten

registreren bij de IRS terwiji op voorhand vaststaat dat zulke bestaande

vennootschappen geen tot nauwelijks Amerikaanse personen hebben te

rapporteren is ervoor gekozen om onder voorwaarden entiteiten met een

zeer beperkte groep van onmiddellijke en middellijke aandeelhouders of

participanten die behoren tot een familie niet aan te merken ais een

beieggingsentiteit mits die zich niet ais beieggingsentiteit presenteert en

geen geld uit de markt aan trekt Een dergelijke entiteit wordt dan

aangemerkt ais passieve entiteit zodatde uiteindelijk belanghebbenden wel

gerapporteerd worden door de R s vfaardeze entiteiten hun rekening

aanhouden Deze interpretatie is informeel besproken met de VS de OESO

en het VK Het zou wel potentieel tot misbruiksituaties kunnen leiden ook

onder de CRS Hieroverzal in internationaal verband met de OESO en

andere landen waaronderde VS nog vender nagedacht worden

Voordeel voor de Belastingdienst is dat zij wordt ontlast in de communicatie

over en het beheer van wel niet aan hen rapporterende FI’s l l j op biz 6

van de Leidraad

■ In de NL IGA is bepaald dat alle R s rapporteren aan de Nederlandse

Belastingdienst De VS heeft echter in de Final Regulations opgenomen dat

een zogenaamde direct reporting entity ais rekenlnghouder van een R

rechtstreeks kan rapporteren aan de VS over zijn Amerikaanse uiteindelijk

belanghebbenden De uiteindelijk belanghebbenden worden normaliter

gerapporteerd door de R aan de Belastingdienst Het kan zijn dat zo n

rechtstreekse rapportage buiten de IGA om in strijd is met de

privacybeschermingsregels Daarom is in de Leidraad bepaald dat FI s de

uiteindelijk belanghebbenden van deze entiteiten altijd aan de

Belastingdienst moeten rapporteren zodat deze informatie via de eigen

belastingdienst aan de VS wordt gestuurd Hiermee is beoogd om altijd een

voldoende beschermingniveau van persoonsgegevens te garanderen IV D 4

op biz 19 van de Leidraad

• In de NL IGA is bepaald dat ais een R Amerikaanse indicatoren vindt voor

een bestaande rekening van een natuurlijk persoon of entiteit er sprake is

van een te rapporteren rekening tenzij de FI er voor kiest om een self

certification formulier aan de rekenlnghouder uit te reiken voor het leveren

van tegenbewijs Opgenomen is dat van een R verwacht wordt dat altijd de

mogelijkheid van tegenbewijs wordt geboden aan de rekenlnghouder in

verband metartikel 11 van de Wet bescherming persoonsgegevens Hierin

wordt bepaald dat gegevens juist en nauwkeurig moeten zijn gelet op het

doel waarvoor zij door R s worden verwerkt 11 B 3 op biz 17 van de

Leidraad

• De NL IGA vereist dat een FI bij de opening van een nieuwe rekening van

een natuurlijk persoon een ingevuld self certification formulier van haar
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rekeninghouder verkrijgt om vast te stellen of de rekeninghouder

staatsburger of fiscaal inwoner is van de VS of niet Opgenomen is dat als de

FI binnen 90 dagen na het openen van de rekening of het afsiuiten van de

verzekering nog geen ingevuld self certification formulier heeft verkregen

op grond waarvan is vast te stellen of de rekening gerapporteerd moet

worden of niet de FI de nieuwe rekening moet sluiten of de verzekering

moet annuleren De 90 dagen termijn sluit aan bij bestaande

klantidentificatieregels Het kan er toe leiden dat rekeninghoudens die

weigeren of nalatig zijn het formulier in te vullen geen nieuwe rekening

kunnen openen Dit is echter wel nodig als stok achter de deur voor R s om

informatie te krijgen over wel niette rapporteren rekeningen 111 6 1 op

biz IS van de Leidraad
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