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Datum 14 december 2020 
Betreft Beslissing op uw Wob-verzoek inzake Nederlands fiscaal 

vestigingsklimaat (2-3) 
  
 

 

 

 
Geachte 
 
In uw brief van 11 januari 2018, ontvangen op 12 januari 2018, heeft u met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht 
inzake het Nederlands fiscaal vestigingsklimaat. De ontvangst van uw verzoek is 
u schriftelijk bevestigd bij brief van 19 januari 2018. 
 
In het vorige besluit met kenmerk 2020-0000066063 van 25 augustus 2020 is 
reeds aan bod gekomen welke afspraken er met u zijn gemaakt over de 
afhandeling van dit Wob-verzoek. Met een excuses voor de lange behandeling van 
uw verzoek, stuur ik u hierbij het laatste deelbesluit, te weten deelbesluit drie van 
onderdeel 2. 
 
Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. 
  
Reeds openbare documenten 
Diverse documenten zijn al openbaar. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik naar 
bijlage B. 
 
Buiten reikwijdte verzoek of dubbel 
Een aantal documenten bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan 
de hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Deze passages vallen 
inhoudelijk niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de 
passages onleesbaar gemaakt onder van vermelding van ‘buiten verzoek’. Dit is 
eveneens in de inventarislijst aangegeven. 
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Daarnaast bevat een aantal documenten passages die dubbel zijn. Deze passages 
worden eenmalig verstrekt, voor het overige zijn deze passages onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van ‘dubbel’.  
Wanneer pagina’s geheel buiten het verzoek vallen of dubbel zijn, worden deze 
geheel uit de set met documenten gehaald. Wanneer dit het geval is, is dit 
eveneens aangegeven in het document ‘Bijlage C – openbaar te maken 
documenten’. Dit geldt echter niet bij de zogenaamde TOPlijsten; dit waren te 
veel pagina’s die buiten het verzoek vielen. 
 
Derde-belanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden 
een rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te 
geven over de openbaarmaking hiervan. Zij hebben ingestemd met 
openbaarmaking 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Het recht op 
openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er wordt niet 
gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan 
besluiten om op grond van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 
en 11 van de Wob (zie bijlage A) of op grond van eventuele bijzondere 
openbaarmakingsregimes documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken. 
 
Motivering 
Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met 
internationale organisaties (artikel 10, tweede lid, onder a, van de Wob) 
Bij een document/diverse documenten is het belang van de betrekkingen van 
Nederland met andere staten in het kader van de OESO in het geding. Het gaat 
hier om stukken ter voorbereiding op vergaderingen van de OESO dan wel 
stukken die daar nadere duiding aangeven. Daarnaast gaat het om stukken die 
zien op de implementatie van richtlijnen en de visies van andere staten daarop. 
Het openbaar maken van deze informatie kan de betrekkingen met deze partijen 
schaden. Ik weeg het hier bedoelde belang zwaarder dan het belang van 
openbaarmaking. Ik maak deze informatie dus niet openbaar.  
Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder 
vermelding van: 10.2.a. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die 
herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, 
functies of telefoonnummer. Ik weeg het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze 
informatie maak ik dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze 
persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.2.e.  
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Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merk 
ik het volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens 
hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het 
algemeen belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens maak ik dus niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Namen van medewerkers die wel 
vanwege hun functie in de openbaarheid treden maak ik wel openbaar. 
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Hiertoe merk 
ik het volgende op. 
 
In deze documenten is er diverse informatie onleesbaar gemaakt op deze grond. 
De redenen daarvoor zijn zeer divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om input van 
derde partijen op een wetsvoorstel, waarbij deze derden hadden aangegeven niet 
openbaar te willen worden gemaakt ten tijde van het verzenden van de input. Het 
kan daarnaast gaan om gevoelige bedrijfsinformatie die via een andere route bij 
de overheid is gekomen, maar desalniettemin vertrouwelijk moet worden 
behandeld. Daarnaast kan het zo zijn dat namen van bedrijven zijn beschermd, 
opdat deze geen reputatieschade kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld het geval is 
in de TOPlijsten. Ik weeg deze belangen zwaarder dan het belang van 
openbaarmaking. Deze gegevens maak ik dus niet openbaar. Waar van 
toepassing heb ik deze gegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding van 
10.2.g. 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
Documenten die zijn opgesteld voor intern beraad zijn onder andere: notities van 
ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen 
ministeries onderling, concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen 
en conclusies van interne besprekingen. Ik maak persoonlijke beleidsopvattingen 
in die stukken niet openbaar. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden 
verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, inschattingen, conclusies 
met de daartoe aangevoerde argumenten. De desbetreffende documenten 
hebben betrekking op adviezen, meningen, suggesties of inschattingen in het 
kader van advisering aan onder meer de bewindspersonen. Deze documenten zijn 
bijvoorbeeld opgesteld in het kader van internationale vergaderingen, of er staan 
reacties van ambtenaren op input van derden bij een wetsvoorstel, of het gaat 
om suggesties voor vervolgstappen bij de TOPlijsten. 
 
Een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het 
intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding moet 
gewaarborgd zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met 
bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
 
Daarom heb ik de persoonlijke beleidsopvattingen in de documenten onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van: 11.1. 
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Ik wijs erop dat diverse documenten al openbaar zijn, dan wel met dit besluit 
openbaar worden gemaakt. Er zijn eveneens concepten van deze documenten 
aangetroffen. Voor zover de conceptteksten afwijken van de definitieve versie 
bevatten deze persoonlijke beleidsopvattingen. Voor zover de conceptteksten 
overeenkomen met de definitieve teksten zijn ze dus al openbaar of worden met 
dit besluit openbaar gemaakt. Conceptversies, behoudens uitzonderingen, maak 
ik daarom niet openbaar.  
 
Voor zover er ook feitelijke informatie in het document staat, is die informatie 
zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los 
van kan worden gezien. Ik maak daarom deze passages dan wel documenten niet 
openbaar. 
 
Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Dit belang is echter niet aanwezig, gelet op de 
aard en de inhoud van de informatie. 
 
Daarbij is het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
als standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke 
discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, 
tweede lid, van de Wob informatie te verstrekken over deze persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
 
Fiscale geheimhoudingsplicht (artikel 67 Awr) 
Openbaarmaking dient achterwege te blijven wanneer sprake is van een in een 
bijzondere wet opgenomen geheimhoudingsbepaling die daaraan in de weg staat, 
zoals de fiscale geheimhoudingsplicht in artikel 67, eerste lid, van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen (hierna: Awr). De fiscale geheimhoudingsplicht is van 
toepassing op informatie die is verkregen bij de uitvoering van de Belastingwet. 
Het gaat daarbij om al hetgeen bij de uitvoering van de belastingwet over een 
ander is verkregen en niet alleen om de fiscale informatie zelf. Het is vaste 
rechtspraak dat deze geheimhoudingsbepaling prevaleert boven de plicht tot 
openbaarmaking die in de Wob is vastgelegd sinds de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2010 
(ECLI:NL:RVS.2010:BM1041). Dit is herhaaldelijk bevestigd, waaronder op 31 juli 
2013 (ECLI NL:RVS:2013:528), op 23 oktober 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1625) 
en recentelijk op 29 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:267). 
 
Wijze van openbaarmaking 
De documenten stuur ik met dit besluit in kopie mee. 
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Plaatsing op internet 
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder 
kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 
  
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbende(n). 
 

Hoogachtend, 
 
de Staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit en Belastingdienst,  
namens deze, 
 
 
 
mr. drs. M.A.A. di Bucchianico  
Hoofd Publiekrecht/De plv. Directeur Juridische Zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsmiddelenverwijzing 
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond 
van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit 
besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie 
Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te 
worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:  
a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening;  
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen. 
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Bijlage A 
 
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

(...)  
 
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in 
tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

 



Doc. nr. ID Datum Titel doc. Beoordeling Weigeringsgrond Toelichting

1 239167 Bijlage NOB commentaar met conceptantwoord .docx Deels Openbaar 11.1

2 239406 Commentaar bij Richtlijn mandatory disclosure voor financiële tussenpersonen.docx Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 11.1 / buiten reikwijdte

3 240148 QA Toezegging GAAR sugg AR.docx Niet Openbaar Artikel 11.1. Q&A.

4 240274 Samenvatting reacties consultatie Wet toezicht trustkantoren 2018.docx Deels Openbaar 10.2.e / 10.2.g

5 241283 DOMUS-#17024882-v2-Eindrapportage_regeldrukaanpak__Goed_Geregeld_.docx Niet Openbaar 10.2.e Definitieve rapport is met kamerbrief gepubliceerd, is reeds openbaar, zie 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/05/12/goed-geregeld-een-

verantwoorde-vermindering-van-regeldruk-2012-2017

6 256025 21-12-2011 Bijlage 2 - BAPA-verzoek x.pdf Niet Openbaar
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action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page3

9 280740 4-9-2015 Fiscale Verzamelwet 2015.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte

10 253640 7-9-2015 OESO-BEPS actiepunt 4 final report 2015.pdf Reeds Openbaar Zie https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/limiting-base-erosion-involving-interest-deductions-

and-other-financial-payments-action-4-2015-final-report_9789264241176-en#page1

11 279315 14-9-2015 OESO-rapport over BEPS Actie 11.pdf Niet Openbaar Integraal geweigerd op artikel 10.2.a

12 253637 4-11-2015 OESO-BEPS actiepunt 12 final report 2015.pdf Reeds Openbaar Zie https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-

report_9789264241442-en#page1

13 239287 12-11-2015 OESO-rapport 121115.docx Niet Openbaar Art. 10.2a Wob

14 279320 17-11-2015 OESO-BEPS actiepunt 11 2015 Final Report.pdf Reeds Openbaar Zie https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-

report_9789264241343-en#page1

15 226527 24-1-2016 NO Pakket tegen belastingontwijking AFP.pdf Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 11.1

16 239205 16-2-2016 Box 3 landenvergelijking memo X.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

17 253503 18-2-2016 CPB paper over EU spillover taxes 180216.pdf Reeds Openbaar https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-discussion-paper-324-tackling-
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19 239693 5-3-2016 Samenvatting consultatiereactie t.a.v. (on)gelijk speelveld en vestigingsklimaat 050316.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

20 Viel buiten verzoek bij nader inzien

21 239378 15-4-2016 Eerste beslispuntennotitie incl. bijlagen.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte

22 240486 26-4-2016 Dossierbijdrage vragenuurtje 250416.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

23 280732 8-5-2016 Bijlage 2b - Jaarverslag AFM 2016 gewaarmerkt dl 2.pdf Reeds Openbaar Zie https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/apr/jaarverslag-2016

24 238778 3-6-2016 Brief aan Andorra van Stas 2016.docx Niet Openbaar 10.2.a;10.2.e Artikel 10.2.a en 10.2.e Wob

25 239236 9-6-2016 Coalitieoverleg 13 juni.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte

26 254435 16-6-2016 Werkgroeprapport fiscaliteit SDG 160616.pdf Reeds Openbaar https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/06/rapport-werkgroep-fiscaliteit

27 279319 21-6-2016 Notitie aan Stas, Leesversie brief coöperatie voor Prinsjesdag 210616 Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 Vanaf pagina 3 concept van definitieve Kamerbrief, definitieve versie te vinden op 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/20/brief-over-cooperaties-en-

dividendbelasting

28 239313 21-6-2016 Debat over belastingontwijking 210616 Niet Openbaar 11.1 Q&A, integraal geweigerd op 11.1

29 227199 24-6-2016 Weekupdate Vpb/Winst 260416.docx Deels Openbaar 10.2.e / 10.2.g / 11.1 / Buiten reikwijdte

30 281861 6-7-2016 CPB Kosten Brexit 2016.pdf Reeds Openbaar Zie https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-07-Nederlandse-

kosten-Brexit-door-minder-handel.pdf

31 280721 7-7-2016 95478a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 11.1

32 Viel buiten verzoek bij nader inzien

33 255996 18-7-2016 rapport-FISCALITEIT studiegroep-duurzame-groei juli 2016.pdf Reeds Openbaar Reeds openbaar, zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/06/rapport-

werkgroep-fiscaliteit

34 289687 16-8-2016 Vijfde beslispuntennotitie pakket Belastingplan 2017, 160816.pdf Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 11.1 / buiten reikwijdte

35 280703 19-8-2016 125815a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 11.1 voor def versie, zie: 

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vk7pjemdllxx

36 226553 24-8-2016 Notitie MR-behandeling pakket BP 2017 retour stas - II.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte

37 226554 24-8-2016 Notitie MR-behandeling pakket BP 2017 retour stas.pdf Niet Openbaar Integraal geweigerd op deels dubbel / 11.1. Zelfde als minister, maar dan terug van de Stas.

38 282700 8-9-2016 OESO-BEPS actiepunt 7 ontvangen reacties op concept 080916.pdf Reeds Openbaar Zie https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Comments-on-discussion-draft-beps-action-7-

attribution-of-profits-to-permanent-establishments-part2.pdf

39 253948 20-9-2016 HGIS-nota 2017.pdf Reeds Openbaar Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/20/hgis-nota-2017

40 Viel buiten verzoek bij nader inzien

41 238653 30-9-2016 161161p.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

42 240498 30-9-2016 Week update 2016 09 30.docx Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 10.2.g / 67 Awr / buiten verzoek

43 281854 30-9-2016 Bijlage reactie Stas op MLI-brief (161161a stas).pdf Niet Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 11.1 / dubbel / reeds openbaar Dubbel en reeds openbaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25087-135.html

44 253455 3-10-2016 161473a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

45 239294 6-10-2016 OESO-vergadering 061016.pdf Niet Openbaar Art. 10.2.a

46 239286 7-10-2016 OESO-vergadering over BEPS Actie 4 071016.pdf Niet Openbaar Integraal geweigerd op artikel 10.2.a

47 239360 11-10-2016 OESO Conceptagenda Transfer Pricing consultatie 111016.pdf Reeds Openbaar http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Draft_Agenda_Public_Consultation_11-

12_October_2016.pdf

48 239361 12-10-2016 OESO Conceptagenda Transfer Pricing consultatie 121016.pdf Reeds Openbaar http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Draft_Agenda_Public_Consultation_11-

12_October_2016.pdf

49 265235 21-10-2016 180417a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 11.1

50 238928 1-11-2016 Agenda LP vergadering 1 november.docx Deels Openbaar 10.2.e / buiten verzoek

51 297429 9-11-2016 198785a stas Brief naar aanleiding van het WGO deel II en nota's van wijziging.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte  zie ook https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/10/schriftelijke-

antwoorden-wetgevingsoverleg-belastingplan-2017

52 238809 16-11-2016 Notitie aan Stas over MvA EK Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid 161116.pdf Deels Openbaar 10.2.e;11.1

53 226338 16-11-2016 Impactanalyse ATAD2-CVBV 16-11-2016.docx Deels Openbaar 11.1 / 67 Awr



54 239385 25-11-2016 Email inspecteur 25 nov 2016 met verzoek overname behandeling.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 10.2.g / 67 Awr

55 226434 2-12-2016 Memo inzake Innovatieboxbesluit over doorrollen vso's.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

56 257611 5-12-2016 guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.pdf Reeds Openbaar https://www.oecd.org/ctp/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-

beps-action-13.pdf®®

57 239382 8-12-2016 Email adviseur 8 dec 2016.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 10.2.g / 67 Awr

58 226913 19-12-2016 Verslag M-staf 191216.docx Niet Openbaar Integraal geweigerd op 11.1 / 10.2.e / buiten verzoek

59 226699 23-12-2016 Tax+avoidance+and+mining+Report.pdf Reeds Openbaar Zie 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiBzYj07eDe

AhXE-

aQKHdpkBQ0QFjADegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksove

rheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F12%2F23%2Ftax-avoidance-and-mining-

report%2FTax%2Bavoidance%2Band%2Bmining%2BReport.pdf&usg=AOvVaw2LDjjr7MDZCwj81OE

qP-z2

60 239073 18-1-2017 Bijl 1 bij oplegnotitie NOB commentaar met aantekeningen stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

61 238662 24-1-2017 Gespreksverslag bedrijven met BD APA/ATR 240117.docx Deels Openbaar 10.2.e / 10.2.g / 11.1

62 226345 25-1-2017 Instructie EU-Gedragscodegroep (Code of Conduct) 25 januari 2017 terug van DGFZ.pdf Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte

63 240404 25-1-2017 Verslag bijeenkomst MinAZ inz Brexit (250117).docx Niet Openbaar Na toepassing van de Wob blijft er geen zelfstandig leesbare, relevante informatie over. artikelen 

10.2.a / 10.2.e / 11.1 / buiten verzoek.

64 253468 7-2-2017 Notitie aan Stas over brief aan TK i.v.m. nahangprocedure wijzigingen Besluit fiscale eenheid 2003 

070217.pdf

Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte Vanaf pagina 2: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z02203&did=2017

D04541

65 239221 7-2-2017 Notitie aan Stas over nahangprocedure Besluit fiscale eenheid 2003 070217.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

66 254318 7-2-2017 TOP-lijst BD week 7 2017 deel 1.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

67 254319 14-2-2017 TOP-lijst BD week 7 2017 deel 2.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

68 254320 21-2-2017 TOP-lijst BD week 8 2017 deel 1.pdf Deels Openbaar 10.2.a / buiten verzoek

69 257610 22-2-2017 beps-action-13-on-country-by-country-reporting-peer-review-documents.pdf Reeds Openbaar Zie https://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-13-on-country-by-country-reporting-peer-review-

documents.pdf

70 292625 24-2-2017 34620a stas Reactie schriftelijke inbreng MLI - aangepast nav bespreking.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

71 254321 1-3-2017 TOP-lijst BD week 8 2017 deel 2.pdf Deels Openbaar 11.1 / 67 Awr / buiten verzoek

72 254322 5-3-2017 TOPlijst week 9.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

73 239423 8-3-2017 Notitie over ontvangst SOMO op Financiën 080317.docx Deels Openbaar 10.2.e;11.1 Buiten reikwijdte

74 238908 9-3-2017 Door ICC aan Stas aangeboden aanbevelingen op transfer pricinggebied 090317.pdf Deels Openbaar 10.2.e;11.1 Reeds openbaar Vanaf pagina 2 reeds openbaar: https://iccwbo.org/publication/icc-policy-statement-substance-

requirements-transfer-pricing/®®ICC vragen

75 239864 16-3-2017 Notitie nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging aangaande de Wet aanvullende 

regels uitwisseling landenrapporten.docx

Deels Openbaar 10.2.e;11.1

76 254323 19-3-2017 TOP-lijst Belastingdienst week 9.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

77 299793 20-3-2017 Agendabundel MT F&D 20 maart.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte Gecontroleerd tot pagina 107.

78 299794 21-3-2017 Agendabundel MT ondersteuning 21 maart.pdf Deels Openbaar 10.2.e / Buiten reikwijdte

79 299791 21-3-2017 Agendabundel MT concernstaf 21 maart.pdf Deels Openbaar 10.2.e / Buiten reikwijdte

80 239859 24-3-2017 Notitie IZV 59940 (met reactie stas)_ef0017a6-c96e-4a77-8f74-2cc7b73a4c00.pdf Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 11.1 / buiten reikwijdte Reeds openbare gedeelte, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34371-11.html

81 300954 28-3-2017 Belastingdienst agenda MT concernstaf 280317.pdf Deels Openbaar 10.2.e / Buiten reikwijdte

82 228216 7-4-2017 Handreiking nieuwe wetgeving FE (versie 7-4-2017).docx Niet Openbaar 10.2.e / Buiten reikwijdte Niet openbaar, want concept. Artikel 11.1. Definitieve versie is beoordeeld.

83 238853 11-4-2017 4. Factsheet  - Mulitlateraal Instrument (11april2017).docx Niet Openbaar 10.2.e Grotendeels Q&A, geweigerd op artikel 11.1

84 254038 11-4-2017 Meegelezen handreiking nieuwe wetgeving inzake fiscale eenheid Deels Openbaar 10.2.e

85 254307 13-4-2017 TOP-lijst BD week 4 2017 deel 1.pdf Deels Openbaar 10.2.g / 11.1 / buiten reikwijdte

86 239445 24-4-2017 FW: Agendering gastlandbeleid IO's in SGO, verzoek om reactie Deels Openbaar 10.2.e

87 241400 4-4-2017 2017 04 20 Gastlandbeleid tbv SGO versie 5 april 2017 revisie IZ en IRF.docx Deels Openbaar 10.2.e / Buiten reikwijdte

88 241401 5-4-2017 Annex bij gastlandnotitie SGO versie 5 april 2017 rev IZ.docx Deels Openbaar 11.1

89 241407 21-4-2017 RE: Agendering gastlandbeleid IO's in SGO, verzoek om reactie Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

90 243773 4-4-2017 Gastlandbeleid tbv SGO versie 5 april 2017 VenJ.docx Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 11.1

91 227049 9-5-2017 Verzoek van NOB om voorstel tot vereenvoudiging van belastingwetgeving.pdf Reeds Openbaar Zie 

https://www.nob.net/sites/default/files/content/article/uploads/voorstel_tot_vereenvoudiging_v

an_belastingwetgeving.pdf

92 254165 14-5-2017 Reactie van de NOB op kamerbrief van 20-9-2016 over cooperatie en dividendbelasting.pdf Deels Openbaar 10.2.e

93 238613 22-5-2017 101618a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 Vanaf pagina 2 reeds openbaar:: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25087-153.html

94 253471 30-5-2017 OESO BEPS-rapport 300517.pdf Niet Openbaar Art. 10.2.a

95 253853 1-6-2017 Evaluatie 30%-regeling 010617.pdf Reeds Openbaar Zie https://www.dialogic.nl/file/2017/06/Dialogic-Evaluatie-30-regeling-final-01-06-2017.pdf

96 254301 4-6-2017 TOPlijst week 3317.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

97 254316 5-6-2017 TOP-lijst BD week 6 2017 deel 1.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

98 254305 6-6-2017 TOPlijst week 3717.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

99 253840 12-6-2017 Inclusive framework on BEPS - OESO Rapport .pdf Reeds Openbaar Zie http://www.oecd.org/tax/beps/beps-inclusive-framework-progress-report-june-2016-july-

2017.htm

100 238618 13-6-2017 113901a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

101 238622 14-6-2017 Vervolgnotitie ATAD aan Min 140617.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte

102 238623 14-6-2017 Vervolgnotitie ATAD aan Stas 140617.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte

103 253884 16-6-2017 Emailverkeer met gemachtigde over afspraak belastingzaak 160617 Niet Openbaar Na toepassing van de Wob blijft er geen zelfstandig, leesbare relevante informatie over.

104 280769 20-6-2017 MT CS 20 juni.pdf Deels Openbaar 10.2.e / Buiten reikwijdte

105 240275 21-6-2017 Memo IZV 210617.docx Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 11.1

106 238630 22-6-2017 121072a.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte

107 238632 26-6-2017 Notitie Internetconsultatie ATAD aan Stas 260617.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 10.2.g / 11.1 / Buiten reikwijdte

108 239300 2-7-2017 Brief aan Stas over technische briefing TK en persbericht internetconsultatie ATAD 030717.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1



109 238633 3-7-2017 Notitie aan Stas over technische briefing TK en persbericht internetconsultatie ATAD 030717.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte Deels reeds openbaar via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25087-179.html

110 239215 4-7-2017 Brief AmCham Tax Committee met aantekeningen Stas 040717.pdf Reeds Openbaar https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/06/22/besluit-wob-verzoek-over-

the-american-chamber-of-commerce

111 240426 4-7-2017 Verwerking reacties internetconsultatie wetsvoorstel inhoudingsplicht coöperaties en uitbreiding 

inhoudingsvrijstelling.docx

Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / 10.2.g / 11.1 / Buiten reikwijdte

112 239180 6-7-2017 Kort verslag bespreking NOB 060717.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

113 254161 13-7-2017 Correspondentie met Tax Justice over vragenlijst 130717 Niet Openbaar

114 256483 13-7-2017 Rapport over ongelijkheid in belastingsystemen.pdf Reeds Openbaar Zie https://www.somo.nl/nl/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Eurodad-Tax-Dodging-report-

2016.pdf

115 253613 14-7-2017 Aantekeningen Stas bij ATAD1-brief Commissie Wetsvoorstellen NOB 140717.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

116 243285 19-7-2017 Correspondentie met buitenlandse BD x.pdf Niet Openbaar Art. 10.2.a

117 229077 20-7-2017 Uitvoeringstoetsen OFM 2018 Niet Openbaar 11.1. Concept van het document dat reeds openbaar is. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/19/uitvoeringstoets-overige-

fiscale-maatregelen-2018

118 240242 21-7-2017 RE: Verzoek om bijdragen UTNS 2017-1163a dividenbelasting coops en inhoudingsvrijstelling en 

antimisbruikbepaling

Deels Openbaar 10.2.e

119 238670 31-7-2017 Tijdschriftsartikel BEPS 310717.pdf Reeds Openbaar Zie 

https://online.ibfd.org/kbase/index.jsp#topic=doc&url=/collections/itpj/html/itpj_2017_05_int_1.

html&hash=itpj_2017_05_int_1

120 254299 8-8-2017 TOPlijst week 3017.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

121 238798 14-8-2017 2017-1163a -- coöperaties Deels Openbaar 10.2.e

122 240959 Uitvoeringstoets wetsvoorstel.docx Openbaar

123 240958 11-5-2017 Notitie MR stukken pakket Belastingplan 2018 en beslis en informatiepunten.docx Niet Openbaar conceptversie van 'aanbieding pakket. artikel 11.1.

124 227937 15-8-2017 Aanbieding pakket Belastingplan 2018 aan MR.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte

125 238669 23-8-2017 172032p.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 10.2.g / 11.1

126 254164 28-8-2017 Reactie NOvA op internetconsultatie implementatie ATAD1.pdf Deels Openbaar 10.2.e

127 254296 3-9-2017 TOPlijst week 2917.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

128 254304 5-9-2017 TOPlijst week 35_26c1b97c-b04e-4fa2-93bf-7500efa5d5d2.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

129 254294 6-9-2017 TOPlijst week 2817.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

130 254295 11-9-2017 TOPlijst week 29.pdf Deels Openbaar 10.2.a / buiten verzoek

131 254291 13-9-2017 TOPlijst week 2617.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

132 238672 13-9-2017 184135a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

133 238677 15-9-2017 188797a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2e / 11.1 Vanaf pagina 3 concept, brief is reeds openbaar, zie 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/29/vragen-over-

implementatie-moeder-dochterrichtlijn-2015

134 239301 15-9-2017 DB 2017- 185192 Verslag derde Young Annual Tax meeting.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

135 226916 20-9-2017 Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (Kamerstuk 34566, nr. 

3).pdf

Reeds Openbaar 10.2.e Reeds openbaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34566-3.html

136 227044 6-10-2017 Verzoek Baker McKenzie om SVTDG-delegatie te ontvangen 061017 Deels Openbaar 10.2.e

137 256383 13-10-2017 Toedeling vragen verslag TK.PDF Reeds Openbaar Reeds openbaar via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34788-5.html

138 256384 13-10-2017 Kamervragen dividendeblasting_Vraag 58, 59 en 62.docx Niet Openbaar Dit is conceptversie. Artikel 11.1. Definitieve versie is reeds openbaar gemaakt, 

zie:®®https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34788-6.html

139 239586 20-10-2017 ImplementationoftheBEPSpackage NL.docx Niet Openbaar Art. 102a Wob

140 254309 24-10-2017 Toplijst week 4117.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

141 226910 27-10-2017 Versie Stas Nader NOB-commentaar Pakket Belastingplan 2018.pdf Deels Openbaar 10.2.e Reeds openbaar vanaf pagina 2. Zie 

https://www.nob.net/sites/default/files/content/article/uploads/171027_-_nader_nob-

commentaar_pakket_belastingplan_2018.pdf®®®

142 254298 5-11-2017 TOPlijst week 30.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

143 254293 6-11-2017 TOPlijst week 2717.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

144 238933 16-11-2017 Agenda regulier overleg SBI - ME 16 november.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte

145 229360 21-11-2017 Verslag DGFZ-staf 201117.docx Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.e / buiten reikwijdte

146 238813 24-11-2017 220635a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

147 226700 28-11-2017 Oxfam-rapport over Zwarte lijst.pdf Reeds Openbaar Zie https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/tb-blacklist-whitewash-tax-

havens-eu-281117-methodology-en_0.pdf

148 254237 6-12-2017 OESO-mail over agenda bijeenkomst 061217 Niet Openbaar Integraal geweigerd op 10.2.a en 10.2.e.

149 257205 5-12-2017 Bestand OESO.docx Niet Openbaar Integraal geweigerd op artikel 10.2.a.

150 257206 5-12-2017 Bestand OESO.docx Niet Openbaar Integraal geweigerd op artikel 10.2.a.

151 257207 6-12-2017 Bestand OESO.docx Niet Openbaar Integraal geweigerd op artikel 10.2.a.

152 257208 6-12-2017 Bestand OESO.docx Niet Openbaar Art. 102a Wob

153 238819 17-12-2017 Notitie ondertekening MvT MLI aan Stas 171217.docx Deels Openbaar 10.2.e / 11.1

154 253554 18-12-2017 Notitie aan Stas over Beantwoording TK-vragen over fiscale eenheid 181217.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / Buiten reikwijdte Deel reeds openbaar. Te vinden via:

155 238824 20-12-2017 239880p Stas.pdf Reeds Openbaar reeds openbaar, recente WOB investeringsklimaat CV/BV.

156 253626 5-1-2018 Aanvullend NOB-commentaar op de aangekondigde spoedreparatiemaatregelen inzake de fiscale 

eenheid.pdf

Reeds Openbaar Zie 

https://www.nob.net/sites/default/files/content/article/uploads/aanvullend_nob_commentaar_-

_spoedreparatiemaatregelen_fiscale_eenheid.pdf

157 226325 25-9-2018 Herzien programma Catshuissessie Brexit.docx Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

158 282694 27-9-2018 Bijlage Staatssecretaris.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

159 254287 27-9-2018 TOPlijst week 2417.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

160 254288 27-9-2018 TOPlijst week 25.pdf Deels Openbaar 10.2.g / 11.1 / buiten verzoek

161 254289 27-9-2018 TOPlijst week 2517.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

162 254281 27-9-2018 TOPlijst week 2017.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

163 254290 27-9-2018 TOPlijst week 26.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

164 254317 27-9-2018 TOP-lijst BD week 6 2017 deel 2.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

165 254278 27-9-2018 TOPlijst week 1917.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

166 254313 27-9-2018 Toplijst week 4617.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

167 254312 27-9-2018 Toplijst week 4517.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

168 254276 27-9-2018 TOPLijst week 18.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte



169 254314 27-9-2018 TOP-lijst BD week 5 2017 deel 1.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

170 254284 27-9-2018 TOPlijst week 22.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

171 254286 27-9-2018 TOPlijst week 24.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

172 254270 27-9-2018 TOPlijst week 10.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

173 254285 27-9-2018 TOPlijst week 23.pdf Deels Openbaar 10.2.g / 11.1 / buiten verzoek

174 254272 27-9-2018 TOPlijst week 12.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

175 254275 27-9-2018 TOPlijst week 17.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

176 254283 27-9-2018 TOPlijst week 2117.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

177 254310 27-9-2018 Toplijst week 42.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

178 254282 27-9-2018 TOPlijst week 21.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / buiten verzoek

179 238832 27-9-2018 Fiche Fiscaal vestigingsklimaat DGFZ.pdf Deels Openbaar 11.1

180 254274 27-9-2018 TOPlijst week 15.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

181 254277 27-9-2018 TOPlijst week 18_953c326d-b574-435c-b285-ed9971f1c7f9.pdf Deels Openbaar 10.2.a / 10.2.g / 11.1 / buiten verzoek

182 254315 27-9-2018 TOP-lijst BD week 5 2017 deel 2.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte

183 254292 27-9-2018 TOPlijst week 27.pdf Deels Openbaar 11.1 / buiten verzoek

184 254280 27-9-2018 TOPlijst week 20.pdf Deels Openbaar 10.2.e / 11.1 / buiten verzoek

185 279361 27-9-2018 OESO Model Tax Convention Volume 2.pdf Reeds Openbaar Zie https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-

full-version_9789264239081-en#page10

186 254271 27-9-2018 TOPLijst week 1017.pdf Niet Openbaar Na toepassing van de Wob blijft er geen zelfstandig leesbare relevante informatie over. 

Grotendeels buiten verzoek.



Reactie vcm de NOB op het concepthesluit nr BLKB 2015 128M Vennootschapsbelasting en

dividendbelasting Hybride geldverstrekkingen in rood tussengevoegd de voorgestelde
conceptbeantwoording

De Nederlandse Orde van Belastingadviseiirs hiema de Orde heeft met belangstelling
kennis genomen van het conceptbesluit ‘nr BLKB 2015 128M Vennootschapsbelasting en

dividendbelasting Hybride geldverstrekkingen’ hiema het concept De Orde heeft daarin

aanleiding gevonden voor de volgende reactie Daarbij zal de Orde aansluiten bij de volgorde
van onderwerpen de afkortingen en de niimmering in het concept

2 De perpetuele geldverstrekking met schuldaansprakelijkheid

a Aftrekbaarheidvergoeding

Volgens dit onderdeel is een perpetuele geldverstrekking waarbij de geldverstrekker bij
faillissement of ontbinding geen nominaal recht heeft op aflossing maar gelijk in rang staat

met de preferente aandeelhouders hiema schuldaansprakelijke perpetuals beoordeeld naar

de civielrechtelijke vorm geen geldlening Deze schuldaansprakelijke perpetuals moeten als

kapitaal worden gekwalificeerd aldus het concept De Orde merkt op dat over de kwalificatie

van een schuldaansprakelijke perpetual een procedure aanhangig bij de belastingrechter Het

is de Orde bekend dat in het kader van deze procedure opinies zijn opgesteld door

gerenommeerde advocaten waarin op ‘should level’ wordt geopinieerd dat het desbetreffende

instrument civielrechtelijk als geldlening kwalificeert De Orde verwijst in dit kader ook naar

R J de Vries Fiscale en civiele werkelijkheid WFR 2015 38 In het concept wordt in

onderdeel 3 ten aanzien van de geldverstrekking met een vaste looptijd met

schuldaansprakelijkheid bij voorafgaand faillissement of ontbinding opgemerkt dat het nog te

weinig eenduidig is of civiel niet langer sprake is van een lening De Orde meent dat hetzelfde

geldt voor de schuldaansprakelijke perpetual totdat de rechter in hoogste instantie anders

oordeelt De Orde verzoekt daarom de tekst van het onderhavige onderdeel met inachtneming
van het voorgaande aan te passen casu quo te nuanceren

Als de rechter in hoogste instantie zou oordelen dat een schuldaansprakelijke perpetual fiscaal

als kapitaal moet worden aangemerkt ligt overigens naar de mening van de Orde een

wettelijke aanpassing verdmdelijking van artikel 13 Wet Vpb meer voor de hand waarbij dan

de vragen kunnen worden behandeld of de aanwezigheid van schuldaansprakelijke perpetuals
van invloed is op de toepassing van het 5 criterium en zo Ja welke enof

schuldaansprakelijke perpetuals uitsluitend via de meesleepregeling van artikel 13 lid 4 Wet

Vpb onder het bereik van de deelnemingsvrijstelling kunnen worden gebracht

11 1

b Samenloop met de deelnemingsvrijstelling

Voor het geval onderdeel 2 a ongewijzigd blijft vraagt de Orde zich af of de hoofdsom van

een schuldaansprakelijke perpetual moet worden gelijkgesteld met nominaal gestort kapitaal

De inhoud van dit document is strikt vertrouwehjk en mag niet worden verspreid aan

rechts personen die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit document 1
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en invloed heeft op het 5 criteriiim van artikel 13 Wet Vpb Dit zou betekenen dat een

schuldaansprakelijke perpetual op zichzelf een vrijgestelde deelneming kan voimen of —

samen met het aandelenkapitaal tot een vrijgestelde deelneming kan leiden De in het

concept opgenomen goedkeuring zou dan naar de mening van de Orde wellicht ten

overvloede zijn omdat deze conclusie dan al volgt uit de systematiek Verder zou de derde

voorwaarde van de goedkeuring inhoudende dat de vrijstelling van de vergoeding geen

toepassing vindt voor zover de vergoeding bij de geldnemer aftrekbaar is dan reeds volgen
uit het in het wetsvoorstel Wet implementatie wijzigingen Moeder dochterrichtlijn 2015

34 306 opgenomen artikel 13 lid 17 Wet Vpb De Orde verzoekt in het besluit op voormelde

vraag in te gaan In artikel 13 lid 17 Wet Vpb wordt overigens een andere ruimere

formulering gebruikt dan in het concept onder andere door de bewoordingen ‘rechtens dan

wel in feite direct of indirect’ Met het oog op een eenduidige wetstoepassing acht de Orde het

wenselijk dat in het besluit dezelfde formulering wordt gebruikt als in voormeld wetsvoorstel

11 1

11 1

11 1

Verder merkt de Orde op dat er een discrepantie bestaat tussen de bewoordingen van de eerste

zin van onderdeel 2 b waarin wordt gesproken over partijen die tot elkaar in een

deelnemingsverhouding staan en de bewoordingen van voorwaarde 1 van de goedkeuring
die tevens uitgaat van de situatie dat een verbonden lichaam een deelneming heeft of de

geldverstrekker en de geldnemer verbonden lichamen zijn De Orde verzoekt in het besluit

voormelde bewoordingen met elkaar in overeenstemming te brengen

11 1

c Samenloop met dividendbelasting

Volgens het concept vallen schuldaansprakelijke perpetuals niet onder de in artikel 1 lid 1

Wet DB genoemde kapitaalsvormen Ook in dit kader vraagt de Orde zich af of

schuldaansprakelijke perpetuals kunnen worden gelijkgesteld met nominaal gestort kapitaal
De Orde verzoekt in het besluit op deze vraag in te gaan Als die vraag bevestigend wordt

beantwoord dan verzoekt de Orde in het besluit toe te lichten waarom de vergoeding op

dergelijke perpetuals niet kan worden aangemerkt als opbrengst van aandelen in de zin van

artikel 1 lid 1 Wet DB Naar de mening van de Orde zou inhouding van belasting vervolgens
alsnog achterwege moeten blijven maar dan op grond van artikel 4 lid 1 Wet DB De Orde

stelt het op prijs indien in het besluit tevens op voormeld punt wordt ingegaan

In het concept wordt in voetnoot 1 opgemerkt dat een vergelijkbaar standpunt is ingenomen
bij de behandeling van de Fiscale verzamelwet 2014 onder verwijzing naar Eerste Kamer

vergaderjaar 2014 2015 33 950 C biz 2 In Eerste Kamer vergaderjaar 2014 2015 33 950

C biz 2 wordt echter het standpunt ingenomen dat bij aanvullend tier 1 instrumenten los

De inhoud van dit document is strikt vertrouwehjk en mag niet worden verspreid aan
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van artikel 29a Wet Vpb — sprake is van een kapitaalverstrekking in de zin van artikel 10 lid

1 onderdeel c Wet Vpb De Orde verzoekt daarom deze verwijzing respectievelijk
vergelijking in bet besluit nader toe te lichten en of te verduidelijken

11 1

3 De geldverstrekking met een vaste looptijd met schuldaansprakelijkheid bij

voorafgaand faillissement of ontbinding

a Civiekechtelijk een lening

Volgens de tweede alinea van dit onderdeel krijgt bij een zeer lange looptijd een

schuldaansprakelijkheid bij faillissement of ontbinding een zwaarder gewicht Verdedigbaar
is dan dat civiel en ook fiscaal niet langer sprake is van een lening Besloten is aldus het

concept om dit argument in ieder geval niet als primaire stelling in te nemen Daarvoor wordt

deze kwestie te weinig eenduidig geacht Allereerst vraagt de Orde zich af wat met het

vooigaande precies wordt bedoeld Uit de tekst kan worden afgeleid dat bedoeld argument
wel als secundaire stelling zou kunnen worden ingenomen De Orde stelt een toelichting in

het besluit omtrent de bedoeling zeer op prijs
Verder vraagt de Orde zich af wat in dit kader wordt begrepen onder ‘een zeer lange looptijd’
Gezien het onderscheid met onderdeel 3 b van het concept en het feit dat het kopje van

onderdeel 3 b wel spreekt over deelnemerschapslening gaat de Orde ervan uit dat wordt

gedoeld op een looptijd van maximaal 50 jaar Het is echter niet geheel duidelijk wat de

minimale looptijd is die kwalificeert als ‘zeer lang’ De Orde verzoekt in het besluit op deze

vraag in te gaan

De Orde gaat er bij de voorgaande opmerking niet vanuit dat in afwijking van de bestaande

jurisprudentie geldleningen met een looptijd van 50 jaar of minder fiscaalrechtelijk toch als

kapitaal zullen worden aangemerkt indien aan de overige criteria van de Hoge Raad inzake

deelnemerschapsleningen wordt voldaan HR 11 maart 1998 nr 32 240 De Orde verzoekt

het voorgaande in het besluit te bevestigen
De Orde verzoekt in het besluit ter verduidelijking aan te geven welke andere

omstandigheden dan de schuldaansprakelijkheid bij faillissement of ontbinding van belang
kunnen zijn bij de beoordeling of in geval van geldverstrekkingen met een zeer lange

looptijd civiel en ook fiscaal niet langer sprake is van een lening

In dit onderdeel wordt naar de mening van de Orde de suggestie gewekt dat onder

omstandigheden het standpunt zou kunnen worden ingenomen dat ook civielrechtelijk sprake
is van kapitaal Die suggestie is in tegenspraak met het kopje boven dit onderdeel

De inhoud van dit document is strikt vertrouwehjk en mag niet worden verspreid aan
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‘civielrechtelijk een lening’ Bovendien kan een civielrechtelijke geldlening ook een

deelnemerschapslening zijn hetgeen weer in tegenspraak lijkt met het onderscheid met

onderdeel 3 b De Orde acht het kopje boven onderdeel 3 a daarom enigszins verwarrend en

verzoekt tot aanpassing

11 1

b Schuldaansprakelijkheid en deelnemerschapslening

Volgens dit onderdeel geldt bij een vaste looptijd van 50 jaar of langer een civielrechtelijke
lening fiscaal als kapitaal als deze is achtergesteld bij alle crediteuren en de veigoeding
winstafhankelijk is Tegen de achtergrond van de jurispmdentie gaat de Orde ervan uit dat

hier wordt gedoeld op een looptijd van meer dan 50 jaar HR 25 november 2005 nr 40 989

De Orde verzoekt zowel op dit punt als voor wat betreft de overige voorwaarden voor een

deelnemerschapslening de tekst van het besluit nauwer te laten aansluiten bij de door de Hoge
Raad gehanteerde formuleringen

11 1

In HR 17 februari 1999 nr 34 151 oordeelde de Hoge Raad over een situatie waarin volgens
het hof geen sprake was van een winstafhankelijke vergoeding omdat de leningsvoorwaarden
erin voorzagen dat bij een toekomstig winstherstel de over een jaar gepasseerde rente alsnog
werd verschiildigd De gepasseerde rente werd dan dus alsnog ‘ingehaald

’

In de Conclusie

van de Advocaat generaal bij HR 17 februari 1999 nr 34 151 het concept verwijst hier ook

naar wordt volgende opgemerkt
“7 4 Het vorenstaande brengt mee dat van winstafhankelijkheid nog geen sprake is indien het

ontbreken van winst de verschuldigdheid van de rente niet verhindert maar slechts uitstel van

betaling van de rente meebrengt
7 5 Het Hof heeft nu de rechtsfiguur aldus uitgelegd dat voor geval er onvoldoende winst is

de rente niet betaald behoeft te worden maar wel moet worden ingehaald als er weer

voldoende winst is dan wel bij faillissement ontbinding of liquidatie
”

De Hoge Raad volgde het hof en voormelde Conclusie De Hoge Raad merkte daarbij op dat

de omstandigheid dat in het onderhavige geval de betaling van de veigoeding mede

afhankelijk is gesteld van de betaling van dividend de rente niet winstafhankelijk maakt In

de voorlaatste alinea van het onderhavige onderdeel van het concept lijkt te worden

gesuggereerd dat het enkele uitstellen van een vaste rente op een schuldaansprakelijke
civielrechtelijke lening per definitie leidttot winstafhankelijke verschuldigdheid van de rente

In dit verband komen bij de Orde de volgende vragen op

Is deze interpretatie van gemelde alinea van de Orde juist
Wordt hiermee niet afstand genomen van gemelde jurispmdentie Dit zou haaks staan

op eerdere uitlatingen TK 2001 2002 28 034 nr 3 p 26

Is het wellicht de bedoeling een materiele toets in te voeren indien de

leningsvoorwaarden op zich voorzien in een latere inhaal als bedoeld in HR 17 februari

1999 nr 34 151 en zo ja op welk tijdstip zou die toets dan dienen plaats te vinden

a

b

c
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d Wordt wellicht bedoeld dat wanneer de leningsvoorwaarden fomieel niet voorzien in

de mogelijkheid van een latere ‘inhaal’ van over enig jaar gepasseerde rente sprake is van

een winstafhankelijke vergoeding als bedoeld in onder meer HR 11 maart 1998 nr

32 240

Wordt met schuldaansprakelijkheid in deze context hetzelfde bedoeld als in bet kader

van de perpetiials waarbij de verstrekker van een civielrechtelijke geldlening met een

vaste looptijd bij faillissement of ontbinding gelijk in rang staat met de preferente
aandeelhoudem

e

De Orde verzoekt in het besluit op voormelde vragen in te gaan en of de voorlaatste alinea

van het onderhavige onderdeel van het concept te herformuleren

11 1

Toi slot

Bij lezing van het concept heeft de Orde een tekstuele onvolkomenheid geconstateerd die hier

ten overvloede nog wordt vermeld

Op pagina 2 ontbreekt in de tweede alinea derde regel een punt na ‘verbonden

lichamen’ Verder moet in de vierde regel van deze alinea na ‘Wet Vpb
’

een witregel
worden ingevoegd

11 1
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Fiche 2 Richtlijn mandatory disclosure voor financiele tussenpersonen

1 Algemene gegevens

a Tfte voorstel

Verplichte automatische uitwisseling van informatie op het gebied van belastingen ten

aanzien van potentieel agressieve belastingstructuren

b Datum ontvangst Commissiedocument

21juni2017

c Nr Commissiedocument

COM 2017 138

d EUR Lex

Voorstel http eur lex europa eu leaal content NL TXT uri COM 2017 335 HN

Impact Assessment http eur lex europa eu leaal

content EM T g uri SWD 2017 236 nN

e Nr imjsact assessment Commissie en Opinie Impact assessment Board

SWD 2017 0236 final

f Behandelingstraject Raad

Ecofin Raad

g Eerst\ erantwoordelijke ministerie

Ministerie van Finanden

h Rechtsbasis

115 WvEU

0 Besluitvormingsprocedune Raad

Unanimiteit

J Rot Europees Pariement

Raadplegend

2 Essentie voorstel

a Inhoud voorstel

De Europese Commissie hierna Commissie stelt de vijfde aanpassing van de Administratieve

samenwerkingsrichtlijn voor In reactie op de publicatie van de Panama Papers hebben de

lidstaten tijdens de Ecofin Raad van 25 mei 2016 de Commissie gevraagd om w etgevende

maatregelen op het gebied van verplichte automatische uitwisseling van potentieel agressieve

1
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belastingstructuren te overwegen
^
Met de publicatie van dit voorstel geeft de Commissie gevolg

aan dit verzoek Het doel van deze aanpassing is het verkrijgen van meer inzicht in

grensoverschrijdende mogelijk agressieve belastingstructuren waarbij financiele tussenpersonen

een belangrijke rol spelen Volgens de Connmissie wordt daardoor het risico verkleind op uitholling

van de belastinggrondslag Verder zal dit voorstel naar ver\«achting een preventieve werking

hebben op het opzetten van potentieel agressieve belastingstructuren

Het voorstel houdt in dat de tussenpersoon of belastingplichtige als terugvaloptie ter zake van

grensoverschrijdende mogelijk agressieve belastingstructuren verplicht worden om tot

informatieverstrekking aan de belastingdienst over te gaan De financiele tussenpersoon bv

belastingadviseurs advocaten notarissen trustkantoren etc verstrekt de informatie aan de

belastingdienst van het land waarin de belastingplichtige is gevestigd Indien een tussenpersoon

vanwege een fiscaal verschoningsrecht of vanwege bepaalde andere redenen niet aan de

verplichting kan voldoen verschuift die plicht naar de belastingplichtige
^
De belastingdienst

verstuurt vervolgens de informatie naar een door de Commissie beheerde centrale database waar

de belastingdiensten van alle andere lidstaten toegang tot hebben

De mogelijk agressieve belastingstructuur

Er is sprake van een mogelijk agressieve belastingstructuur als deze grensoverschrijdend is tussen

tiwee EU lidstaten of tussen een EU lidstaat en een derde land buiten de EU en ten minste voldoet

aan een van de onderstaande criteria

1 De voornaamste reden van de structuur is om een belastingvoordeel te verwezenlijken en

a de overeenkomst met de tussenpersoon is gerelateerd aan het belastingvoordeel

tussenpersoon is gehouden tot geheimhouding of de hoogte van de vergoeding voor

de tussenpersoon is gerelateerd aan de belastingbesparing of

b de structuur is gekunsteld en maakt bijvoorbeeld gebruik van de overdracht van

verliezen omzetting van een belast inkomensbestanddeel naar een onbelast

inkomensbestanddeel of het betreft een kasrondje

2 De structuur is zo opgezet dat de grensoverschrijdende betaling

a niet belast wordt in zowel het betalende land als in het ontvangende land of

b naar een land gaat waan an het VPB tarief lager is dan de helft van het gemiddelde EU

Vpb tarieP of

c gaat naar een preferentieel regime denk hierbij aan goedgekeurde patentboxen of

d gaat naar een jurisdictie die op de zwarte lijst staat

3 De structuur is zo opgezet dat

Dit onderwerp is eerder in het OESO BEPS project als actiepunt 12 aan de orde geweest en gaat over

verplichte informatievoorziening door financiele tussenpersonen van mogelijk agressieve transacties of

belastingstructuren aan de belastingdienst van het land waarin de tussenpersoon gevestigd is

^
In het geval de tussenpersoon niet is gevestigd in de EU of is verplicht tot geheimhouding en hem daarom een

nationaal fiscaal verschoningsrecht toekomt dient de belastingplichtige de informatie door te geven aan de

relevante belastingdienst Dit is ook het geval wanneer de juridlsche afdeling van de belastingplichtige de

structuur heeft opgezet In dat geval is er dus geen extern adviseur bij betrokken geweest
^ Voor 2016 was het gemiddelde EU Vpb tarief 22 5

2
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a de aangrijpingspunten voor automatische uitwisseling van infomnatie worden omzeild

of

b de betaling gaat naar jurisdicties die geen fiscale informatie uitwisselen of

c] er wordt gebruikgemaakt van jurisdicties die niet voldoen aan de internationale

minimumstandaard op het gebied van het bestrijden van witwassen FATF

4 De winsttoedeling binnen de structuur voldoet niet aan de verrekenprijsrichtlijnen van de

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling hierna OESO

De informatie die aan de Belastingdienst moet worden verstrekt

De volgende informatie zal in de hierboven omschreven gevaiien doorde tussenpersoon of de

belastingplichtige aan de Beiastingdienst moeten worden verstrekt

• de identiteit van de belastingplichtigen en de tussenpersonen en indien aanwezig de

gelieerde partijen van de belastingplichtige en de tussenpersonen

• een beschrijving van welke van de bovenstaande kenmerken in de structuur worden

gebruikt

• een beschrijving van de structuur en in abstracte termen een omschrijving van de

zakelijke activiteiten

• de voorgenomenj implementatiedatum van de structuur

• een uiteenzetting van de nationale belastingvoorzieningen die het belastingvoordeel

creeren voor zover van toepassingj

• de waarde van de transacties in de structuur en

• de identificatie van de andere in de structuur betrokken lidstaten en alle betrokken

entiteiten in die lidstaten

De termijn van informatieverstrekking

Deze informatie moet binnen vijf dagen nadat de structuur door de belastingplichtige kan

worden geimplementeerd door de tussenpersoon worden doorgegeven aan de bevoegde

belastingdienst Mocht de belastingplichtige de informatie moeten doorgeven dan moet die

informatie binnen vijf dagen nadat de eerste stap in de structuur is geimplementeerd

worden doorgegeven De belastingdienst is gehouden deze informatie binnen een maand

na het einde van het kwartaal waarin de informatie is aangeleverd door te sturen naar een

doorde Commissie beheerde centrale database De belastingdiensten van de andere

lidstaten hebben toegang tot deze informatie De Commissie krijgt net zoals geldt ter zake

van het voorstel over de automatische uitwisseling van rulings alleen toegang tot

geanonimiseerde gegevens

De implementatietermijn

10 2 a

b Impact assessment van de Commissie

3
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10 2 a

3 Nederlandse positie ten aanzien van het voorstel

a Essentie Nederlands beleid op dit terrain

11 1

4
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b Beoordeling inzet ten aanzien van dit voorstel

11 1

11 1

5
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11 1
10 2 e

Het m formele verschonmgsrecht

Financiele tussenpersonen zoals de advocaat belastingadviseur of notaris die zich kunnen

beroepen op het fiscale venschoningsrecht zijn uitgezonderd van de verplichte

informatieverstrekking Die verplichting verschuiftin dat geval naar de belastingplichtige De

grondslag van het vi^ettelijke fiscale venschoningsrecht is gelegen in het in Nederland geldende

algemene rechtsbeginsel dat bij bepaalde vertrouwenspersonen het maatschappelijke belang dat

de waarheid in rechte aan het licht komt moet wijken voor het maatschappelijke belang dat

eenieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand en

advies tot hen moet kunnen wenden ^In het nationale recht komt de advocaat en notaris daarom

een iwettelijk fiscaal venschoningsrecht toe hetgeen betekent dat zij kunnen besluiten te weigeren

om aan een informatieverzoek van de inspecteur of ontvanger ten behoeve van de

belastingheffing onderscheidenlijk de invordering van een derde te voldoen De belastingplichtige

of belastingschuldige kan de verstrekking vervolgens ook weigeren omdat anders alsnog het

belang dat wordt gediend met het venschoningsrecht onaanvaardbaar wordt geschaad
^

Naast het bovengenoemde wettelijke fiscale venschoningsrecht bestaat er in Nederland ook het

zogenoemde informele venschoningsrecht dat door de Hoge Raad is toegekend aan onderandere

de belastingadviseur wat voortvioeit uit het beginsel van fair play Het houdt in dat een

belastingadviseur geen door derden opgestelde fiscale rapporten aan de inspecteur hoeft te

verstrekken die bedoeld zijn om de fiscale positie van de belastingplichtige te belichten of hem

daarover te adviseren

Deze verschoningsrechten vloeien voort uit rechtsbeginselen ter bescherming van de

belastingplichtige Anderzijds geldt het belang van fiscale transparantie om belastingontwijking aan

te pakken 11 1

11 1

c Eerste inschatting van krachtenveld

10 2 a

“HRl m3artl985 nr 6667 ECLI NL HR 19e5 AC9066

HR27 april 2012 nr 10 04774 ECLI NL HR 2012 BV3426
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10 2 a

4 Beoordeling bevoegdheid subsidiariteit en proportionaliteit

a Bevoegdheid

11 1

b Subsidiariteit

11 1

c Proportionaliteit

11 1

5 Financiele implicaties gevolgen voor regeldruk en administratieve fasten

Buiten reikwijdte

7
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Buiten reikwijdte

e Gevolgen voor concurrentiekracht

11 1

Implicaties juridisch

a Consequenties voor nationa e en decentrale regelgeving en of sanctionering beleid

De richtlijn heeft tot gevolg dat in ieder geval de Wet op de internationale

bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake

rijksbelastingen zullen moeten worden gewijzigd

6

b Gedelegeerde en of uitvoeringshandelingen net NL beoordeting daarvan

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om uitvoeringshandelingen vast te

stellen voor de vaststelling van de nodige praktische regelingen voor de upgrade van het

centrale gegevensbestand betreffende administratieve samenwerking op belastinggebiedl

8
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Vender wordt aan de Commissie de bevoegdheid toegekend om uitvoeringshandelingen

vast te stellen om de standaardformulieren op te stellen die de tussenpersonen in de

toekomst dienen in te vullen Het kabinet kan instemmen met de keuze voor

uitvoeringshandelingen omdat het gaat om het waarborgen van eenvormige voorwaarden

voorde tenuitvoerlegging van de voorgestelde richtlijn en in het bijzonder de verplichte

automatische inlichtingenuitwisseling tussen de belastingautoriteiten Vender stelt de

Commissie voor om Annex IV de criteria die bepalen of een structuur potentieel agressief

is en dus gemeld moet worden aan te kunnen passen in reactie op de informatie die zij

ontvangen uit de mandatory disclosure 10 2 a
in^ p

10 2 e
10 2 a

cj l oorgesfe de implementatietermijn bij richtlijnen dan we voorgestelde datum

inweddngtreding bij verordeningen en besluiten met commentaar t a v haalbaarheid

11 1

Kamerstukken II 2016 17 25 087 nr 138

Kamerstukken II 2016 17 25 087 nr 169

9
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11 1

d Wenselijkheid evaluade fhorizonbepaling

11 1

7 Implicaties voor uitvoering en of handhaving

10 2 a

11 1

11 1

8 Implicaties voor ontwikkelingslanden

10 2 a

De onderstaande punten warden niet aan het partement gezonden

9 Signalering en advisering

10 Europees krachtenveld en acties

10 2 a

10
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10 2 a

b Nederiands impact assessment

n v t

c Lobby

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs NOB heeft negatief geoordeeld over dit voorstel

Volgens de NOB heeft de Commissie ten onrechte alle opties tav mandatory disclosure die het

BEPS rapport noemt bij elkaar opgeteld en als een geheel gepresenteerd Verder is de NOB van

mening dat het gebruik van open normen aiieen maar ieidt tot onnodige onzekerheid bij de

belastingplichtige en wfaarschijnlijk tot veel onnodig meldingen bij t\wijfel melden zal leiden Ten

slotte vindt de NOB dat de belastingplichtige beter geschikt is om de structuur het beste kan

aanmelden

11 Betrokken partijen

a Eerstverantwoordelijk ministerie

Financien

b Contactpersoon eerstverantwoordelijk ministerie

directie Algemene Fiscale Politiek tel

jjSminfin nl

10 2 e 10 2 e e mail

10 2 e

c Contactambtenaar Unanciele afdeling eerstverantwoordelijk ministerie

directie Financieel Economische Zaken tel 10 2 610 2 6 e mail

Pminfin nl10 2 S

10 2 6 IRF tel | 10 2 6 | e mail 10 2 e @ minfin nlIRF

d Contactambtenaarjuridische afdeling eerstverantwoordelijk ministerie

directie Bestuurlijke en Juridische Zaken tel

alminfin nl

10 2 6 10 2 6 e mail

10 2 e

e Contactpersonen betrokken ministeries en decentrale overheden

10 2 e aiminfin nl
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Buitenlandse Zaken

10 2 eDIE tel

3IE tel

e mail

e mail

Siminbuza nl
10 2 e10 2 e

10 2 6 minbuza nl

Economische Zaken

10 2 e Directie Algemene Economische Politiek tel

@minez nl

directie Ondernemerschap tel

J0 2 ^irectie Regeldruk tel 10 2 6 e mail

10 2 6 e mail

10 2 6

10 2 6 10 2 6e mail giminez nl

10 2 6
10 2 6 gminez nl

VSJ

10 2 610 2 6 directie Wetgeving en Juridische Zaken tel

J@minvenj nl

e mail

10 2 6

BZK

10 2 6 10 2 6Constitutionele zaken en Wetgeving tel e mail

10 2 6 gminbzk nl

f Coordinator Regeldruk

10 2 6 directie Algemene Fiscale Politiek tel e mail 10 2 e btminfin nl10 2 6
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Consultatie readies Wet toezicht trustkantoren 2018

Vaker terugkerende thema s

• inspanningsverplichting
• verbod op dienstverlening t b v bepaalde structuren

• intrekken vergunning
• rechtsbescherming bij sancties

• beroepsverbod
• definitie UBO

• definitie integriteitsrisico
• principle based vs rule based

• delegatie naar lagere regelgeving
• twee beleidsbepalers
• overgangstermijn recht

• toestemming voor naam adreswijziging
• uitbesteding
• incidenten

• informatie uitwisseling tussen trustkantoren

1 Tax Justice NL

Constateert

• Maatregelen van wetsvoorstel gaan nog lang niet ver genoeg om ernstige en structurele

problemen in trustsector aan te pakken
• Onderzoek van DNB en laag aantal meldingen bij FIU toont aan dat de trustsector de wil en

de middelen ontbeert om de rol van poortwachter adequaat uit te oefenen Wetsvoorstel

gaat nog wel uit van deze rol van trustkantoren voorziet nog altijd in de uitbesteding van

toezicht aan de trustsector

• Uit Panama Paper voIgt dat trustkantoren doelbewust meewerken aan zaken die zij als

poortwachters zouden moeten voorkomen opzettelijk verbergen eigenaren vervalsen van

facturen om geldstromen te rechtvaardigen en tekenen van valse contracten

• Onverantwoord en zorgwekkend dat minister vertrouwen in sector blijft stellen

Aanbevelingen
• Een misstap trustkantoor moet voldoende zijn voor DNB om vergunning in te trekken

conform Wft [artikel 6]
• Hogere straffen voor bewust fout invullen UBO

• Duidelijkere definitie van ongebruikelijke transactie met bedrag waarboven transactie

risicovol is en welke landen risicovol zijn [artikel 1]
• Strengere scheiding tussen trustkantoren en belastingadvieskantoren
• Strenger toezicht op in Nederland en in buitenland gevestigde

doorstroomvennootschappen
• Trustkantoren mogen geen CV structuren meet opzetten of beheren waarvan ze zelf de

beherend vennoot zijn [artikel 15]
• Actievere rol voor FIOD en OM bij aanpak illegale geldstromen en strafrechtelijke aanpak

malverserende trustkantoren

• Opzetten publiek toegankelijk UBO register

10 2 e 10 2 e2 Finn us Advocaten

• Oproep om ervoor te waken dat doelmatigheidsoverwegingen integriteit financieel stelsel

geen afbreuk doen aan algemene rechtsbeginselen en waarborgen
• Bevoegdheden tot opieggen hoge boete aangifte op grond van Wed en opieggen

beroepsverbod zijn verstrekkend vergen dat inhoud en strekking van voorgestelde
normen helder zijn en dat het feitelijk mogelijk is hieraan te voldoen Lex certa beginsel en

en
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legaliteitsbeginsel [artikel 53 e v ]
• Uit MvT wordt niet duidelijk waarom er herhaaldelijk wordt gekozen voor normen die

strenger zijn dan de vierde anti witwasrichtlijn Staat op gespannen voet met level

playing field Europese interne markt Nadere aandacht hiervoor en voor wijze vwaarop

trustdiensten in andere lidstaten worden gereguleerd
• Artikel 15 verbod op diensten

o Artikel 53 voorziet al in een mogelijkheid om handhavend op te treden indien

trustkantoren niet voldoen aan hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald Dat lijkt

bij uitstek het instrument om op te treden

o Indien een generieke uitsluiting van specifieke dienstverlening wordt bedoeld

aanbeveling om dit op wettelijk niveau te regelen verrstrekkende gevolgen
Alternatief reikwijdte voorgestelde bevoegdheid op wettelijk niveau inkaderen

• Artikel 21 inspanningsverplichting
o Redactie van dit artikel niet duidelijk bedoeld lijkt te zijn juistheid en volledigheid

van de voorgeschreven informatie moet met een aan zekerheid grenzende

waarschijnlijkheid worden vastgesteld
o Brede reikwijdte onbekend in financieel toezichtrecht Verhoudt zich niet met

risicogebaseerde karakter van de verplichtingen uit de Wwft en AMLD4

o Verdere verwijzingen naar artikel 21 ten overvloede

o Leidt tot bewijsopdracht waar trustkantoor in veel gevallen niet aan kan voldoen

Introductie van een negatieve bewijslast
o In geval van hand having ligt bewijslast bij trustkantoor maar is het feitelijk

onmogelijk om aan deze bewijslast te voldoen

o Verhouding artikel 21 en artikel 24 is onduidelijk Artikel 11 van de Wwft m b t

documenten voor verificatie is van overeenkomstige toepassing maar artikel 21

van het voot^tel impliceert dat er nader onderzoek nodig is

o Verhouding artikel 21 en 45 onduidelijk Hoe verhoudt inspanningsverplichting zich

tot verplichting om op risicogebaseerde maatregelen te nemen om gegevens

actueel te houden

o Wwft en AMLD4 waarborgen voldoende dat clientenonderzoek naar behoren wordt

uitgevoerd en dat DNB handhavend kan optreden
o Voorkomen moet worden dat in de wet een bewijsnorm wordt geintroduceerd

waarvan op voorhand vaststaat dat hieraan feitelijk niet kan worden voldaan

• Artikel 22 l dj inspanningsverplichting UBO

o Onduidelijk hoe trustkantoor kan voldoen aan vereiste om met aan zekerheid

grenzende waarschijnlijkheid vast te stellen of andere natuurlijke personen als UBO

kwalificeren dan de personen die door het trustkantoor als zodanig zijn

gekwalificeerd
• Artikel 28 onderdelen clientenonderzoek waarvoor inspanningsverplichting geldt

o veel gevallen waarin het feitelijk onmogelijk is om hieraan te voldoen

o onduidelijk wanneer voldaan is aan het vereiste van een aan zekerheid grenzende

waarschijnlijkheid bij beoordeling of de verkregen informatie over de bron van het

vermogen van de UBO overeenkomt met de waarheid in absolute zin

o Vergt vergaand onderzoek waarvoor aanzienlijke kosten gemaakt moeten worden

en dit zal leiden tot het nemen van afscheid van partijen waarbij dit niet kan

worden vastgesteld
• Artikel 61 tijdelijk verbod uitoefenen functie

o Onduidelijk waarom in aanvulling op vereiste van geschiktheid en betrouwbaarheid

ook een beroepsverbod geintroduceerd wordt

o Met koppelen van beroepsverbod aan Wtt overtredingen die vender gaan dan

AMLD4 krijgt dit instrument een bredere werking dan AMLD4 voorschrijft
o Reikwijdte verbod erg ruim ontzegging kan zien op functies bij Wwft instellingen

Hoe verhoudt zich dit tot bevoegdheden DNB op grond van Aanwijzingsbesluit Wwft

beperkt tot financiele ondernemingenj
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o Aard verbod dusdanig verstrekkend dat het onwenselijk is dat toezichthouder daar

zelf zonder rechterlijke tussenkomst toe kan overgaan

• Gevolgen voor het bedrijfsieven
o Inspanning van een trustkantoor moet leiden tot een inzicht dat met een aan

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid overeenkomt met vi^aarheid in absolute zin

verhoudt zich niet tot condusie dat administratieve lasten van trustkantoren als

gevolg van de nieuwe regelgeving naar veraachting beperkt zullen zijn Inschatting
dat wetsvoorstel een grate impact zal hebben op bedrijfsvoering en administratieve

lasten van trustkantoren

10 2 e3 Het Compliance Platform

• Rol DNB constatering dat drie van de vijf trustkantoren nog steeds ernstige

tekortkomingen vertoont kan niet alleen aan de trustsector zelf liggen
DNB heeft invuiiing open normen steeds vender aangescherpt groot gebrek aan

transparantie bij DNB en sector

DNB komt in aantal gevallen terug op eerdere conclusies

DNB geeft onvoldoende concreet aan hoe een trustkantoor kan voldoen aan

vigerende wet en regelgeving maar stelt wel vast dat trustkantoor niet aan de

wet voldoet en heeft bevoegdheid maatregelen op te leggen
DNB verstrekt guidance maar zal nooit stellen hoe er door een trustkantoor exact

moet worden gehandeld
Sector heeft positieve metamorfose ondergaan op het gebied van governance en

compliance sinds 2004

Huidig wetsvoorstel onvoldoende doordacht verregaande bevoegdheden toezichthouder

zonder onderzoek naar noodzaak onvoldoende waarborgen voor een toetsbaar kader

waarbinnen DNB invuiiing geeft aan haar rol

Diverse delegatiegrondslagen kunnen leiden tot ad hocregelgeving mogelljk ingegeven

door politieke druk

DNB kan zonder tussenkomst van rechter formele rechtsmaatregelen opieggen pas

achteraf kan het beleid van DNB getoetst worden door een onafhankelijke rechter

Wetsvoorstel speelt rechtsongelijkheid in de hand buitenlandse multinational kan zich in

Nederland vestigen met een eigen directeur waarbij de groepsstructuur van deze

onderneming niet aan wettelijke beperkingen onderhevig is zolang zij op correcte wijze

belastingaangifte doet Indien er sprake is van een doelvennootschap van een trustkantoor

kan de doelvennootschap worden aangemerkt als tax agressive en kan het trustkantoor ter

verantwoording worden geroepen

Legaliteitsbeginsel in hetgeding sector moet van DNB invuiiing geven aan open normen

zoals maatschappelijk onbetamelijk maarzou trustkantoren hiertoch op aanspreken
Gevaar van aantasting trias politica DNB krijgt op grond van wetsvoorstel mogelijkheid om

zich bij invuiiing van maatschappelijke onbetamelijkheid op te stellen als wetgever

handhaveren rechter zonder toetsing door onafhankelijk orgaan

1U 2 6en

o

o

o

o

o

Aanbevelingen
DNB moet zo concreet en gedetailleerd mogelijk vastleggen aan welke vereisten de

trustkantoren op verschillende niveaus van de bedrijfsvoering moeten voldoen niet

toetsbare interpretatievrijheid bij termen als aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid

integriteit en maatschappelijk onbetamelijk dienen door DNB zo concreet mogelijk
worden gedefinieerd

Bevindingen van DNB bij toezichtbezoeken zouden op anonieme basis en voor de

sector toegankelijk moeten worden gearchiveerd in een database zodat deze kunnen

dienen als best practices [artikel 67 e v ]
Besluiten m b t formele maatregelen moeten op grond van de Wob op anonieme basis

kunnen worden opgevraagd [artikel 67 e v ]

Mogelijkheden van bij AMvB in te vullen regelgeving moet tot een minimum worden

teruggebracht
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• Rechter moet als enige bevoegd zijn om vergaande maatregelen zoals boetes

aanstellen curator of intrekken van een vergunning op te leggen [artikel 53 e v ]

4 Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen SOMO

Constateert

• Maatregelen van wetsvoorstel gaan nog lang niet ver genoeg otn ernstige en structurele

problemen in trustsector aan te pakken
• Onderzoek van DNB en laag aantal meldingen bij FIU toont aan dat de trustsector de wil en

de middelen ontbeert om de rol van poortwachter adequaat uit te oefenen Wetsvoorstel

gaat nog wel uit van deze rol van trustkantoren voorziet nog altijd in de uitbesteding van

toezicht aan de trustsector

• Uit Panama Papers voIgt dat trustkantoren doelbewust meewerken aan zaken die zij als

poortwachters zouden moeten voorkomen opzettelijk verbergen eigenaren vervalsen van

facturen om geldstromen te rechtvaardigen en tekenen van valse contracten

• Onverantwoord en zorgwekkend dat minister vertrouwen in sector blijft stellen

Aanbevelingen
• DNB moet zelf direct toezicht houden op clienten van de trustsector en regelgeving

handhaven DNB moet daarvoor voldoende capaciteit en budget krijgen
• DNB moet sneller en makkelijker vergunningen kunnen intrekken [artikel 6]
• Hogere straffen voor bewust tout invullen van UBO [artikel 53 e v ]
• Er moet een duidelijkere definitie komen van ongebruikelijke transactie

• Er moet een strengere scheiding worden gemaakt tussen trust en

belastingadvieskantoren
• Trustkantoren mogen geen CV structuren meer opzetten of beheren waarvan ze zelf

beherend vennoot zijn [artikel 15]
• FIOD en OM moeten zich actiever bezighouden met aanpak van illegale geldstromen en

strafrechtelijke vervolging malverserende trustkantoren Extra kosten daarvoor moeten

verhaald worden op de sector bijvoorbeeld door jaarlijkse registratie trustkantoren

• Als aanvulling op de Wtt moet er een publlek toegankelijk UBO register komen

102 a 10 2 p

10 2 g

4

240274 00004



I0 2 g

M 2 e6

10 2 g

10 2 g 10 2 e7

10 2 g

10 2 e8

10 2 g

5

240274 00004



10 2 g

9 Vereniging Dutch Circle voor en door trustkantoren

• Wtt 2018 kiest uitgangspunt dat trustkantoor door stellen van wettelijke toezichtregels
tot onderzoek van client doelvennootschap of zakelijke relatie gebracht moet worden

Wijkt af van bestendige praktijk waarin kantoor en bestuur op basis van strafrechtelijke

aansprakelijkheidsregels verantwoordelijk wordt gehouden als zij betrokken raakt bij
onoorbare activiteiten

• Wtt 2018 creeert verwachtingen die nagenoeg niet haalbaar zijn en moeten worden

aangepast
• Artikel 1 integriteitsrisico

o Onder b wordt verwezen naar een open norm die tot een integriteitsrisico kan

leiden Voorbeelden in MvT lichten niet toe hoe begrip dient te worden uitgelegd
omdat ze te algemeen zijn en blijven steken in open terminologie Van wetgever

mag worden verwacht nadere concrete duiding te geven

• Artikel 1 UBO begrip
o Vraag of definitie van hoger leidinggevend personeel in artikel 1 geldt in context

van UBO begrip Daarmee zou groep UBO s substantieel worden uitgebreid

Onduidelijk om welke beleidsbepalers topentiteit van de structuur het gaat

o Indien het om reguliere werknemers en functionarissen gaat kan niet van UBO

gesproken worden zoals gedefinieerd in internationale context

• Artikel 7 adreswijziging
o Waarom vooraf melden adreswijziging van trustkantoor bijkantoor bij

toezichthouder

• Artikel 10 twee beleidsbepalers
o Onduidelijk hoe vereiste moet worden ingevuld twee statutaire directeuren of ook

titulaire directeur of algeheel gevolmachtigde Minimum aantal uuraan dagelijkse
werkzaamheden om van dagelijks beleidsbepaler te kunnen spreken Gezamenlijke

vertegenwoordigingsbevoegdheid nodig
• Artikel 21 inspanningsverplichting

o Nagenoeg niet realiseerbaar

o Indien al wenselijk nadere concrete uitwerking nodig trustkantoor verricht geen

wetenschappelijk onderzoek vereiste zekerheid bestaat niet kan slechts leiden tot

discussie met toezichthouder

o Open norm moet worden aangepast bijvoorbeeld naar een redelijkerwijs te

verwachten inspanning die binnen de gegeven feiten en omstandigheden van een

trustkantoor kan worden verwacht

o Onduidelijk niet gemotiveerd waarom wetgever van risicogebaseerde benadering

naar wettelijk bepaald resultaat is gegaan Heeft grote gevolgen
• Artikel 27 transactieprofiel vermogenspositie UBO

o Te gemakkelijk toegevoegd als vereiste nu niet voorgeschreven hoe en in welke

vorm trustkantoor transactieprofiel hanteert Document moet nu apart opgesteld
worden en leidt daarmee tot additionele inspanningen en kosten

o In kaart brengen gehele vermogen UBO doelvennootschap en vaststellen dat dit uit

legitieme bron afkomstig is waarbij trustkantoor moet komen tot onderbouwde
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indicatie van totale omvang en opbouw vermogen norm van aan zekerheid

grenzende waarschijnlijkheid niet tnogelijk
o Daarnaast betrokken adviseurs bij opzet voor klein deel vermogen zullen niet

bereid zijn het gehele vermogen en opbou\« daarvan bekend te maken en gehele

vermogenspositie is in veel gevallen niet bekend

o Zekerheid grenzende wfaarschijnlijkheid dat deze informatie legitiem is niet vast te

stellen Lastig beoordelen of het legitiem is naar recht van land van herkomst UBO

o Geen nut noodzaak en niet proportioneel

o Lid 3 onderd e f veel trustkantoren bedienen multinationals met in structuur

honderden vennootschappen niet mogelijk daarvan formele en feitelijke

zeggenschap in kaart te brengen Toelichting dat gaat om deelnemingen van

doelvennootschap of deelnemingen die transacties aangaan met doelvennootschap
ook opnemen in wfettekst

• Artikel 49 informeren client over verzameling en verwferking van persoonsgegevens in

het kader van Wtt

o Verplichting uitsluitend laten gelden voor nieuvire clienten en zakelijke relaties vanaf

moment van invoering w^et

• Wtt 2018 zal opnieuw grote inspanningen vergen grote implicaties voor praktijk wetgever

dient duidelijkheid te geven over overgangsregeling en termijn

1Q 2 e10
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11 Holland Quaestor zie ookverslag bespreking

9

240274 00004



^zie consultatiereactie voor tekstvoorstellen

• Juicht totstandkoming algehele herziening toe om transparantere en gemoderniseerde

regelgeving tot stand te brengen
• Integratie Wtt en Rib is grote vooruitgang die praktische uitvoerbaarheid regels zal

verbeteren

• Delegatiegrondslagen vertrouwtop plaatsvinden consultatie

• Begrippen en uitgangspunten sluiten aan bij andere regelgeving uniform normenkader

• Rules based benadering in plaats van principles based benadering moet worden

toegejuicht Van belang dat toetsingskader zo gedetailleerd mogelijk wordt vormgegeven

voorkomt misstanden en discussies

• In dit kader open norm van maatschappelijke betamelijkheid artikel 13 4X4 en

integriteitsrisico moet worden heroverwogen
o bepalingen leiden tot discussie over hetgeen in NL als onwenselijk wordt

beschouwd maar in internationaal verband geenszins onbetamelijk worden

bevonden

o Voorbeeld ten behoeve van Europees hoofdkantoor van Amerikaans concern is een

trustkantoor bestuurder van een stichting die de optieregeling voor het personeel
beheert Optieregeling kan in strijd zijn metde Nederlandse opvattingen omtrent

beloningsbeleid maar in internationaal verband geaccepteerd zijn
o Voorstel om bepalingen in te perken naar bredere normatieve omgeving zoals FATE

of OESO en de toets van artikel 13 4 4° verbreden naar normen met betrekking
tot poortwachterfunctie en voorkomen misbruik financiele sector voor witwassen en

financieren van terrorisme Zodat ook opvattingen in Internationale verhoudingen
kunnen worden meegewogen

• Onderkent belang van afbakening trustdiensten waarvan het niet wenselijk is dat zij door

trustkantoren worden aangeboden Voor verbod op trustdiensten aan specifieke
structuren moet een duidelijke overgangsregeling bestaan en sector moet advies kunnen

uitbrengen dan wel bij spoedeisendheid zou rechtsmiddel mogelijk moeten zijn [artikel

15]
o Noodzaak voor waarborgen tegen maatregelen die disproportioneel zijn

o Delegatiegrondslag zou moeten worden bij AMvB Vervolgens zou verbod plaats

moeten vinden bij besluit van de minister zodat snelheid in spoedeisende gevallen

gewaarborgd blijft maar er wel rechtsmiddelen mogelijk zijn Ten behoeve van een

evenwichtige toepassing van deze regel zou de bevoegdheid niet aan de

toezichthouder moeten worden gedelegeerd
o Noodzakelijk om omstandigheden waarin verbod mogelijk moet zijn wettelijk te

verankeren Bijvoorbeeld in het geval van verhoogde risico s betreffende de

in teg rite it

o Er dient steeds een redelijke overgangstermijn te worden geboden voor het

afbouwen van trustdiensten of er dienen rechtsmiddelen aanwendbaar te zijn in

spoedeisende gevallen
o Aanleiding om deze bevoegdheid te onderwerpen aan een overlegprocedure met de

sector

• Definiering van inspanningsverplichting is niet uitvoerbaar [artikel 21]
o Feitelijk sprake van een resultaatsverplichting niet werkbaar

o Voorstel voor realistischer formulering zodanig onderzoek dat waarheid

daaromtrent zo veel als redelijkerwijs mogelijk is wordt gevonden
• Verduidelijking tussen samenhang regelingen Wtt en Wwft is noodzakelijk

o Door AMLD4 op meer zelfstandige wijze te implementeren in de Wtt wordt Wtt

verder losgekoppeld van Wwft Dat is goed maar omwille van de duidelijkheid zou

dit verder moeten worden doorgevoerd
o Transactiemonitoring onduidelijk of trustkantoor is onderworpen aan Wtt of Wwft

Met name in het kader van artikel 27 l c 31 35 39

o Ook onduidelijkheid t a v domicilie sec diensten deze vallen wel onder de Wwft

maar passen niet in de definitie van zakelijke relatie in artikel l l g Wwft
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o Onduidelijkheid over het in de definitie van trustdienst onder 2 sub 1° genoemde

met uitzondering van receptiewerkzaamheden Doorsturen van ontvangen post

zonder dat daaraan toegevoegde waarde is geleverdi w^ordt in toezichtpraktijk niet

als trustdienst aangemerkt In MvT zou verduideiijkt moeten worden dat inscannen

en in eiektronische vorm omzetten van post ook niet ais trustdienst wfordt gezien

o P 15 MvT het doorsturen van post wordt ten onrechte gezien als het op

privaatrechtelijk gebied verlenen van advies of het verienen van bijstand ais

bedoeid in de definitie van trustdienst onder 2 sub 1° Deze interpretatie staat

haaks op interpretatie toezichthouder

o Alle regelingen van de Wiwft voor trustkantoren zouden moeten worden

overgeheveld naar de Wtt Voor zover andere werkzaamheden van trustkantoren

onder de Wwft vallen is het dan evident dat de Wwft van toepassing is en de AFM

de toezichthouder is

• Artikel 12 mogelijke rechtsvormen ook Nederlandse codperatie of

rechtspensoonlijkheid bezittende vereniging zouden mogelijk moeten zijn

o Boek 2 BW bevat gelijkwaardige regelingen en organisatiewaarborgen voor deze

rechtsvormen

o Trustkantoren die zich nu als eenmanszaak of personenvennootschap organiseren

kunnen hiermee samenwerkingsverband aangaan wat als gevolg van de te

verwachten schaalvergroting naar aanleiding van de Wtt 2018 nodig is

o Is tevens een antwoord op verhoging van de nalevingskosten
• Definitie van UBO en client [artikel 1]

o UBO definitie AMLD4 dekt niet alle denkbare structuren die voorkomen in

dienstverlening van trustkantoren In reactie worden voorbeelden gegeven en

wordt een aanbeveling voor wijziging gedaan
o Hoger leidinggevend personeel in de praktijk kennen veel vennootschapstructuren

een gelaagde opbouw met tussenhoudstermaatschappijen waarbij sprake is van

directievoering door trustkantoren Het aanmerken van het hoger leidinggevend

personeel als UBO zou in die gevallen haaks staan op het doel dat met het

vaststellen van een UBO wordt beoogd Voorstel in MvT toelichten dat het bij

hoger leidinggevend personeel alleen gaat om personen direct geassocieerd met de

client

• Strekking of doel en beoogde aard

o Verschillende artikelen refereren aan het doel en de beoogde aard van opgezette

structuren Dit wordt in MvT verruimd naar strekking van de zakelijke relatie

o Onderzoek naar doel en beoogde aard is mogelijk maar niet naar strekking dat

vergt een onderzoek naar subjectieve wilsvorming en is niet objectief vast te

stellen

• Beroepsverbod [artikel 61]
o Opgelegde beroepsverbod en zouden in nietopenbaar register raadpleegbaar

moeten zijn voor trustkantoren of er zou een inlichtingen bevoegdheid voor

trustkantoren moeten worden geregeld op grond waarvan zij daarover inlichtingen
kunnen inwinnen bij DNB

o Doel voorkomen dat trustkantoren in gesprek gaan met persoon met

beroepsverbod ter invulling van een bepaalde functie waarvoor geen

betrouwbaarheidstoetsing plaatsvindt
• Uitbesteding van werkzaamheden [artikel 14]

o Uitbesteding van interne audit en compliancefunctie komt in de praktijk veel voor

vanwege bij derden beschikbare expertise en capaciteit Moet toegestaan blijven
o HQ gaat ervan uit dat regeling in AMvB zal neerkomen op bevestiging dat

trustkantoren verantwoordelijk blijven voor uit te besteden werkzaamheden

• Overdracht gehele of gedeeltelijke onderneming en vergunning [artikel 6]
o Intrekkingsbevoegdheid DNB is te ruim m b t gedeeltelijke overdracht van

onderneming Zou moeten zijn indien de vergunninghouder de onderneming

geheel of in belangrijke mate overdraagt
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o In geval van juridische fusie trustkantoor en andere vennootschap zou HQ

voorstander zijn van behoud van de vergunning zoals dat ook mogelijk is onder de

Wft

• Vrijwaring bij verplichte informatie uitwisseling [artikel 73]

o Artikel 73 verplicht tot het inwinnen van informatie bij andere trustkantoren over

dienstverlening aan bepaalde dienten In de regel is trustkantoor op grond van

overeenkomst met client gehouden tot vertrouwelijkheid Trustkantoor heeft

derhalve bescherming tegen contractbreuk nodig Beveelt vrijwaringsregeling
conform de VJwft aan niet alleen voor trustkantoren maarook voor natuurlijke

pensonen die namens het trustkantoor optreden
• Overgangsrecht [artikel 75 e v ]

o Overgangstermijn van zes maanden moet worden heroverwogen Termijn van 12

maanden aanbevolen met name voor de volgende artikelen

o Artikel 10 tweede beleidsbepaler en toetsing daarvan door DNB Binnen zes

maanden kan hieraan niet worden voldaan

o Artikel 12 verplichte rechtsvorm kan significante reorganisatie betekenen Nieuwe

vergunning nodig in deze gevallen Vergunning is niet overdraagbaar of kan

worden ingetrokken bij gehele of gedeeltelijke overdracht van bestaande

onderneming
o Artikel 14 ervaringen van financiele ondernemingen met uitbesteding leert dat

juridische en organisatorische regelingen een ingewikkeld en tijdrovend proces

vormen

o Artikel 17 bescherming rechten gelden derdengelden beheer wijze waarop moet

door trustkantoren worden heroverwogen nu ook gelden verkregen via

doorstroomvennootschappen onder regeling worden gebracht Dit vergt

reorganisatie rekeningenstructuur bij bank en dat kent een lange doorlooptijd
o Bepalingen m b t clientenonderzoek waarop inspanningsverplichting artikel 21 van

toepassing is alle aangehouden client en dienstverleningsdossiers moeten worden

doorgelicht om vast te stellen of sprake is van de wettelijk verplichte resultaten

Trustkantoren kunnen geconfronteerd worden met zware sancties zodat een

redelijke overgangstermijn noodzakelijk is

o Artikel 27 verplicht juridische of fiscale opinie omtrent strekking waarmee

structuurvan de groep waarvan een doelvennootschap uitmaakt is opgezet dat

kost tijd om te verkrijgen
• Opmerkingen ter verbetering van tekst

o Definitie van vestiging wordt ook gebruikt ten aanzien van activiteiten door

ondernemingen buiten de EU zodat van belang is dat een duidelijk

aanknopingspunt voor dit begrip in de wettekst zelf wordt opgenomen HQ doet

hiervoor een voorstel [artikel 1]
o Artikel 7[l d het doorgeven van de wijziging van een naam of adres van

een trustkantoor en alleen doorvoeren na toestemming van het trustkantoor is

disproportioneel Welk belang wordt hiermee gediend Wei begrip voor vereiste

toestemming bij het verplaatsen van de zetel van een trustkantoor naar het

buitenland

o Artikel 8 bevat doublure m b t vermelding van eventuele aan een vergunning of

ontheffing verbonden voonschriften of beperkingen
o Artikel 9 moet worden aangepast zodat vastgestelde betrouwbaarheid in het

kader van andere wetgeving Wft kan leiden tot achterwege laten hernieuwde

betrouwbaarheidstoets zoals ook bestaande praktijk is

o Artikel 12 bevoegd dubbel gebruikt
o Artikel 18 HQ bepleit onderscheid tussen lichtere en zwaardere incidenten Lichte

incidenten in incidentenregister dat door toezichthouder kan worden geinspecteerd
zwaardere incidenten onverwijid melden Criterium voorzwaar incident ernstige

bedreiging voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van een trustkantoor
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o Artikel 27 3 verplichting tot het in kaart brengen van de eigendomsstructuur en

de fomnele zeggenschapsstructuur van de doelvennootschap iwaarvan de

uiteindelijke moedereen beursgenoteerde onderneming is heeftgeen meerwaarde

met het oog op de geldende openbaarmakingverplichtingen Hetzelfde geldt voor

doelvennootschap in groep waarop door autoriteit voor financiele markten toezicht

\«ordt gehouden
o Artikel 27 4 c doelvennootschap zou client moeten zijn schrijffout

o Artikel 37 groepsentiteit gebruikt in plaats van het in artikel 1 gedefinieerde

groepsinstelling
o Artikel 42 heeft geen toegevoegde waarde In artikel 26 27 en 28 wordt al een

onderzoeksverplichting bij dienstverlening aan een doelvennootschap geregeld
Indien client optreedt als trustee is doorgaans sprake van een doelvennootschap
trustees zijn in de regel rechtspersonen Onderzoeksverplichting vioeit voort uit

voornoemde artikelen en definitie van UBO

o Artikel 52 kan worden geschrapt voIgt reeds uit artikel 51 jo 62 en artikel 52 kent

niet dezelfde waarborgen als artikel 62

o Artikel 64 3 b na buitenlandse instantie moet niet ingevoegd worden

o Artikel 68 6 aanbevolen te wijzen op website van toezichthouder niet website

van persoon bedoeld in heteerste lid

• Vrijstellingsregeling Wtt

o HQ bepleit de huidige tekst van de vrijstellingsregeling Wttte handhaven Indien

wijzigingen worden doorgevoerd dan verzochtom consultatie daarvan

13
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Oirectie Directe Belastingen

Inlichtingen

TER BESPREKING 7 SEPTEMBER 2015 10 00 11 00 UUR

Aan nu ^ e

de Staatssecretaris
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notitie
Datum

4 September 2015

Notltienummer

DB 2015 302

Rubriek

Belastingen

Plenaire behandeling Fvw 2015

10 2 eParaaf

de Staatssecretaris

Via Via

de SG de DGFZ

10 2 e

KT
10 2 e10 2 e10 2 e Van

de directeur 7
I10 2 e

Kople aan

Minister COMM 2xPA

Bijiagenaing
a Dinsdag 8 September 2015 16 15 19 30 uur vindt de plenaire

behandeling van de Fiscale verzamelwet Fvw 2015 met de vaste commissie

voor Financien plaats
• De 1® voorbespreking is komende maandag 7 September van 10 00

11 00 uur De 2® voorbespreking is op dinsdag 8 September voorafgaand
aan de plenaire behandeling

• Dit dossier bevat de relevante kamerstukken de notitie AFP2015 759 over

het arrest Groupe Steria en 5 blauwe mapjes met factsheets van de

hoofdonderwerpen

Buiten reikwijdte

Toelichtinq

1 Hoofdonderwerpen

Buiten reikwijdte 11 1

2 Houdsterverliesregeling

Buiten reikwijdte

2 Korte samenvatting per hoofdonderwerp

1 Rentekorting personeelsleninaen

Buiten reikwijdte
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Buiten reikwijdte

2 HoudsterverliesreQelinQ

• De Fvw 2015 bevat een reparatie van de houdstervertiesregeling naar

aanleiding van vier in September 2014 door de Hoge Raad gewezen arresten

• In het Verslag zijn door het CDA de CD en de NOB vragen gesteld over het

nut van de reparatie en de regeling in het geheel Argument is dat de

regaling door latere wetgeving is achterhaald Deze vragen kunnen

terugkomen tijdens de behandeling
• Op 2 September 2015 is het arrest Groupe Steria gewezen door het

Europese Hof van Justitie Dit arrest roept vragen op over de

Europeesrechtelijke houdbaarheid van de houdsterverliesregeling en een

zestal andere regelingen in vennootschapsbelasting De plenaire

behandeling is na het vragenuurtje het eerste moment waarop vragen over

de impact van dit arrest op de houdsterverliesregeling en de andere

regelingen kunnen worden gesteld Over dit arrest bent u geinformeerd bij
notitie AFP 2015 759 bijgevoegd

11 1

3 Teruqqaafreqelinq BPM bl1 export motorriituiqen

Buiten reikwijdte
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Buiten reikwijdte

4 Eneraiebelasting foiastuinbouwl

Lagere EB tarief glastuinbouw niet voor ondernemers in moeWjkheden

Buiten reikwijdte
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Buiten il^Il^dte

5 Budoettaire asoecten

Buiten reikwijdte
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AFP 2015 759notitie arrest Groupe Steria

Rubriek

Vennootschapsbelastlng

Auteur

Paraaf

de Staatssecretaris

Via 10 2 e
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il IZUl

de secretaris generaal

c c

Van
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Polltiek

Igemene Fiscale
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de directeur Direeio _
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de Minister 2xPA
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Fiscdie Zaken
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3 5
10 2 e

cc

Aanleidfng
U heeft gevraagd om een korte reactie op het gister door het Hv] gewezen

arrest Groupe Steria

BIjIage
X

Wdordvoerlnasllfn

11 1

r

11 1

11 1

Dee 1 Arrest Groupe Steria

Woensdag 2 September heeft het HoLvan Justitie van de EU uitspraak gedaan in

een Franse rechtszaak Groupe Steria Deze rechtszaak ging over de combinatie

van twee franse regelingen In Frankrijk zijn kort gezegd dividenden van een

dochtervennootschap bij de moedervennootschap voor 95 vrijgesteld Hiermee

wordt beoogd de kosten van een moedervennootschap voor een

dochtervennootschap forfaitair niet aftrekbaar te laten ziJn Als een

moedervennootschap en een dochtervennootschap in een fiscale eenheid zitten
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geldt deze beperking niet In de praktijk komt dat eV op neer dat alleen de

kosten voor een buitenlandse dochter niet aftrekbaar zijn Het Hof van Justitie

van Justitie vindt dat in strijd met het Europese recht

Uitstralingseffecten
Nederland kent niet een identieke aftrekbeperking voor kosten van

deelnemingen [
11 1 IFrankrijk heeft In deze rechtszaak een beroep gedaan op een arrest van het

Hof van Justitie over de Nederlandse fiscale eenheid de zaak X holding

Frankrijk stelde dat uit dat arrest voIgt dat alle voordelen van een fiscale

eenheid automatisch in overeenstemming zijn met het Europese recht

11 1

Het Hof van Justitie zegt nu dat het arrest X ho ding alleen qoedkeurt dat in

beginsel alleen binnenlandse dochters in een fiscale eenheid mogen en

^qoetfkgorrclarallSen binnenlandse vefliezen met binnenlandse winsten

yerrekend worden Het X holding arrest mag volgens het Hof niet gelezen
worden ais een integrale goedkeuring om alle voordelen van een fiscale eenheid

tot het binnenland te beperken

11 1

Wetsvoorstel em

Aanstaande dinsdag is de plenaire behandeling van de FVW2015 Hierin is een

reparatie van de houdsterverliesregeling opgenomen [ 11 1

11 1

Dee II Wetsvoorstel fiscale eenheid

De in december 2014 aangekondigde wetsaanpassing van de regeling van de

fiscale eenheid heeft geen directe link met de uitspraak In de zaak Groupe
Steria In de zaak Groupe Steria casus wordt weliswaar verwezen naar de zaak

SCA Group Molding en anderen naar aanleiding waarvan de eerdergenoemde

aangekondigde wetsaanpassing gaat plaatsvinden maar in de zaak SCA Group

Holding en anderen worden andere elementen van de regeling voor de fiscale

eenheid getoetst
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J

Pee III Mogelijke gevolgen voor de wetgeving

11 1

•y

Ad 1 Afschaffino fiscale eenheidsreQelina

De gunstigere behandeling kan te niet worden gedaan door de regeling voor de

fiscale eenheid uit te sluiten voor de toepassing van de regelingen waar zich de

samenloop kan voordoeh In feite komt dit neer op het al dan niet gedeeltelijk
afschaffen van de regeling voor de fiscale eenheid Daarom kan als vlucht naar

voren in plaats van een de facto afschaffing ook worden gekozen voor het

volledig afschaffen van het fiscale eenheidsreginne Het voorgaande klinkt als

een eenvoudige oplossing maar is het allerminst Het fiscale eenheidsregime is

een zeer complex maar belangrijk onderdeel van de Nederlandse

vennootschapsbeiasting en het vestigingsklimaat Ook voor de uitvoering door

de Belastingdienst en de belastingplichtigen is deze regeling van groot belang
Het is daarorn twijfelachtig of afschaffing van de fiscale eenheidsregeliiig politiek
en maatschappelljk haaibaar is

I

Ad 2 ledere samenloop afzonderliik uitorocederen voorde betreffende reaelina

11 1
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11 1
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Beleld EU

Europese Commissie publiceert pakket tegen

belastingontwijking ATAP I

Auteur
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de Minister
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de Sta
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aFgf 10 2 e
Medan^sat MprfAnara iF

10 2 eD

10 2 e Spreeklljn ATAP

Aanleiding
Aanstaande woensdag 27 januari 2016 publiceert de Europese Commissie haar

pakket met maatregelen tegen belastingontwijking Anti Tax Avoidance Package
ATAP DIt langverwachte pakket met maatregelen om belastingontwijking
door nnultinationals in de context van de EU aan te pakken bestaat uit

een Mededeling over het Anti Tax Avoidance Package
een richtlijnvoorstel met regels tegen belastingontwijking Anti Tax

Avoidance Directive ATAD

een Aanbeveling over de implementatie van maatregelen tegen

verdragsmisbruik
een richtlijnvoorstel voor country by country reporting aan

belastingdiensten
een Mededeling over een externe strategie voor effectieve

belastingheffing

bijiagen bij deze Mededeling
een Staff Working Document van de Commissie bij het Anti Tax

Avoidance Package een soort van impact assessment

11 1
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Toelichting

Op woensdag 27 januarl presenteert de Commissle haar Anti Tax Avoidance

Package Next steps towards delivering effective taxation and greater tax

transparency in the EU ^ Met dit pakket streeft de Commissie verschiliende

doelen na

het aanpakken van belastingontwijking nnet als doel een betere en

eerlfjker Interne Markt te bewerkstelligen
de uitkomsten van het BEPS project van OESO G20 In wetgeving en een

Aanbeveling vast te leggen
het nemen van maatregelen voor effectieve belastingheffing door de

Commissie verbonden met het waarborgen dat winst wordt belast waar

waarde wordt gecree^rd

heFyergroten van transparantie onder meer door de implementatie van

country by country reporting aan en tussen belastingdiensten

overeenkomstig de OESO maatregelen
een eerste stap te zetten op weg naar de CCCTB de

Gemeenschappelijke Geconsolideerde Grondslag voor de

vennootschapsbelasting
een externe strategic ontwikkelen gericht op belastingontwijking buiten

de EL external strategy for effective taxation

11 1

Hieronder worden verschiliende onderdelen van het pakket kort toegelicht

Mededeling over het Anti Tax Avoidance Package
In deze mededeling worden de grote lijnen geschetst van het hele pakket

Volgens de Commissie Is een gemeenschappelijke aanpak op het niveau van de

EL nodig inclusief de introductie van algemene en specifieke maatregelen tegen

belastingontwijking die zich richt op zowel de interne als externe bedreigingen
van de belastinggrondslag van de lidstaten Deze maatregelen tegen BEPS

moeten ervoor zorgen dat de Interne Markt wordt verbeterd dat multinationals

minder mogelijkheden krijgen voor agressieve belastingplanning en dat de

belastingdruk minder komt te liggen bij bedrijven die geen mogelijkheden
hebben om winst te verplaatsen De Commissie stelt dat

belastingontwijking agressieve belastingplanning een mondiaal probleem is

maar dat hiertegen zowel Europese ais Internationale maatregelen moeten

worden genomen

Richtlijnvoorstel met regels tegen belastingontwijking Anti Tax Avoidance

Directive ATAD

Door middei van haar richtlijnvoorstel met regels tegen belastingontwijking stelt

de Commissie voor een aantal uitkomsten van het BEPS project van OESO G20

in bindende reqels hard law vast te leggen Het betreft hier met name de

BEPS^ uitkomsten op het geHiea van nyoTTde mismatches CFC regels er

renteaftrekbeperking Ook door middel van andere maatregelen probee
Commissie misbruik tegen te gaan 2o stelt zij een algemene anti

misbruikbepaling voor GAAR een switch overclausule en de invoering van een

exifRgffmgrOe Corfimissle ziet dit richtlijnvoorstel als een opmaat naar haar

voorstel voor een Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslaq voor

de vennootschapsbelasting dat in diTierfst van 2016 zal verschijnen

11 1

\ I
‘
B j het schrijven van deze notltle Is uttgegaan van een vertrouweliik voorontwerp Mogelljk wijken de

uitelndelijk gepubliceerde teksten hlernog lets van af
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11 1

Dat OESO uitkomsten in hard law worden vastgelegd is overeenkomstig de

Nederlandse inzet Hiermee wordt een gelijk speelveld nagestreefd Hierbij moet

echter wel worden opgemerkt dat het voorstei minimumharmonisatie betreft

lidstaten kunnen verderqaande maatreqelen treffen fbiiv verderqaande

nationale CFC regelsI 11 1

11 1

I

11 1

Aanbeveling over de implementatie van maatregelen tegen verdragsmisbrulk
BEPS actie nr 6 betreft maatregelen tegen verdragsmisbrulk De OESO stelt

voor dat landen onder meer een principle purpose test In hun verdragen moeten

opnemen om misbruik tegen te gaan Omdat een dergelijke maatregel ziet op

bilaterale verdragen en daarom moeilljk In een richtlijnvoorstel kan worden

opgenomen heeft de Commissle een Aanbeveling opgesteld Door middel van de

Aanbeveling wordt voorgesteld dat de lidstaten een principle purpose test in hun

verdragen opnemen zodattevens aan de minimumstandaard van hetBEPS

project wordt voldaan Zij zijn hiertoe niet verplicht maar de Commissie zal wel

monitoren in hoeverre de lidstaten de Aanbeveling opvolgen

Richtlijnvoorstel voor country by country reporting tussen belastingdiensten
In de OESO is in het kader van de BEPS actiepunten een Country by Country

reporting tussen belastingdiensten opgesteld Deze nieuwe reporting standaard

Is per 1 januari 2016 in de NL wetgeving geimplementeerd De Commissie stelt

nu voor om de OESO CbCR in een richtlijn op te nemen Het voordeel hiervan Is

dat alle lidstaten in de EU op het zelfde moment dezelfde reportingregels
aannemen De OESO dwingt landen namelijk niet om de CbCR op te nemen een

richtlijn doet dat wel Verder kan gebruikt gemaakt worden van het bestaande

EU informatie uitwisselingsnetwerk Belangrijke voorwaarde is wel dat de

voorgestelde richtlijn tekst niet afwijkt van de OESO tekst De CbCR is een

wereldwijde standaard Afwijking leldt tot een onnodige stijging van de

administratieve lasten van zowel de Belastingdienst als het bedrljfsleven
Bovendien hebben meerdere lidstaten waaronder NL de OESO tekst al

geimplementeerd in hun nationale wetgeving

11 1

Juist omdat de CbCR wetgeving al bekend is wordt er weinig discussie verwacht

over de inhoud van het voorstei Om die reden zal ingezet worden om deze

richtlijn tijdens de Ecofin Raad van 8 maart aan te nemen

Mededeling over een exteme strategie voor effecbeve belastingheffing

bijiage
De Commissie streeft een gecoordineerde strategie na om derde landen te

bewegen tot goed bestuur in belastingzaken {tax good governance Daarbij zijn
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met name belastingparadijzen waarwlnsten tegen lage tarieven of In het geheel
niet worden belast een doom in het oog van de Commissie De EU stelt voor de

in 2012 geformuleerde criteria voor goed bestuur in beiastingzaken aan te

scherpen Daarnaast zouden afspraken over goed bestuur in beiastingzaken

meegenomen moeten worden in de bilaterale en regionale afspraken die de

Commissie met derde landen maakt bijvoorbeeid in handelsakkoorden

10 2 a

I

Daarnaast spreekt de Commissie de ambitie uit om de huidige zwarte lijst met

derde landen die is gebaseerd op de huidige zwarte lijsten van verschiliende

iidstaten en die in sommige derde ianden tot verontwaardiging heeft geleid te

evnlueren naar een Europese zwarte lijst De Commissie stelt voor om aan de

hand van duidelijke criteria te b^ijken of derde landen op de lijst moeten

worden geplaatst Daarnaast zou afgesproken moeten worden of en wat de

gevolgen voor de genoemde derde landen zouden moeten zijn Mogelijk zal

Nederland als vgorzitteiLvan de Raad Raadsconclusies voorstellen over deze

Mededeling en de eerder genoemde Aanbeveling

11 1

Roadmap Ecofinraad

Voor februari staat de presentatie en exchanges of views van ATAP op de

agenda In maart hopen we tijdens de Ecofinraad al een politiek akkoord over

het richtlijnvoorstel over country by country reporting te bereiken Vervolgens
staat een mogelijk political agreement pollcy debate voor de richtiijn met

maatregelen tegen belastingontwijking ATAD in mei op de agenda
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BELASTINGONTWI3KING ANTI TAX AVOIDANCE PACKAGE
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Ministerie van Financien

DIrectie Directe Belastingen

Aan
Inlichtingen

10 2 e

Datum

memo Box 3 landenvergelijking memo 10 2 6 16februari 2016

Auteur

10 2 e

Uit Kamerstukken II 34 302 nr 102 blijkt dat de Verenigde Staten een mark to

market tax hebben dat is een vermogensaanwasbelasting In Nieuw Zeeland is

er een aanwasbelasting De reeds onderzochte landen zijn
1 Frankrijk
2 lerland

3 Denemarken

4 Zweden

5 Noorwegen
6 Finland

7 Spanje

8 Italie

9 Portugal
lO Oostenrijk
11 Griekenland

12 Verenigde Staten

13 Nieuw Zeeland

Het Verenigd Koninkrijk
Inkomsten uit vermogen zoals rente en dividend worden in het Verenigd

Koninkrijk VK belast met inkomstenbelasting Vermogens\«insten worden op het

moment van realisatie belast met een vermogenswinstbelasting onder een aparte

wet de capital gains tax met eigen tarieven en vrijstellingen Dit ondenscheid is

historisch gegroeid

Belasting over inkomsten uit vermogen

Inkomsten uit vermogen van natuurlijke personen zoals dividenden interest

royalty s en huur worden belast met inkomstenbelasting Er is een restcategorie

voor overige inkomsten die niet onder een andere categorie vallen De

berekening van het belastbare inkomen verschilt per categorie omdat voor

verschillende categorieen verschillende regels gelden voor de aftrekbare kosten en
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vrijstellingen De inkomstenbelasting kent drie tarieven opiopend van 20 naar

40 tot maximaal 45 Voor dividenden geldt een apart tarief van minimaal 10

tot maximaal 37 5 Op dividenduitkeringen rust anders dan op interest en

royalty s geen voorheffing Het inkomen op spaarrekeningen is vrijgesteld tot een

bepaald bed rag Ook voor huuropbrengsten uit onroerend goed geldt een

vrijstelling tot een bepaald bedrag

Belasting over vermogenswinsten

Een gerealiseerde vermogenswinst wordt belast onder de capital gains tax CGT

Deze kent geen voorheffing De belastingplichtige moet zelf aangifte doen met

opgave van de behaalde winst en de aftrekbare bedragen als het belastbare

bedrag hoger is dan de vrijstelling De verkrijgingsprijs de kosten gemaakt voor

de verkoop en de kosten die direct samenhangen met het verbeteren van de

verkochte zaak komen in aftrek op de winst Verliezen zijn verrekenbaar in

hetzelfde jaar en voor zover dat niet mogelijk is in toekomstige jaren Voor

bepaalde vermogensbestanddelen en in bepaalde situaties worden verliezen

geringfenced zodat geen verliesverrekening mogelijk is met winsten op

andersoortige vermogensbestanddelen

Het VK kent specifieke regels voor de vaststelling van de winst als er meerdere

bezittingen zijn van een bepaalde categorie Bijvoorbeeld de verkoop van

sommige aandelen door een actieve belegger met een omvangrijke

aandelenportefeuille Het kan erg lastig zijn om voor die specifieke transactie het

desbetreffende aandeel de daarop betrekking hebbende verkrijgingsprijs en de

aftrekbare kosten te bepalen Op basis van specifieke regels worden verkopen

aankopen en kosten aan elkaar gekoppeld Ook zijn er bijvoorbeeld regels voor

het vaststellen van de verkrijgingsprijs in situaties dat men na een wetswijziging
de nieuwe wetgeving niet wil toepassen op de aangegroeide waarde tot het

moment van de wetswijziging

Er gelden meerdere vrijstellingen voor de vermogenswinstbelasting Deze hebben

als doel de uitvoeringslasten en de administratieve lasten te beperken Er geldt
een algemene vrijstelling van ongeveerC 15 000 aan netto winst bedrag
2015 die jaarlijks wordt geindexeerd Verder zijn er specifieke vrijstellingen voor

bepaalde active bijvoorbeeld voor auto s voorwoningen die als belangrijkste

verblijfplaats dienen en voor roerende zaken zoals kunst en meubels De ter zake

van roerende zaken behaalde winst is vrijgesteld als de verkoopprijs peractivum
niet hoger is dan circa € 8000

Het tarief van de CGT bedraagt 18 of 28 afhankelijk van de vraag in welke

tariefschijf in de inkomstenbelasting de persoon zich bevindt

Voorkomen van arbitrage

11 1

11 1 Daarnaast is in de loop der
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jaren een grote hoeveelheid jurisprudentie ontstaan Deze ziet onder andere op

het onderscheid tussen vermogenswinsten en inkomsten uit vermogen order het

Britse rechtssysteem

Duitsland

In Duitsland worden de werkelijke rendementen op het vermogen en de

vermogenswinsten belast De uitvoering ligt voor zover het finandele producten
betreft in belangrijke mate bij banker die bij de invoering van het stelsel daartoe

uitgebreide systeemaanpassingen hebben gedaan

Barken en beleggingsinstellingen houden zowel een voorheffing in bij het uitkeren

van rente en dividend als bij vermogenswinsten ter zake van de verkoop van

financiele instrumenten Het tarief is 25 26 38 met solidariteitstoeslag De

voorheffing is in principe een eindheffing tenzij het voor de belastingplichtige

geldende marginale tarief in de inkomstenbelasting lager is dan 25 In datgeval
kan via de aangifte een deel van de ingehouden voorheffing worden

teruggevraagd Buitenlands inkomen uit vermogen dient apart in de aangifte

opgenomen te worden

De voorheffing wordt maandelijks afgedragen aan de Duitse belastingdienst Het

betreft een totaalafdracht die niet op persoonsniveau is gespecificeerd

Als er sprake is van het houden van een substantieel deel van de aandelen dan

worden behaalde winsten belast als bedrijfsinkomsten Hierbij wordt geen

voorheffing ingehouden In Duitsland is al sprake van een substantieel

aandelenbelang wanneereen belastingplichtige meer dan 1 van de aandelen in

harden heeft

Kosten voor inkomsten uit spaargeld en aandelen rente en dividend en de

verkoopkosten van aandelen en andere effecten zijn niet aftrekbaar Wei geldt
een vaste forfaitaire aftrek van circa € 800 bedrag 2015 per belastingplichtige
Dit bedrag geldt als tegemoetkoming in de kosten en om de kleine spaarder of

belegger buiten de heffing te houden Als de bank de forfaitaire aftrek in

mindering moet brengen op de voorheffing dan moet een formuHer worden

ingevuld om dubbele aftrek te voorkomen

De bank betrekt de vervreemdingswinst verschil verkoopprijs en historische

kostprijs in de voorheffing Als geen historische kostprijs bekend is wordt

verondersteld dat de vervreemdingswinst 30 van de verkoopprijs is tenzij de

belastingplichtige kan aantonen dat de historische kostprijs hoger was Stel de

verkoopprijs is € 100 De historische kostprijs is onbekend De voorheffing

bedraagt 25 tarief over 30 van € 100 € 7 5 ongeacht de vraag of er

daadwerkelijk een winst of een verlies is tenzij gebruik wordt gemaakt van de

mogelijkheid van tegenbewijs

Bij inkomsten uit verhuur waaronder royalty s en overige inkomsten uit

vermogen is geen sprake van een voorheffing Onder overige inkomsten vallen

ookde vervreemdingswinsten ter zake van roerende en onroerende zaken De

belastingplichtige moet deze inkomsten zelf aangeven De progressieve tarieven
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van de inkomstenbelasting zijn van toepassing Kosten ter zake van verhuur

waaronder hypotheekrente en afschrijving en kosten voor vervreemding van

onroerende of roerende zaken zijn anders dan kosten ter zake van inkomsten uit

spaargeld en aandelen wel aftrekbaar

Niet alle vervreemdingen van on roerende zaken die tot het privevermogen
behoren zijn belast De vervreemdingswinst op onroerende zaken is alleen belast

als deze onroerende zaken binnen tien jaar na aankoop worden verkocht De

vervreemdingwinst op onroerende zaken is bovendien vrijgesteld als de zaak in

het jaar van verkoop en de twee daar aan voorafgaande jaren werd gebruikt als

persoonlijke verblijfplaats De vervreenndingswinst op roerende zaken zoals

auto s en kunst is belast als deze roerende zaken binnen een jaar na aankoop
worden verkocht en de behaalde winst ten minste € 600 drempel geldt per jaar

bedraagt Bij de vervreemding van aandelen en effecten gelden dergelijke

termijnen niet

Er gelden specifieke regels voorde verliesverrekening Zo kunnen verliezen op

aandelen alleen worden verrekend met winsten op aandelen Verliezen op effecten

die rente genereren kunnen alleen worden verrekend met winsten op alle andere

onderdelen van kapitaalvermogen die geen aandelen zijn Banken houden hier bij
de in te houden voorheffing rekening mee Ook voor de verliesverrekening ter

zake van de verkoop van onroerend goed gelden beperkingen

Voorkomen van arbitrage

Om arbitrage zoveel mogelijk te voorkomen kent het Duitse systeem een zeer

ruim geformuleerde grondslag Alle mogelijke waardepapieren behoren via rule

based regelgeving tot de grondslag Alle feitelijke situaties zijn benoemd in de

wet ook de situaties van vervreemding zijn benoemd Om eventuele nieuwe

producten of vormen mee te nemen in de grondslag kent de wet verder ook een

aantal ficties en een vangnetbepaling Om de onwenselijke effecten van

zogenoemde hybride producten te voorkomen is bij twijfel de civielrechtelijke

vormgeving bepalend Daarnaast worden banken aansprakelijk gesteld bij
eventueel optredende grondslagerosie voor zover het gaat om effecten

11 1

De door financiele instellingen

ingehouden voorheffing op prive inkomsten uit kapitaalbezit is bijna altijd een

eindheffing Voor het overige worden de relevante gegevens verstrekt doorde

belastingplichtigen zelf De uitvoeringslasten en de administratieve lasten worden

verder onder meer beperkt door een forfaitaire kostenaftrek en verschillende

termijnen buiten welke vervreemding niet tot de grondslag behoort waarbij
uiteraard wel de termijnen getoetst moeten worden

11 1

Belgie

Ook Belgie belast de werkelijke rendementen op vermogen en de gerealiseerde

vermogenswinsten Vanaf ljuli 2014 bestaan er drie verschillende regio s in

Belgie die allemaal ook hun eigen bevoegdheden aangaande belastingheffing
hebben De daaruit voortvioeiende venschillen in belastingheffing worden hier niet

Pagina 4 van 33

239205 00016



behandeld

Op dividend wordt een voorheffing ingehouden van 25 Er is een verlaagd tarief

voor aandelen in kleine of middelgrote bedrijven wanneer aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan Voor interest geldt een vrijstelling tot een bepaald

bedrag indien bet rente betreft op een spaarrekening bij een bank met

bankvergunning Boven deze vrijstelling bedraagt het tarief voor rente op

gereglementeerde banktegoeden 15 De bank houdt deze voorheffing in De

voorheffing op dividend en rente is in principe eindheffing Ook voorde rente op

staatsobligaties geldt een tarief van 15 Voor het overige geldt een tarief van

25 Voor de kosten van rente en dividendinkomen gelden aftrekbeperkingen zo

is rente van schulden aangegaan ter verwerving of behoud van de inkomsten niet

aftrekbaar

Voor royalty s verkregen door inwoners van Belgie die onderworpen zijn aan de

Belgische inkomstenbelasting geldt in principe geen voorheffing Het progressieve
tarief van de inkomstenbelasting is van toepassing Voor royalty s zijn de kosten

ter verwerving of behoud van de inkomsten wel aftrekbaar In gevallen waarin de

royalty s wel via een voorheffing worden belast wordt die aftrek forfaitair bepaald

Het belastbare inkomen uit onroerende zaken wordt in Belgie vastgesteld aan de

hand van het kadastrale inkomen Dat is het inkomen dat het volgens de

Belgische belastingdienst aan huurinkomsten kan opleveren
^
Er geldt een

onroerende voorheffing die uit drie delen is opgebouwd namelijk een provinciaal

regionaal en gemeentelijk deel Huizen waarin belastingplichtigen zelf wonen zijn

volledig vrijgesteld
Een vast percentage mag in mindering worden gebracht voor kosten 40 of

10 afhankelijk van of de onroerende zaak is bebouwd of niet Ook rentekosten

van leningen die speciaal zijn aangegaan voor het verkrijgen van de onroerende

zaak zijn aftrekbaar De voordelen uit onroerende zaken worden opgeteld bij het

overige inkomen en bij de aanslag belast

Er is een restcategorie van overige inkomsten waarbij geen voorheffing wordt

toegepast In deze restcategorie worden verschillende soorten inkomsten tegen

verschillende tarieven belast Zo wordt bijvoorbeeld 33 belasting geheven over

inkomsten verkregen uit activiteiten buiten een beroep bedrijf of baan en buiten

het normale beheervan een privevermogen Winsten behaald met normale

transacties in het kader van het beheer van het privevermogen van de

belastingplichtige zijn over het algemeen dus vrijgesteld bijvoorbeeld de verkoop
van een eigen woning of de verkoop van aandelen In de Belgische wetgeving is

voor veel situaties uitgewerkt wanneer al dan niet sprake is van het normale

beheer van een privevermogen Bij speculatie is bijvoorbeeld geen sprake van

normaal beheer van privevermogen

Vermogenswinsten gemaakt op onroerende zaken kunnen ook onder deze

restcategorie vallen maar indien belasting wordt geheven geldt hiervoor een

apart tarief van 16 5 Een winst gemaakt na acht jaar na aankoop van grond
met bebouwing is bijvoorbeeld vrijgesteld aangezien dan geacht wordt sprake te

zijn van normaal beheer van privevermogen

Verkoopwinsten op aandelen worden belast tegen een tarief van 16 5 als er
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sprake is van een substantieel aandeel in het kapitaal van het bedrijf en tegen een

tarief van 33 als dat niet het geval is Zoals eerder aangegeven zijn normale

transacties in het kader van het beheer van het privevermogen van de

belastingplichtige echtervan de belastingheffing uitgezonderd

Voorkomen van arbitrage
De verschillen in tarieven vrijstellingen en wijze van heffing die Belgie hanteert

bij het belasten van inkonnsten uit vernnogen en vermogensvwinsten kunnen

aanleiding zijn voor arbitrage De voornaamste vorm van arbitrage doet zich in

Belgie voor bij de fiscale behandeling van vervreemdingswinsten die afhankelijk
van de kwalificatie normaal beheer van privevermogen belastdan wel vrijgesteld

zijn Om deze arbitrage te beperken hanteert Belgie gedetailleerde wetgeving

aangevuld met jurisprudentie De uitvoeringslasten worden beperkt door

vrijstellingen en het systeem van voorheffingen

Frankrijk

Dividenden die inwoners ontvangen worden belast met een progressieve

inkomstenbelasting tot 60 van de dividendinkomsten er geldt een vrijstelling
ter grootte van 40 van de dividendinkomsten Het brutobedrag is onderworpen
aan een verplichte voorheffing van 21 De voorbelasting is verrekenbaar metde

definitieve verschuldigde inkomstenbelasting Op het moment dat de

voorbelasting hoger is dan de totale inkomstenbelasting dan zal het ovenschot

terugbetaald worden Belastingbetalers die een inkomen lager dan €50 000

single gescheiden of weduwe weduwenaar of €75 000 indien

echtgenoten partners hebben mogen een vrijstelling voor de voorbelasting

aanvragen Daarnaast zijn alle dividenden onderworpen aan sociale

verzekeringspremie tegen 15 5 belasting

Over het algemeen is inkomen uit interest onderworpen aan een progressieve

inkomstenbelasting Hetbruto bedrag met Frankrijk als broninterest ontvange

door inwoners is onderworpen aan een niet definitieve voorbelasting van 24 De

voorbelasting is crediteerbaar tegen de verschuldigde inkomstenbelasting
Daarnaast mogen huishoudens die een jaarlijks bedrag ontvangen dat de €2 000

niet te boven gaat opteren voor een proportioneel belastingtarief van 24 dit is

in plaats van het progressieve belastingtarief Bij mate van uitzondering wordt

een finale voorbelasting geheven met betrekking tot bepaalde categorieen zoals

een levensverzekering en bepaalde contracten of een vast inkomensrendement

betaald aan een NCST een niet cooperatieve staat of territorium of aan

onbekende begunstigde tegen venschillende tarieven

Royalty s die gerelateerd zijn aan patenten patenteerbare innovaties en

kwalificerende productieprocessen worden behandeld als lange termijn

vermogenswinsten als ze door individuen worden ontvangen die betrokken zijn bij
een onderneming Hetzelfde geldt voor royalty s op originele software die

ontvangen worden door onafhankelijke professionals De belasting is gesteld op

een proportioneel tarief van 16 dit wordt met 15 5 verhoogd naar 31 5 in

^
Het betreft hier een zgn huumaardeforfait en niet de waardestijging van het onderliggende pand
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verband metde sociale belastingen sociale verzekeringen op het inkomen

verminderd metde gemaakte uitgaven De belastingbetaler kan opteren voor een

belastingheffing met de gewone progressieve belastingpercentages verhoogd met

de sociale belastingen Het proportionele tarief geldt niet voor licentiehouders als

zij de royalty s voor de inkomstenbelasting aftrekken en de licentieverlener of de

licentiehouder direct of indirect de licentieverlener of bonder controleert Andere

typen van royalty s zoals handelsmerken of copyright royalty s zijn onderworpen
aan het normale progressieve belastingtarief vermeerderd met de sociale

belastingen verminderd met de werkelijke kosten

Inkomen van onroerend goed bestaat uit rentes die direct zijn ontvangen of

dankzij fiscaal transparante vastgoedbedrijven Dit beslaat inkomen afkomstig uit

gebouwen ontwikkeld en niet ontwikkeld land De belasting wordt gebaseerd op

het bed rag nadat de kosten voor onderhoud reparatie en verbeteringen aan een

onroerend goed zijn afgetrokken Interest op leningen voor aankoop en

verbeteringen van een onroerend goed zijn aftrekbaar De belastingbetaler kan

opteren voor een fictieve aftrek op een variabel tarief ten aanzien van het

management van het eigendom verzekering en afschrijvingen afhankelijk van

het type eigendom en de datum van de verkrijging

Vermogenswinst op onroerend goed of rechten daarop zoals participaties in een

vastgoedvennootschap wiens activa voor meer dan 50 bestaan uit onroerend

goed zijn belast tegen een proportioneel tarief van 19 verhoogd tot 34 5 met

15 5 sociale belastingen Vermogenswinst op de overdracht van de

belastingbetalers hoofdwoning zijn vrijgesteld van deze belasting en additionele

belastingen Winst op onroerend goed is ook vrijgesteld als de verkoopprijs niet

hoger dan €15 000 bedraagt Vanaf 1 September 2013 geldt dat de verlaging van

de vermogenswinst ten aanzien van de proportionele belastingheffing gelijk is aan

6 voor elk jaar dat de belastingplichtige eigendom heeft vanaf het 5e tot en met

het 21e jaar en 4 voor het 22e jaar dat de belastingplichtige het eigendom
bezit De vermogenswinst is na het 22e jaar volledig vrijgesteld De reductie voor

de vermogenswinst met betrekking tot de sociale belastingen bedraagt 1 65

voor elk jaar dat de belastingplichtige eigendom heeft vanaf het 5e en tot en met

het 21e jaar 1 6 voor het 22e jaar en 9 voor na het 22e jaar tot en met 30

jaar De vermogenswinst is volledig vrijgesteld van sociale belastingen na 30 jaar

eigendom te hebben gehad Er is een speciale additionele reductie van 30 op

vermogenswinst voor de verkoop van gebouwen Dit geldt voor de verkoop tussen

1 September 2014 en 31 december 2015 onder bepaalde voorwaarden Deze

tijdelijke reductie voor zowel de proportionele tarieven als de sociale belastingen
wordt berekend na de toepassing van bovenstaande belastingtarieven gedurende
die perioden Belastbare vermogenswinst datde €50 000 te boven gaat zijn

onderworpen aan een additionele belasting die varieert van 2 tot 6

afhankelijk van de waarde van de vermogenswinst

Vermogenswinsten die worden gemaakt bij de verkoop van aandelen obligaties
en vergelijkbare effecten van Franse of buitenlandse ondernemingen door

individuen zijn onderworpen aan de progressieve inkomstenbelasting Een

generate reductie en twee specifieke reducties zijn van toepassing bij de

vermogenswinsten van de verkoop van aandelen voor

inkomstenbelastingdoeleinden Het gehele bedrag van de winst is echter
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onderworpen aan sociale belastingen Onder het generale regime dan is de

reductie op de belastbare vermogenswinst gelijk aan 0 als de belastingbetaler
de aandelen voor minder dan 2 jaar houdt die is gelijk aan 50 als de

belastingbetaler de aandelen tussen de 2 en 8 jaar houdt en die is tenslotte gelijk
aan 65 als de belastingbetaler de aandelen voor meer dan 8 jaar in zijn bezit

heeft Het eerste specifieke reductieregime is van toepassing voor individuen die

een vermogenswinst realiseren bij de verkoop van aandelen in middel en kleine

ondernemingen die zijn verkregen in minder dan 10 jaar nadat ze zijn opgericht
Deze is ook van toepassing als de verkoop heeft plaatsgevonden tussen

verschillende entiteiten van een onderneming die meer dan 25 van de

winstrechten van die entiteit had De laatste toepassing vindt plaats bij de

verkoop van aandelen bij middel of kleine ondernemingen door de eigenaar op het

moment met pensioen gaan

lerland

Dividenden worden belast tegen een 20 standaard inkomensbelastingtarief bij
de uitkerende onderneming Elke ingehouden belasting kan gecrediteerd worden

tegen de definitieve verschuldigde inkomstenbelasting Ze kennen daarnaast een

deposito rentebelasting waarbij er wordt ingehouden op de betaalde interest bij de

relevante depositohouders Deze belasting bedrag 41 De relevante

depositohouders zijn banken hypotheekbanken interest en dividend en

meerdere specifiek genoemde banken De ingehouden belastingen zijn finale

belastingen Belastingbetalers die ouder zijn dan 65 jaar kunnen echter

aanspraak maken op een terugbetaling De interest wordt opgeteld bij het totale

inkomen van de belastingbetaler maar niet meer dan het percentage van de

inkomensbelasting mag worden teruggevorderd Interestbetalingen op Euro

Commercial Papers en certificaten van deposito s zijn vrijgesteld van deze

interestbelasting dit is wel op de voorwaarde dat ze zijn gedaan door een inwoner

van lerland Daarnaast moet het gehouden worden in een goedgekeurd systeem
en moet de ontvanger ook uiteindelijk gerechtigd zijn voor de betalingi Daarnaast

zijn rente inkomsten belast tegen de inkomstenbelasting Het is daarnaast

toegestaan om 10 inkomsten te krijgen op bijvoorbeeld een geregistreerde

vakantiehuisje Dit wordt bepaald via lineaire verhoudingen Interestbetalingen

mogen worden verrekend met de rente inkomsten

Vemnogenswinstbelasting wordt geheven over de gerealiseerde winst bij de

beschikking over goederen Het wordt geheven over de geaggregeerde

samenvoeging van winsten en verliezen baten en lasten voor elk jaar apart

Belastingbetalers die een inwoner zijn of woonachtig zijn in lerland zijn

belastingplichtig voor deze belasting op basis van hun wereldinkomen

Belastingbetalers die niet woonachtig zijn in lerland zijn belastingplichtig voor hun

inkomsten uit active uit lerland maar slechts voor zover de winst is overgemaakt
Niet inwoners zijn slechts belastingplichtig voor zover zij beschikking hebben over

een specifiek lens activum dit wordt op basis van het lerse bronheffing geheven

Verplaatsingen tussen echtgenoten en tussen civiele partners zijn over het

algemeen niet belast de overnemende echtgenoot of partner verwerft de

aankoopkosten van de overdragende echtgenoot Verplaatsingen tussen

echtgenoten kwalificeren niet voor uitstel van vermogenswinstbelastingen omdat

de overnemer niet aansprakelijk is voor deze belasting als hij zij zich zou ontdoen

van een activum in het jaar van de overdracht
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Kapitaalverliezen kunnen alleen verrekend worden met winsten in hetzelfde jaar

of volgende jaren nietdoor middel van achterwaartse verliesverrekening De

kapitaalverliezen mogen niet verrekend \«orden met inkomen uit andere bronnen

Investeringsaftrek wordt genegeerd voorde vermogenswinst belastingdoeleinden
Met zulke toelagen wordt echter rekening meegenomen met bet oog op het

reduceren van een verlies door middel van het verlagen van de toegestane

aanschafwaarden Het tarief voor de vermogenswinstbelasting bedraagt 33

procent dit is het normale tarief Winsten op bepaalde verkoop van ontwikkeld

land zijn belast tegen een aparte en specifieke belasting van 40 en zijn

afgescheiden van andere winsten en verliezen Erzijn een aantal uitzonderingen

op deze belasting van toepassing
1 De eerste €1 270 van de netto winst van een belastingbetaler is

vrijgesteld
2 Winsten die voortvioeien uit lokale overheidsaandelen

3 Winsten die voortvioeien uit levensverzekeringen of uitgestelde

lijfrentepolissen
4 Roerende zaken met een voorspelbare levensduur die minder dan 50 jaar

is maardie geen ondernemingsactiva zijn

5 Roerende zaken die verkochtzijn voor minder dan €2 540

6 Giften aan goede doelen

Winsten die worden gemaaktdoor een individuele belastingbetaler bij de verkoop
van zijn privewoning en land zijn vrijgesteld De waardestijging doorde

ontwikkeling van het land is echter belast Van een uitzondering is daarnaast

sprake als voor een boerderij onderneming beroep of bedrijf wordt verkocht

buiten de familie omdat de eigenaar met pensioen gaat ouder dan 55 jaar
maar alleen dit heeft alleen maar betrekking op een bedrag hoger dan €750 000

Indien de gepensioneerde 66 jaar is of ouder op 1 januari 2014 of later en de

ondernemingsactiva worden verplaatst buiten de onderneming is het eerder

genoemde limiet gereduceerd tot €500 000 Daarnaast zijn er meerdere

uitzonderingen van toepassing indien een gepensioneerde zijn of haar

onderneming verkoopt aan iemand andets dan een familielid

lerland kent geen vermogensbelasting

Denemarken

Binnenlandse dividenden zijn belast als inkomen uit aandelen maar de verlaagde

belastingtarieven zijn van toepassing Uitgaven die zijn gemaakt bij de aanschaf

van investeringen zijn normaal gesproken aftrekbaar

Voor inkomstenbelasting doeleinden is ereen venschil gemaakt tussen inkomen

en vermogenswinsten De behandeling van belastingen van vermogenswinst is

specifiek gereguleerd zodat in de meeste gevallen de winsten belast zijn Als een

individu een bepaald type goed koopt en verkoopt bijvoorbeeld onroerende

goederen aandelen immateriele activa of obligaties en hierdoor een bed rijf of

beroep vormt zijn de winsten en verliezen van deze transacties altijd belastbaar

of aftrekbaar als eigen inkomen Winsten op de verkoop van privewoningen zijn

in beginsel vrijgesteld hierdoor zijn de verliezen in beginsel niet aftrekbaar

Vermogenswinsten en verliezen op andere onroerende goederen zijn

onderworpen aan de vennootschapsbelasting Voor individuen zijn zulke winsten

belastbaar als inkomen uit kapitaal De aftrek van verliezen is beperkt Het

gedeelte van een winst dat afschrijvingen weergeeft is niet belast als
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kapitaalinkomen maar als persoonlijk inkomen Slechts 90 van de

afschrijvingen zijn belastbaar

In bet algenneen zijn aandelen zowel van beursgenoteerde als niet

beursgenoteerde bedrijven belast tegen 27 of 42 Indian deze wordt betaald

in het kalenderjaar van liquidatie wordt het inkomen dat is verworven doorde

liquidatie belast als het inkomen uit aandelen met een aftrek voor de

aanschaffingswaarde Indian deze is betaald eerder dan het Jaar van liquidatie
dan is de bruto opbrengst belast als inkomen uit dividend zonder aftrek voor de

aanschaffingswaarde Een overdracht van aandelen van de uitgevende

onderneming wordt ook gezien als dividend tenzij er toestemming is verleend om

het als aandelenoverdracht te belasten Liquidatieopbrengsten die betaald zijn aan

een individu worden gekwalificeerd als dividenden en overeenkomstig belast als

het individu controle heeft over de geliquideerde onderneming

Vemnogenswinsten op de verkoop van goodwill knowhow patenten copyrights

designs en modellen handelsmerken en overeenkomstige rechten worden belast

als persoonlijk inkomen Hetzelfde geldt voor rechten van vruchtgebruikcontracten
en leasecontracten Verliezen zijn aftrekbaar van dit inkomen Winsten en

verliezen op claims zijn belast ongeacht de valuta en het interesttarief Alleen

nettowinsten en verliezen die meer de 2 000DKK te boven gaan worden

beschouwd als belastbaar inkomen Alle belastbare winsten en aftrekbare

verliezen worden toegerekend bij het kapitaalinkomen

Denemarken kent geen vermogensbelasting

Zweden

Dividenden en interest zijn over het algemeen belastbaar als kapitaalinkomen De

dividenden van een beperkte kring van aandeelhouders dit zijn de aanmerkelijk

belanghouders kunnen worden belast als inkomsten uit arbeid in plaats van

inkomen uit vermogen Dit is slechts het geval indien deze AB houder heeft

gewerkt voor de ondernemingen gedurende 5 jaar

Huurinkomsten van onroerende goederen als het een prive woning is worden

belast als kapitaalinkomsten Een standaard jaarlijkse deductie van 40 000SEK

plus 20 van de huurinkomsten is toegestaan als jaarlijkse huurinkomsten In

het geval bij echtgenoten getrouwd de vermindering moetgedeeld worden

tussen de twee echtgenoten dat is dus een vermindering van 20 000 SEK per

echtgenoot Er zijn geen andere aftrekposten toegestaan Overig inkomen uit

onroerende goederen is belast als inkomen uit onderneming Interest dat is toe te

schrijven aan investeringsinkomen en interest dat niet toe te schrijven is aan een

bron van inkomsten mogen worden afgetrokken van inkomen uit kapitaal
Verliezen kunnen verrekend worden met ander inkomen

Over het algemeen worden alle vermogenswinsten die gerealiseerd zijn door een

individu gerekend tot inkomen uit kapitaal Rollover relief is dat je geen enkele

belasting betaald totdat je het nieuwe goed verkoopt Deze Rollover Relief wordt

gegeven als een goed is om niet dit is dus het geval bij schenkingen erven In

zulke gevallen de overnemer neemtde overdragers aankoopkosten mee van het

actief Elke vermogenswinst wordt belastbaar bij afstoting Uitstel van

belastingbetaling kan van toepassing bij de verkoop van woningen en aandelen

mits er aan de voorwaarden is voldaan

Ten aanzien van de kosten aangaande van verbeteringen en de kosten voor
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onderhoud die de een waardeverhogend effect hebben op de woning voor

privewoningen inclusief de aankoopkosten kan een belastingplichtige een speciale

belastinguitstel ontvangen Kosten onderworpen aan de vermindering mogen niet

worden meegenomen bij de aankoopkosten Een overeenkomstig verlies van 63

is aftrekbaar Onder bepaalde voorwaarden kan een belastingplichtige geheel of

gedeeltelijk belastingen op vermogenswinsten uitstellen bij de verkoop van een

Zweedse situs woning dat hij heeft gebruikt als hoofdwoning voor minstens 1 jaar
voor de verkoop of als hij het gebruikt heeft als zijn hoofdwoning gedurende 3

jaar in de 5 jaren voor de verkoop Dit uitstel wordt toegekend alleen indien de

gerealiseerde vermogenswinst hoger is dan 50 000SEK Om te kwalificeren voor

uitstel moetde belastingbetaler een nieuw hoofdwoning in Zweden aanschaffen

of in een andere EU lidstaat in het jaar van de verkoop Als de uitgestelde winst is

afgetrokken van de aanschafkosten van deze nieuwe woning de uitgestelde winst

wordt belastbaar op het moment dat de nieuwe woning is verkocht Het bedrag
dat is uitgesteld heeft een limiet van 1 450 000SEK Het uitgestelde bedrag is

onderworpen aan verschuldigde interest door de belastingbetaler tegen een

jaarlijkse rente van 0 5 Uitstelling wordt niet toegestaan als de nieuwe woning

is verworven dankzij een schenking of wegens erven tenzij dit gebeurd binnen de

familieleden Voor privewoningen anderdan diegene die kwalificeren voor uitstel

inclusief vakantiewoningen 22 30 van de winst is belastbaar and 50 van het

overeenkomstige verlies is aftrekbaar

Vermogenswinsten bij de verkoop van aandelen en effecten door een individu

worden berekend als het verschil tussen de waarde van de verkoop en de

aanschafkosten inclusief incidentele kosten die horen bij de verkoop Als

identieke aandelen of effecten zijn gekocht tegen verschillende prijzen dan wordt

de gemiddelde prijs in aanmerking genomen voor de hiervoor genoemde

berekening Voor aandelen en andere effecten niet bedoeld opties die behoren

tot een buitenlandse beurs de verkoopprijs kan worden geacht gelijk te zijn aan

20 van de verkoopopbrengst na aftrek van de kosten in verband met de

overdracht Als de werkelijke kosten of de gemiddelde aanschafwaarde resulteren

in een meerdere verschillende belastingbehandelingen mag de belastingplichtige
kiezen de meest voordelige belastingbehandeling Individuen kunnen

investeringen in aandelen en effecten doen door middel van een speciale

spaarrekening investeringssparkonto Elke vermogenswinst die door middel

hiervan is gegenereerd wordt niet belast De investeerder is daarentegen jaarlijks
belast op basis van een speciaal berekende formule op basis van een ficitief

inkomen Het fictieve inkomen is overeenkomstig onderworpen aan het algemene

belastingtarief op inkomen uit kapitaal a 30

Andere bezittingen die gebruikt worden voor prive doeleinden door de

belastingbetaler andere dan de hiervoor genoemde bezittingen worden de

vermogenswinsten belast maar alleen als zij de 50 000SEK per jaar te boven

gaan Zulke winsten worden berekend als het verschil tussen de waarde van de

verkoop en de aanschafkosten Indien gunstiger kunnen zulke winsten worden

berekend als het verschil tussen de waarde van de verkoop en 25 van dat

verschil minus de kosten in verband met de overdracht Winsten worden

opgenomen tot het belastbare inkomen slechts voor zover dat ze hoger zijn dan

50 000SEK

Denemarken kent geen vermogenswinstbelasting

Pagina 11 van 33

239205 00016



Noorwegen

Inkomen uit onroerende goederen anders dan eigen koopwoningen is op een

normale manier belastbaar Uitgaven die gemaakt zijn ter verwerving van

investeringsinkomen zijn aftrekbaar volgens de normale manieren Dividenden

zijn belast tegen bet normale tarief van 27 maar een bedrag dat gelijk is aan

het risicovrije rendement op het geinvesteerde kapitaal zijn vrijgesteld van

belastingen Het tarief van het risicovrije rendement correspondeert met het

interesttarief voor leningen van 3 maanden die door de overheid zijn uitgegeven

dit is na belastingen Voor 2014 was die bijvoorbeeld 0 9 voor 2015 wordt dit

begin 2016 bekend gemaakt Elke belastingvrij bedrag van meerdan ontvangen

dividenden kunnen worden overgedragen tegen toekomstige dividenden of

meerwaarden Het belastingvrije gedeelte wordt afzonderlijk bepaald voor elk

aandeel opnieuw

Interest inkomen is belast tegen het normale tarief van 27 Interest op leningen
aan bedrijven die hoger is dan de restitutievoet voorde bepaling van vrijgestelde
dividenden wordt tweemaal belast De dubbele belasting van een dergelijke
interest is gelimiteerd tot 73 van hette hoge bedrag Een belastingbetaler die

interest ontvangt bij bijvoorbeeld een tarief van 5 op een lening van 2 000 aan

een BV is op de volgende manier belast

Ontvangen interest

Dubbele belasting 100 42 x0 73 42 34 42 is het toegestane bedrag over 58

wordt dubbele belasting betaald

Belastbaar bedrag
Deze regels zijn niet van toepassing op interest van bankrekeningen en obligaties

Royalty s worden belast tegen het normale tarief van 27 Royaltyinkomsten die

voortvioeien uit literaire wetenschappelijke of artistiek werk mag worden

verspreid over 3 belastingjaren

100 00

142 34

Er is geen aparte vermogenswinstbelasting maaralle vermogenswinsten worden

belast via het belastbare inkomen Gerealiseerde vermogenswinsten bij de

verkoop van roerende en onroerende goederen zijn over hetalgemeen belastbaar

verliezen dus aftrekbaar Ze zijn echter wel onderworpen aan een aantal

vrijstellingen en speciale voorzieningen Gerealiseerde vermogenswinsten in de

uitoefening van een onderneming zijn belastbaar als ondernemingsinkomen In

het geval van een onvrijwillige verkoop wat in het geval is bij bijvoorbeeld

onteigening of brand kan de winst worden vrijgesteld van belastingen voor zover

de vergoeding wordt gebruikt om voor het einde van het volgende jaar eenzelfde

soort onroerend goed aan te schaffen

Rekeninghoudend met de berekening van de winsten op de overdracht van

aandelen in ingezeten ondernemingen de belastingkosten van aandelen is

verhoogd met alle ongebruikte belastingvrije bedragen Het belastingvrije bedrag
ten opzichte van een aandeel kan niet gebruikt worden om een kapitaalverlies te

creeren en kan ook niet worden gebruikt om verliezen te verrekenen met winsten

op andere aandelen

Winsten van de verkoop van andere effecten en obligaties zijn belast ongeacht of

dat ze een onderdeel zijn van een onderneming of niet Een uitzondering geldt
voor winsten op obligaties en andere effecten indien zij zijn aangeschaft voor 11

mei 1990 en 1 januari 1992

Belasting op vermogenswinsten vinden ook plaats als een onderneming wordt

geliquideerd Gerealiseerde winsten op de overdracht van roerende goederen
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meubilair en andere goederen in een huishouden] zijn vrijgesteld

Noorwegen heeft een vemnogenswinstbelasting

Ingezeten inwoners zijn onderworpen aan een nationale en gemeentelijke

vemnogenswinstbelasting op hun netto wereldinkomen Deze

vemnogenswinstbelasting wordtgeheven op de netto waarde van de activa van de

belastingplichtige aan bet einde van een belastingjaar Het vemnogen van

echtgenoten die samenwonen is opgeteld voor belastingdoeleinden

Beunsgenoteerde aandelen in ingezeten en niet ingezeten ondernemingen worden

nomnaal gesproken gewaardeerd op de marktprijs op 1 januari in het aanslagjaar
Niet genoteerde aandelen worden gewaardeerd tegen hun evenredig deel van de

waarde van het bedrijf voor vemnogenswinstbelastingdoeleinden op 1 januari voor

het aanslagjaar ingezeten ondernemingen of hun verwachtte marktwaarde op 1

januari in het aanslagjaar niet ingezetene ondernemingen Niet

beursgenoteerde aandelen van niet ingezetene ondernemingen kunnen echter

gewaardeerd worden op het evenredig deel van de waarde van het bedrijf op

verzoek van de belastingplichtige Persoonlijke bezittingen zijn tot een waarde van

100 OOONOK vrijgesteld De nationale vemnogenswinstbelasting wordt slechts

geheven voorzover vermogenswinst de 1 200 OOONOK te boven gaat deze

waarde is verdubbeld voor echtgenoten Het tarief is momenteel 0 15 De

gemeentelijke vermogenswinstbelasting wordt geheven op de vermogenswinst die

de 1 200 OOONOK te boven gaat deze is voor echtgenoten verdubbeld Het tarief

is momenteel 0 7 in alle gemeentes

ExitheFfing

Noorwegen heeft een eindheffing voor ongerealiseerde winsten op aandelen dit is

inclusief effecten en opties voorzowel Noorse als buitenlandse ondernemingen
Deze heffing is echter alleen van toepassing op ongerealiseerde winsten die hoger

zijn dan 500 OOONOK Een inwoner die gaat verhuizen wordt geacht op de laatste

dag dat hij inwoner was de aandelen effecten of opties te hebben verkocht Dit

vermoedelijke vermogen wordt belast tegen de vermogenswinstbelasting van

27 Er is een uitzondering voor aandelen van werknemers deze worden

behandeld als nomnaal inkomen Voor inwoners die langer dan 10 jaar ingezetene

zijn geweest van Noorwegen en die daar zijn geboren wordt de winst berekend

als het verschil tussen de originele kostprijs en de marktwaarde op het moment

van emigreren Inwoners die minder dan 10 jaar inwoner zijn van Noorwegen

kunnen kiezen om de marktprijs op het moment dat ze inwoner werden van

Noorwegen te kiezen in plaats van de werkelijke kosten Deze regel is echter

alleen van toepassing op aandelen die worden gehouden door een individu op het

moment dat ze een inwoner werden van Noorwegen De eindheffing komtte

vervallen indien de ongerealiseerde winsten niet binnen 5 jaar van emigreren

worden gerealiseerd De belastbare winst kan ook worden verminderd indien de

werkelijke waarde van de verkoopprijs lager bleek te zijn dan werd aangenomen

op de dagi van emigreren Indien er geen sprake is van een ongerealiseerde winst

maar van een verlies worden deze op dezelfde manier berekend Hier is ook het 5

jaar termijn van toepassing De verliezen kunnen worden verrekend met andere

ongerealiseerde winsten Ongeachtofde ongerealiseerde winsten lager zijn dan

500 OOONOK dient de belastingplichtige deze aan te geven

Finland
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Dividenden interest en huuropbrengsten zijn belastbaar als inkomen uit kapitaal

Royalty inkomen is belast als verdiend inkomen Het nettorendement van

lijfrenten is ook belast als inkomen uit kapitaal Over het algemeen zijn de kosten

om een belastbare winst te krijgen aftrekbaar

Er is een klassiek systeem van dubbele heffingen hierbij is de onderneming als

eerst belast en dividenden zijn vervolgens ook bij de aandeelhouders belast dit

wel met een volledige of gedeeltelijke vrijstelling De regels verschillen ten

aanzien van individuele aandeelhouders afhankelijk van of de dividenden van

genoteerde of niet beursgenoteerde bedrijven zijn Vanaf 1 januari 2014 15

van de ontvangen dividenden van beursgenoteerde ondernemingen zijn

vrijgesteld de overige 85 wordt belast bij de aandeelhouder als inkomen uit

kapitaal 30 over het inkomen €30 000 en 34 over het bed rag dat de €30 000

te boven gaat Voor ontvangen dividenden van niet beursgenoteerde

ondernemingen 25 van de dividenden worden belast als inkomen uit kapitaal
als de waarde van de dividenden niet 8 van de wiskundige waarde van aandelen

te boven gaat de waarde van een aandeel verkregen door de netto active van

een onderneming te delen door het aantal uitgegeven aandelen van de

onderneming De overige 75 is vrijgesteld tot €150 000 per aandeelhouder per

jaar Als de dividenden dit bed rag te boven gaan dan is 15 van het meerdere

vrijgesteld maar de overige 85 is belast als inkomen uit kapitaal Indien het

meerdere €30 000 is wordt dit tegen 30 belast alles wat meer is wordt tegen

34 belast

Als het dividend de 8 rendementplafond te boven gaat is 25 van de

dividendontvangsten boven dit plafond vrijgesteld de overige 75 wordt belast

tegen een progressieve belasting als verdiend inkomen bij een aandeelhouder

Een uitzondering op de bovenstaande regeling is dat betaalde dividenden door

niet genoteerde ondernemingen belast worden als inkomsten uit arbeid bij de

ontvangende individu als de dividenden zijn betaald op basis van de waarde van

de werkperformance van het individu of als een persoon binnen belangensfeer
valt Dividenden gebaseerd op werkperformance zijn onderworpen aan sociale

verzekeringspremies
Interest anders dan interest die onderworpen is aan een finale voorbelasting is

belast als inkomen uit kapitaal Als het activum dat de interest produceert een

ondernemingsactivum is dan is deze belast als inkomen uit onderneming

Royalty s zijn over het algemeen belast als verdiend inkomen Inkomen uit

royalty s die zijn gekocht of geerfd worden behandeld als inkomen uit kapitaal en

zijn onderworpen aan een finale voorbelasting Inkomen uit onroerende goederen

huuropbrengsten worden belast als inkomen uit kapitaal

Over het algemeen zijn vermogenswinsten door middel van de verkoop van

eigendom opgenomen in het inkomen uit kapitaal Vermogenswinsten worden

herkend als inkomen voor het kalenderjaar waar de transactie is gedaan

ongeachtof de datum van ontvangst van de opbrengst De vermogenswinsten
worden berekend doorde aanschafkosten te verminderen op de

verkoopopbrengst In plaats van de werkelijke aanschafkosten mag de

belastingplichtige een vermoedelijke kosten gelijk aan 20 van de

verkoopopbrengst aftrekken dit is 40 voor bezittingen die al 10 jaar in

eigendom zijn Vermogenswinsten van de overdracht van een woning zijn

vrijgesteld van belastingen slechts indien de woning is gebruiktals permanente

hoofdwoning door de belastingplichtige voor minstens 2 jaar Vermogenswinsten
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die de €5 000 niet te boven gaan zijn vrijgesteld van belastingen indien

verkregen [afkomstig de overdracht van inboedel die in gebruik zijn geweest

door de belastingplichtige of het huishouden van de belastingplichtige Sommige

uitzonderingen zijn van toepassing bij vermogenswinsten indien er sprake is van

onteigening en specifieke overdrachten van ondernemingen en boerderijen aan

afstammelingen Vermogenswinsten op een bezitting anders dan bezittingen die

kwalificeren aan een van de hierboven genoemde uitzonderingen worden

vrijgesteld als de netto opbrengst van een bezitting niet de €1 000 te boven gaat

gedurende dat jaar Als een tijdelijke maatregel vermogenswinsten van de

overdracht van onroerend goed door een individu of door de nalatenschap van

een erflater zijn vrijgesteld als het onroerend goed is overgedragen aan een

gemeente en als de overdracht heeft plaatsgevonden tussen 1 oktober 2013 en

31 december 2014

Spanje
Een ingezeten individu moet bij zijn belastbare inkomen zijn ontvangen

dividenden opnemen voor voorheffing van een onderneming Het jaarlijkse

vrijgestelde bedrag voor dividenden bedraagt €1 500 en is per Ijanuari 2015

afgeschaft Betaalde provisies voor de bewaring van aandelen aan kwalificerende

pensonen zijn aftrekbaar voor belastingdoeleinden Interest dat verkregen is door

ingezeten individuen is volledig belastbaar ditzelfde geldt voor royalty s De

eigendom van een niet verhuurde woning anders dan de hoofdwoning zorgt

ervoor dat het toegerekende jaarlijks inkomen met 2 wordt verhoogd van de

waarde in het kadasterj In plaats van het toegerekende inkomen is het

werkelijke inkomen op basis van de nettowaarde belast dit is de ontvangen

brutorente verminderd met de gerelateerde uitgaven lokale belastingen

afschrijvingen hypotheekinterest Het netto inkomen van verhuurde

privewoningen is verminderd met 60 De 100 vermindering voor

belastingbetalers jonger dan 30 jaar die een minimum inkomen verdienen is met

ingang van 1 januari 2015 niet meer mogelijk Als het inkomen uit verhuur voor

meer dan 2 jaar is gegenereerd slechts 70 van dit bedrag is belastbaar als het

toe te wijden is aan een belastingjaar rekening houdend met een plafond van

€300 000 per jaar Andere ontvangen opbrengsten van Ijifrentes of uitkeringen op

basis van een handicap zijn onderworpen aan speciale regelgeving afhankelijk
van de periode waarin de premies zijn betaald het belastbare gedeelte van

lijfrenten en handicapuitkeringen zijn onderworpen aan voorheffingen Betalingen
aan levensverzekeringen en periodieke lijfrenten zijn over het algemeen belast als

inkomen uit roerend kapitaal en is onderworpen aan een proportioneel tarief Een

gedeelte van de jaarlijkse betalingen van lijfrenten of periodieke lijfrenten is

echter niet onderworpen aan belastingheffing lijfrenten kunnen verlaagd worden

naar een percentage tussen de 8 en 40 van de ontvangen betaling

afhankelijk van de leeftijd van de ontvanger Periodieke lijfrenten kunnen worden

verlaagd naar een percentage varierend van 12 tot 25 afhankelijk van de

duur

Vermogenswinsten en verliezen zijn de verschillen van de waarde in het netto

vermogen van een belastingplichtige deze doen zich voor op het moment dat er

een wijziging plaatsvindt van de samenstelling in het vermogen van de

belastingplichtige tenzij het de inkomstenbelastingwet van toepassing is op de

wijzigingen Vermogenswinsten worden berekend door het verschil te nemen
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