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DGBelAanleiding

Op 28 november heeft u bij de bespreking van de notitie over de voortgang van

FATCA bijlage gevraagd aandacht te besteden aan de juridische vorm van de

overeenkomst tussen Nederland en de VS de IGA U heeft ons verzocht te

onderzoeken of de FATCA overeenkomst aangemerkt kan worden als een

Memorandum of Understanding MoU In deze notitie informeren wij u over het

resultaat

10 2 eDB

FM

IFZ

10 2 eWashington

Bijiagen
Resultaat

De IGA kan voor Nederland alleen in de vorm van een verdrag worden gesloten
en niet in de gewenste vorm van een MoU De VS heeft namelljk als

voorwaarde gesteld dat de IGA juridisch bindend en rechtens afdwingbaar moet

zijn Nederland kan alleen een juridisch bindende overeenkomst aangaan na

instemming van het parlement

Notitie IFZ 2012 680

Beslispunten
Gaat u akkoord met de volgende beslispunten

De overeenkomst in de vorm van een verdrag zo spoedig mogelijk afronden

Inhoudelijk is er nagenoeg overeenstemming bereikt

Parafering uiterlijk eind februari gevolgd door ondertekening door u op een

later moment Bij voorkeur tegeiijk met de ondertekening van een

generieke MoU over automatische informatie uitwisseling met de VS

Raadplegen van het College bescherming persoonsgegevens conform het

advies van Working Party 29 van de EU
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Toelichting

Verdrag
Nederland heeft uitvoerig overleg gehad met de VS en het Ministerie
Buitenlandse Zaken over de status van de overeenkomst De VS is van mentng
dat de FATCA overeenkomst verplichtingen schept die verder gaan dan het
bestaand juridisch kader De VS heeft daarom wereldwijd bij ons en bij alle
landen waarmee de VS een IGA heeft gesloten of gaat sluiten als voorwaarde

gesteld dat de IGA een overeenkomst moet zijn die rechtens afdwingbaar is
Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat Nederland twee mogelijkheden kent
een rechtens afdwingbare overeenkomst in de vorm van een verdrag
een niet rechtens afdwingbare overeenkomst in de vorm van een MoU

Nederland kan alleen een rechtens afdwingbare overeenkomst aangaan
instemming van het parlement

Na onze bespreking van november jl is er contact geweest met diverse landen
die een IGA hebben gesloten of op afzienbare termijn gaan ondertekenen Uit
deze contacten is gebleken dat nagenoeg alle landen de IGA als een verdrag
beschouwen Alleen Mexico niet maar dit land kent net als de VS
tussenvorm waarbij zij wel een juridisch afdwingbare overeenkomst kunnen
sluiten zonder instemming van het parlement
Wij hebben in goed overleg met Buitenlandse Zaken en in de onderhandelingen
met de VS de mogelijkheden verkend om door wijzigingen in de overeenkomst
een vorm te vinden die voor VS aanvaardbaar is en vanuit Nederlands

perspectief geen te ratificeren verdrag zou zijn De conclusie is met de

kerngedachte juridische afdwingbaarheid dat wijzigingen in de vorm niet tot
een over en weer aanvaardbare opiossing kunnen leiden Het is uiteindelijk de
voorwaarde van de juridische afdwingbaarheid datde doorslag geeft

van

na

een

Ambteliike ondertekening
10 2 e is eind februari in de VS spreker tijdens het IFA congres De

Belastingdienst is met de IRS ook een algemene MoU overeengekomen
automatische inlichtingenuitwisseling met de VS De VS wilde wachten met

ondertekening hiervan tot de IGA klaar was Ondertekening van deze MoU

tegelijk met de IGA leidt tot een pakket over samenwerking en informatie

uitwisseling tussen beide landen

over

College bescherming persoonsgegevens
In de bespreking van 28 november heeft u de voorkeur uitgesproken om ook het
College bescherming persoonsgegevens te raadplegen als u parlementaire
goedkeuring nodig heeft van de Tweede Kamer Alle andere Europese landen
hebben of gaan hun IGA afstemmen met de nationale dataprotectie autoriteit
Het verdrag kan in de komende periode worden voorgelegd aan het College
zodat de voortgang zo min mogelijk wordt vertraagd Wij komen met de

adviesaanvraag tegemoet aan het advies van Working Party 29 en de bezwaren
die in de diverse Kamervragen zijn opgekomen ten aanzien

gegevensbescherming Wij verwachten met deze aanpak te voldoen aan de
het parlement ten aanzien van dit onderwerp Tijdens de parlementaire

behandeling kan verwezen worden naar het advies dat is ingewonnen bij het

van

wens

van
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1 Inleiding

Dit menno bevat een overzicht van de zorgen en stellingen die de Article 29 Data

Protection Working Party hierna WP 29 heeft geuit in zijn brieven van 21 juni en

1 oktober 2012 aan de Europese Commissie hierna EC over de Foreign Account

Tax Compliance Act hierna FATCA en de Inter Governmental Agreement hierna

IGA getoetst aan Richtlijn 95 46 EG^ hierna de richtlijn In onderdeel 3 worden

de punten in chronologische volgorde beschreven en zijn voorzien van een kort

commentaar Ik sluit het memo af met een aantal aandachtspunten

2 Conclusies

Het lijkt erop dat is voldaan aan de meerdertieid van de punten die WP 29 heeft

aangedragen Op een aantal punten is echter nog nader werk nodig

Zo zullen in de Competent Authority Agreement die met de VS moet worden

afgesloten nog nadere regels moeten worden opgenomen over het recht op

henstel van onterechte of onjuist verstrekte informatie artikel 6 onderdeel d

richtlijn de bewaartermijn artikel 6 onderdeel e richtlijn het inzage recht

artikel 12 richtlijn beveiliging van dataverwerking artikel 17 richtlijn en

1

Richtlijn 95 46 EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995

betreffende de bescherming van natuurlljke personen In verband met de verwerklng van

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens Publicatieblad Nr

L 281 van 23 11 1995 biz 0031 0050 Deze richtlijn is in NL geimplementeerd in de

Wbp
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eventueel over het recht van verzet artikel 14 richtlijn De stelling dat de VS een

passend beschermingsniveau heeft in de zin van artikel 25 richtlijn is

verdedigbaar Mogeiijk moet er ook nog iets geregeld virorden voor het recht van

compensatie

3 Stellingen WP 29

8 3 brief I Onderzoek van alternatieven

Er moet een baians zijn tussen het doei en de inbreuk op het recht op privacy

WP 29 erkent het doel van FATCA voor de EU maar stelt daar tegenover het

recht van het individu op grond van artikei 8 EVRM Een buik transfer en de

screening van aiie FATCA informatie is niet de beste manier om deze baians te

bereiken Onderzocht moet v orden of niet op een meer seiectieve en minder

brede wijze hetzeifde resultaat kan worden bereikt

Commentaar De EU en de OESO zien FATCA als startpunt van een nieuvire

standaard voor automatische gegevens uitwisseiing In noot 12 op biz 5 geeft WP

29 precies aan wraarom de spaarrenterichtlijn niet de doelen van FATCA kan

realiseren Er is geen ander alternatief dat bewerkstelligt dat dezelfde informatie

gegarandeerd van de financiele sector naar de overheden wordt gerapporteerd In

de preambuie van de IGA is bepaaid dat overheden gezameniijk een minder

verregaand alternatief voor passthru payments zullen onderzoeken Dat heeft

echter geen effect op de omvang van de rapportage van informatie als zodanig

• 8 4 10 2 en 10 5 brief I Wettelijke basis voor dataverwerking
WP 29 ziet niet hoe de doelstelling van FATCA gerealiseerd kan \Aforden in

lijn met artikel 7 van de Data Protectie richtlijn zondereen virettelijke basis

die de ver\Aferking van gegevens mogeiijk maakt WP 29 benadmkt dat een

wettelijke basis noodzakelijk is om de gegevens te verstrekken

Commentaar Wordt aan voldaan De wettelijk basis in Nederiand is de Wet

op de internationaie bijstandsveriening bij de heffing van belastingen hierna

WIB Uitwerking van gegevensuitwisseiing zai geregeld worden in het onder

die wet hangende Uitvoeringsbesiuit internationaie bijstandsveriening bij de

heffing van belastingen

Artikel 7 van de richtlijn is gei mpiementeerd in artikel 8 Wpb Naast de

wettelijke basis genoemd in onderdeel c kunnen ook de onderdelen e en f van

beiang zijn
^
De IGA voorziet in een afspraak tussen de VS en NL waarbij de

Nederlandse overheid wettelijk regelt dat gegevens over US Persons

aangeleverd worden aan de Belastingdienst Door deze gegevens uitte

wisselen met de IRS verkrijgt de Belastingdienst gegevens van de IRS die

voor de taakuitoefening van de Belastingdienst van beiang kan zijn onderdeel

f Daarnaast zou gesteld kunnen worden dat de gegevensuitlevering door de

Belastingdienst aan de IRS nodig is om een bijdrage te leveren aan de

internationaie inspanning om zwartsparen te voorkomen Dit zou gezien

^
Deze onderdelen luiden als voIgt e de gegevensvenverk ng noodzakelijk is voorde goede

ven ulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan

wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt of

f de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde
beiang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt

tenzij het beiang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene in het

bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert
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kunnen worden als de uitoefening van de publieke taak van de Belastingdienst conform

onderdeel e van artikel 8 Wpb

• 9 1 brief I Proportionaliteit
WP 29 erkent wel de belangen van overheden en ziet dat de verplichtingen
onder FATCA noodzakelijk zijn voor het publieke belang van een lidstaat

Echter het beginsel van proportionaliteit ziet erop of de persoonlijke

gegevensveirstrekking proportioneel is aan dat doel Artikel 6 eerste lid

onderdeel b richtlijn stelt dan ook dat de gegevens niet onverenigbaar met die

doelen mogen worden verstrekt en onderdeel c bepaalt dat de gegevens

toereikend en niet bovenmatig mogen zijn WP 29 stelt dat het beginsel van

pnoportionaliteit ertoe moet leiden dat verzekeraars die niet specifiek als

Financial Institution hierna Rj optreden en toch onder FATCA vallen goed
moet worden toegelicht

Commentaar Wordt aan voldaan De begrenzing van de gegevens tot het

gebruik voor belastingheffing in artikel 30 Verdrag NL VS en art 22 WABB

verdrag waarborgen het bepaalde in artikel 6 eerste lid onderdeel b richtlijn
artikel 7 en 9 Wpbj fO^Aitikel 7 en 9 Wbp Well er is pas een waarborg als ook

wordt toegezien op de naleving hiervan Volgens mij moet hler lets komen over

die peer reviews en andere audits Waar blijkt uit dat dit geen papieren tijger is

Ten aanzien van onderdeel cii kan gesteld worden dat de gegevens niet

bovenmatig zijn en dat Annex II voorziet in relevante uitzonderingen vooralle R’s

die redelijkerwijze niet onder het toepassingsbereik van FATCA vallen De

verzekeraars zijn tevreden met de overeengekomen uitzonderingen Er is 3u3
sprake van proportionaliteit fo^argumenten puntsgewijs uitwerken Causaliteit

is niet helemaal duidelijk De proportionaliteitseis ziet overigens niet op de

verzekeraars maarop de betrokkenen de rekeninghouders ©

• 9 2 en 12 2 brief I Noodzakelijkheid en proportionaliteit
WP 29 geeft aan dat

o a de verwerkte persoonlijke data beperkt moet worden tot wat echt

noodzakelijk is en

o bj de informatie op grond van artikel 6 lid 1 onderdeel b richtlijn

alleen verzameld mag worden voorde doelen van FATCA jo^Dat
impliceert dat NL de gegevens niet zou mogen gebruiken voor haar

eigen heffing maar dat is niet juist Er mag immers ook een

verenigbaar doel worden gediend en dat is NL belastingheffing wel

Daamaast moet er

o c gekeken worden naar altematieven die minder persoonsgegevens

vereisen Het kan dan gaan om totaal data pseudo geanonimiseerde
data etc In de toekomst zal hier telkens naar gekeken moeten

worden om er voor te zorgen dat de data noodzakelijk relevant en

proportioneel blijft]0 2 ^m i nonsens Het gaat nu juist om

persoonsgegevens omdatje wil heffen bij de juiste persoon Het risico

van heffen bij een verkeerde persoon lijkt me desastreus En dat risico

loop je als je gaat versleutelen

Commentaar Wordt aan voldaan Aan punt a wordt voldaan er is weinig
altematief mogelijk jO ^ ^rgumenten argumenten argumenten Ik weet het jij
weet het maar de gemiddelde toezichthouder weet dat niet Uitschrijven waarom

er geen altematieven zijn Of schrijf uit wat er gebeurt als we dit NIET doen

Aan punt b wordt ook voldaan door het bepaalde in artikel 16 en 30 WIB en artikel
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30 Verdrag NL VS en 22 WABB verdrag jo^Ik weet wat je bedoelt Maar de

gemiddelde toezichthouder niet hoor © Zie mijn opmerkingen bij letter b Voor

punt c geldt dat de OESO werkt aan een Common Reporting Standard waarin ook

zal worden bezien of FATCA light tot een wereldwijde norm kan worden

gemaakt De VS is tevens bezig om via de inmiddels gepubliceerde Final

Regulations FATCA meer door te ontwikkelen de gegevens uitvraag blijft echter

onveranderd |0 2 ^aar wordt dan gepseudonimiseerd geanonimiseerd Want

daar gaat dit over toch

■ 10 3 brief I Kwaliteit en voorzienbaarheid in wettelijke basis

WP 29 wijst er op dat als er via nationale wetgeving gezorgd wordt voor een

verplichting tot gegevensverstrekking onder FATCA de wet voldoende

kwaliteit en voorzienbaarheid bevat met betrekking tot de data protectie

waarborgen

Commentaar Wordt aan voldaan De Wet op de Internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen hierna WIB bevat in artikel 16 waarborgen over

het gebruik van de uitgeleverde data in het ontvangende land alleen voor

belastingen en bevoegde personen en in artikel 30 waarborgen overde

doeleinden waarvoor de informatie in het ontvangende land mag worden gebruikt
0 2 ^Zoals gezegd waarborgen de artikelen niets Ze bieden de mogelijkheid om te

waarborgen Maar wat betekenen die waarborgen in de praktijk Ten aanzien van

de voorzienbaarheid regelt artikel 6 van de WIB de voorzienbaarheid door

publicatie in de Staatscourant van bijv de IGA en het Uitvoeringsbesluit ^

Daamaast geldt de Wet bescherming persoonsgegevens hierna Wpb in

Nederland ten aanzien van de renseignering door FI s aan de Belastingdienstfo^
De Wbp geldt altijd © Dus wordt hier vermoedelijk gedoeld op de informatieplicht
aan betrokkenen Dat is veel meer dan een publicatie in de st courant

Inzagerecht correctierecht

• 11 2 brief I VerduidelijkIng exacte rol Belastlngdienst
WP 29 benadrukt in een Model I situatie dat een lidstaat zeker stelt dat de

exacte rol van zijn belastingdienst wordt verduidelijkt in dit gehele proces

Commentaar Wordt deels aan voldaan De Belastingdienst dient zich te

houden aan de Wbp t a v het verkrijgen van gegevens door de Nederlandse R s

De Belastingdienst dient zich te houden aan de artikelen 6 16 en 30 van de WIB

voor het versturen van de informatie aan de IRS De Belastingdienst dient zich als

ontvangende bevoegde autoriteit te houden aan de bepalingen in artikel 30_yan
het Verdrag NL VS en artikel 22 van het WABB verdrag Daamaast zal in de

Competent Authority Agreement een aantal nadere afspraken moeten worden

gemaakt over het herstel van onterechte of onjuist verstrekte informatie fartikel^

onderdeel d richtlijn de bewaartermijn artikel 6 onderdeel e richtlijn he^
inzage recht artikel 12 richtlijn het recht van verzet fartikel 14 richtliinf I

fcieveiliging artikel 17 richtlijn etd^^lees de Wbp art 33 t m 42 en zeg dat je
dat concreet gaat regelen Realiseer je dat artikel 43 Wbp mogelijk een escape

biedt Maar de meningen over de omvang van die mogelijkheid in privacyland zijn
verdeeld Ik denk dat je als verantwoordelijke minfin kunt beargumenteren voor

welke situaties je deze verplichtingen achterwege laat Ik sta daar wel behoorlijk
alleen in

Artikel 6 WIB luidt 1 Onze Minister kan in overleg met een bevoegde autoriteit gevallen
of groepen van gevallen aanwijzen in weike hijzonder voorafgaand verzoek inlichtingen zal

verstrekken alsmede de voorwaarden bepalen waaronder de verstrekking zal geschieden 2

De in het eerste lid bedoelde aanmjzingen en voorwaarden worden door plaatsing in de

Staatscourant bekend gemaakt
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• 12 3 brief I en 3 3 en 3 5 brief II Waarborgen van wijziging

verwijdering en bewaartermijn
WP 29 wijst er op dat de data controllers FI s NL Belastingdienst en

IRS duidelijk moeten maken hoe specifieke toereikende en niet bovenmatige
infomnatie gewijzigd ’redress verwijderd artikel 6 onderdeel d richtlijn of

geblokkeerd kan worden hoe lang ze de data bewaren artikel 6 onderdeel e

richtlijn en welke waarborgen voor deze rechten gelden 0 2 ^bewaartermijn
in artikle 10 Wbp is een generalis

Commentaar Wordt nog niet aan voldaan Dit moet vender worden uitgewerkt in

de Competent Authority Agreement Voor de wijziging en verwijdering van

versterkte informatie zou de volgende tekst kunnen gelden die uit het Protocol bij
het Vend rag NL DUI komt en ook tijdens de onderhandelingen over de IGA met de

VS door NL idealiter in de MoU zou worden opgenomen

b A Competent Authority which supplies information under the provisions oFthe

Agreement shall take all steps to ensure that the information is accurate and that it is

necessary for and commensurate with the purposes For which it is supplied IFa

Competent Authority discovers that it has supplied inaccurate information or

information which should not have been supplied under the provisions oFthe

Agreement it shall inform the Competent Authority oFthe other Party of this without

delay The Competent Authority shall correct or delete that information as

appropriate

De richtlijn zelf spreekt niet van het blokkeren van informatie in artikel 6 dus

daar hoeven we m i niets voor te regelen
Voor het bewaren van de data zou de volgende tekst kunnen worden gebruikt

d Information exchanged under the provisions oFthe Agreement shall be deleted in

accordance with domestic legislation ^^^an moeten we wel aangeven welke

wetgeving dat is Art 10 Wbp is een generalis

In punt 3 3 van de tweede brief geeft WP 29 aan dat landen moeten regelen dat

het principe van gelimiteerd gebruik alleen voor belastingheffing en door

bevoegde pensonen opgenomen in het bilaterale belastingverdrag niet wordt

geschonden en dat er herstel of compensatie ’redress geregeld moet worden in

geval van een inbreuk hierop Herstel wordt in de tekst b hierboven geregeld

Compensatie is niet geregeld Wellicht dat daar lets voor moet worden geregeld
als dit niet al in de Wpb is geregeld [is het recht van compensatie

opgenomen in de Wpb lf0^zie de artikelen 33 t m 42 Wbp Er moet wel wat

actiever worden opgetreden richting betrokkenen En art 45 t m 50 Wbp voor

rechtsbescherming M n art 49 Wbp over schade Zie ook hieronder

• 12 4 brief I en 3 5 brief II Recht op kenbaarheid toegang inzage en

verzet

WP 29 geeft aan dat ook rekening moet worden gehouden met de rechten

opgenomen in artikel 11 12 en 14 van de richtlijn Artikel 11^ regelt de

Artikel 11 luidt Informatieverstrekking aan de betrokkene wanneer de gegevens niet

bij de betrokkene zijn verkregen 1 De Lid Staten bepaten dat wanneer de gegevens

niet bij de betrokkene zijn verkregen de voor de verwerking verantwoordelijke of diens

vertegenwoordiger op het moment van registratie van de gegevens of wanneer

verstrekking van de gegevens aan een derde wordt overwogen aan de betrokkene

Papina 5 van 13

1084982 00003



kenbaarheid Artikel 12 regelt bet recht op toegang tot de gegevens en artikel 14 regelt het recht

van verzet 0 2 ^ie hierboven

Commentaar Wordt deals aan voldaan De kenbaarheid die artikel 11 richtlijn
vereist wordt in artikel 6 van de WIB geregeld Het recht op toegang tot de

informatie is nog nergens geregeld Ditzou in de Competent Authority Agreement
moeten Het recht van verzet is ook nergens expliciet geregeld [staat dit niet in

de Wbp J0 2 ^ zie hierboven We hebben een actieve informatieplicht Alias staat

in de Wbp

Het in artikel 12 gewaarborgde recht van toegang zou al in de Wbp moeten zijn
verankerd voor zover hetom informatie bij de R of de Belastingdienst gaat Gelet

op de oproep van WP 29 in punt 11 2 van brief I dat de exacte rol van de

Belastingdienst duidelijk moet zijn zou hiervoor ook nog een tekst in de

Competent Authority Agreement kunnen worden opgenomen bijvoorbeeld

c Upon application the person concerned shall be informed of the exchanged
information in respect of him and of the use to which such information is to be put

There shall be no obligation to inform that person if on balance it turns out that the

public interest outweighs his right to be informed In all other respects the right of the

person concerned to be informed of the existing data relating to him shall be governed

by the domestic law of the Party in whose sovereign territory the application for the

information is made ^0^2Jprlma

In 13 5 van de tweede brief geeft WP 29 aan dat voor het recht van toegang

duidelijk moet warden gemaakt aan wie dat moet worden gedaan hoe lang een

dergelijk verzoek duurt en wat de administratieve belemmering voor de aanvrager

is Op grond van de tekst lijkt het zo dat het recht op toegang tot informatie wordt

geregeld in het land waar de aanvraag wordt gedaan wat aansluit bij het land dat

de informatie uitwisselt Voor U S Persons is dat dus Nederland Doorde

voorgestelde tekst c voor de Competent Authority Agreement worden daarmee in

feite de waarborgen in de Wpb van kracht [ wat is hiert a v de bovenstaande

punten geregeld ] 10 2 ^zie eerdere opm over art 33 t m 50 Wbp

uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking van de gegevens ten minste de

volgende informatie moet verstrekken tenzij de betrokkene daarvan reeds op de

hoogte is a de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke en in

voorkomend geval van diens vertegenwoordiger b de doeleinden van de verwerking

c verdere informatie zoals de betrokken gegevenscategorieen de ontvangers of de

categorieen ontvangers het bestaan van een recht op toegang tot zijn eigen

persoonsgegevens en op rectificatie van deze gegevens voor zover die met

inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de verdere informatie

verzameld wordt nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te

waarborgen 2 Het bepaaide in lid 1 is niet van toepassing indien met name voor

statistische doeleinden of voor historisch of wetenschappelijk onderzoek verstrekking
van informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredig veei moeite kost of

indien de registratie of verstrekking bij wet is voorgeschreven In deze gevallen zorgen

de Lid Staten voor passende waarborgen

^
Artikel 14 luidt Recht van verzet van de betrokkene De Lid Staten kennen de

betrokkene het recht toe a zich ten minste in de gevallen bedoeld in artikel 7 onder

e en f te alien tijde om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband

houden met zijn bijzondere situatie ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens

het voorwerp van een verwerking vormen behoudens andersluidende bepalingen in de
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Het in artikel 14^ gewaarborgde recht van verzet wordt niet in de WIB noch in

artikel 30 Verdrag NL VS of artikel 22 WABB verdrag genoemd Mogelijk is dit

recht wel verankerd in de Wbp We moeten bezien of een additionele tekst over

het recht van verzet ook in de Competent Authority Agreement moet worden

opgenomen Het is echter de vraag of dit echt noodzakelijk is In artikel 14 wordt

gesteld dat ten mlnste In de gevallen als bedoeld In artikel 7 e en f het recht

van verzet gewaarborgd moet zijn Door de IGA en het Uitvoeringsbesluit WIB zal

er echter sprake zijn van een artikel 7 c situatie

■ 12 5 brief I Beveiliging van de data verwerking
WP 29 geeft aan dat alle data controllers FI s Belastingdienst en IRS

compliance moeten verzekeren met het in artikel 17 van de richtlijn Art 13

Wbp gewaarborgde recht van beveiliging van data verwerking zoals

technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke data te

beveiligen tegen verlies verwoesting verandering of ongeautoriseerde

openbaarmaking of toegang tot data In het bijzonder zou er aandacht moeten

zijn voor het inlichten van de andere data verwerker IRS in geval van een

inbreuk op dit recht zodat men passende maatregelen kan nemen Daarnaast

moeten er afspraken met de staf zijn gemaakt over de geheimhouding

Commentaar Wordt deels nog niet aan voldaan De geheimhouding voor staf

is geregeld in artikel 16 WIB Artikel 30 Verdrag NL VS en artikel 22 WABB

verdrag regelen het beperkte gebruik van de gegevens door een beperkte groep

personen maar regelen niet de geheimhouding van die personen

Er is geen algemene bepaling in de WIB over beveiliging van de verwerking van

data Ook artikel 30 Verdrag NL VS en artikel 22 WABB verdrag bepalen hler niets

over Dit zou in de CAA geregeld kunnen worden met de volgende algemene

tekst^0 2 i^geldt artikel 67 AWR niet onverkort

f The Parties shall protect information exchanged under the provisions of this

Agreement against unauthorized access alteration or disclosure

Als we voor de uitvoering gebruik gaan maken van een Secure Intelligent Router

SIR voor de daadwerkelijke uitwisseling van informatie en die SIR door een

derde partij wordt onderhouden dan zal ook daarbij rekening moeten worden

gehouden met de bepalingen in artikel 12 leden 3 en 4 van de richtlijn Mogelijk
moet een extra bepaling in de Competent Authority Agreement daarvoor worden

opgenomen j0 2 ^ dan zul je minimaal een bewerkersovereenkomst moeten sluiten

Zie art 12 t m 15 Wbp

De richtlijn gaat er vanuit dat de verwerker in de EU is gevestigd Als de VS een in

de VS gevestigde derde partij contracteert voor het onderhoud van de SIR is niet

nationale wetgeving In geval van gerechtvaardigd verzet mag de door de voor de

verwerking verantwoordelijke persoon verrichte verwerking niet ianger op deze

gegevens betrekking hebben b zich te verzetten op verzoek en kosteioos tegen de

voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door de voor de

verwerking verantwoordelijke persoon met het oog op direct marketing ofte worden

ingelicht voordat persoonsgegevens voorde eerste keer aan derden worden verstrekt

of voor rekening van derden worden gebruikt voor direct marketing en het recht

uitdrukkelijk ter kennis gebracht te krijgen dat hij ofzij zich kosteioos kan verzetten

tegen deze verstrekking of dit gebruik van gegevens De Lid Staten nemen de nodige

maatregelen om te waarborgen dat de betrokkenen kennis hebben van het bestaan

van het in de eerste alinea van punt b bedoelde recht
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duidelijk hoe we hiermee vender moeten De derde partij zal zich namelijk in het

contract moeten verbinden aan de waarborgen die gelden volgens de EU richtlijn
aldus artikel 12 lid 4 Patriot Act gooit wellicht roet in het eten Ik denk dat

NL EU wil dat de gegevensverwerkingen onder onze verantwoordelijkheid zijn en

blijven Fatca is het doel waarvoor we verstrekken Maardaarna zijn we als

verantwoordelijke voor deze gegevens niet ontslagen van onze plicht om toe te

zien op het daadwerkelijke naleven van de privacyregels Peer review etc etc

Maartot het moment van verstrekken kunnen we in ieder geval extra ons best

doen

Op het punt van beveiliging heeft de IRS zijn checklist ingevuld Deze informatie

maakt het voor de VS en NL inzichtelijk hoe hun beveiliging is geregeld Wellicht

zal dit in d^ Competent Authority Agreement moeten worden opgenomen als

bijiage
0 2

voor het toezicht op de privacynaleving is dit cruciaal

• 12 6 brief I Hogere norm in geval van strafzaken

WP 29 geeft aan dat gegeven het potentieel criminele of strafrechtelijke
karakter dat belastingontwijking in sommige lidstaten heeft zorg moet

worden gedragen voor een hogere standaard dan normaal voor persoonlijke
data die daaraan gekoppeld kan worden P ^ fWpq Wsjg regels toepassen

Commentaar Hieraan wordt voldaan In artikel 30 Verdrag NL VS is t a v het

gebruik in strafzaken geregeld dat de het ontvangende land niet zonder de

goedkeuring van het verzendende land die informatie kan gebruiken In zoverre

geldt er een hogere standaard voor informatie die gebruikt wordt voor

strafzaken 0 ^4let op het gaat om defeitelijk verwerking van persoonsgegevens

Niet om het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt

• 13 2 6 en 8 brief I Geen passend beschermingsniveau in de VS

WP 29 constateert in punt 13 2 dat op grond van artikel 25 van de richtlijn het

vereist is voor de gegevensverstrekking naar een derde land buiten de EU dat het

derde land een passend beschermingsniveau waarborgt WP 29 meent vervolgens
dat de VS volgens de EC geen passend beschermingsniveau heeft

WP 29 meent in 13 6 dat de verantwoordelijkheid voor naleving van artikel 25 en

26 van de richtlijn zich kan verplaatsten naar of gedeeld wordt door de

Belastingdienst

Commentaar Ten aanzien van de huidige richtlijn wordt hieraan voldaan

Volgens artikel 25 is het aan de lidstaten zelf om te stellen of er sprake is van

een passend beschermingsniveau in het derde land 10 2 ^qq wel maarmetde

komst van de verordening niet meer Zoals je zelf ook al omerkt verderop Dat

wordt op grond van lid 2 beoordeeld
^
Hier biedt de IRS checklist een goede

inzage in de beveiligingsstandaarden van de VS alsmede de antwoorden van US

Treasury op vragen over data protectie voldoende beroepscodes en

veiligheidsmaatregelen Cok kunnen we opmerken dat in het peer review

^Lid 2 Juidt Het passend karakter van het door een derde land geboden
beschermingsniveau wordt beoordeeld met inachtneming van aiie omstandigheden die op de

doorgifte van gegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invhed zijn in het

bijzonder wordt rekening gehouden met de aard van de gegevens met het doeieinde en met

de duur van de voorgenomen verwerking of verwerkingen het land van herkomst en het

land van eindbestemming de algemene en sectori e rechtsregels die in het betrokken

derde land gelden alsmede de beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen die in die landen

worden nageleefd
^ Zie paragraaf 221 234 voor vertrouwelijkheid en beveiliging voor informatie die de VS

verkrijgt van een land
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rapport^ over de VS er geen enkele negatieve opmerking is gemaakt over de

naleving van de inlichtingen uitwisselingsbepaling in de Amerikaanse bilaterale

verdraqen fveiliqheidsmaatregelen ten aanzien van beperkt gebruik door beperkte

qroeplP^heel belangrijk

Als de lidstaten vinden dat er geen passend beschermingsniveau is informeren zij
de EC op grond van artikel 25 lid 3 van de richtlijn Als er geen passend

beschermingsniveau is kan de EC nog onderhandelingen openen met het derde

land en uiteindelijk met inachtneming van de procedure van artikel 31 beslissen

dat er alsnog een passend beschermingsniveau is ^o^zie concepttekst

verordening

Ook biedt artikel 26 lid 1 en 2 nog de mogelijkheid dat de lidstaat toch gegevens

kan uitoisselen als er geen passend beschermingsniveau is Lid 1 biedt die

mogelijkheid als het data subject toestemming heeft gegejven^f bij gebrek^
daarvan als gegevensverstrekking noodzakelijk is jo^let op toestemming van

betrokkene ontslaat ons niet van de naleving van de regels Met name lid 1

onderdelen c en d® zou daarbij nog een rol kunnen spelen omdat noodzakelijkheid
voortvioeit uit een te sluiten overeenkomst de IGA fo ^Dat lijkt wat

vergezocht Volgens mij is de betrokkene verplicht om mee te werekn toch Dus is

er geen sprake van een overeenkomst met de betrokkene en een wettelijke

verplichting Uitvoeringsbesluit WIB f0^ook dat is een beetje discutabel Wij
hebben vooralsnog geen wettelijke verplichting Die roepen we nu juist in het

leven Ik ga voor de andere optie Art 8 letter e of f Wbp WP 29 merkt in punt

13 11 hierover nog het volgende op

Therefore and provided that an EU national law is adopted given the nature ofFATCA

as systematic bulk transfer use ofArticle 26 1 d because it derogates from the

general regime can only be used ifan important public interest is clearly defined and

it is shown that It overrides the data subject s right to privacy Even if using it

safeguards aimed to ensure that those rights and freedoms of the data subjects are

upheld are strongly advisable} 0 2 ^at bedoel ik art S e of f wbp

Hierzou gewezen kunnen worden op het belang om zwartsparen tegen te gaan

zowel vanuit het belang van de VS als Nederland zelf Het aanleveren van

informatie aan de VS leidt tot het krijgen van informatie terug Moeilijk punt in

deze redenering is echter het tijdelijke gebrek aan wederkerigheid NL levert

meer informatie aan dan het van de VS voorlopig terugkrijgtM NL ens moeten

toch ook over hun wereldinkomen belasting betalen Dus waarom niet deze

wederkerigheid uitwinnen

Lid 2 biedt in aanvulling daarop de mogelijkheid als de voor de verwerking

verantwoordelijke voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer de fundamentele rechten en vrijheden van personen

alsmede ten aanzien van de uitoefening van de daaraan verbonden rechten deze

waarborgen kunnen met name voortvloeien uit passende contractuele bepalingen

^ ZIe paragrsaf 221 234 voor vertrouwelijkheid en beveiliging voor informatie die de VS

verkiijgt van een land

®
Lid 1 onderdelen c en d luiden c de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de

uitvoerlng van een in het belang van de betrokkene tussen de voor de verwerking

verantwoordelijke en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst ofd de doorgifte

noodzakelijk ofwettelijk verplicht is vanwege een zwaarwegend algemeen belang of voor

de vaststelling de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte
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Hier zou de opname van een Competent Authority Agreement een uitkomst

kunnen bieden waarbij de toestemming van de toezichthoudende autoriteit Cbp
momenteel nog niet verplicht is maar dat onder de nieuiwe verordening i«el

verplicht wordtfo^en dan toestemming van de ED toezichthouder

Het is niet helemaal meer juist om te stellen dat de EC vindt dat er geen sprake is

van een passend beschermingsniveau in de VS De EC heeft bij de

onderhandelingen tussen de G5 en de VS gezeten en in haar persbericht bij de

publicatie van Model I deze uitkomst en w^eg voorwaarts gesteund In een IGA

situatie wordt er voldaan aan een passend beschermingsniveau De EC drukt naar

de lidstaten ook niet meer op dit punt Echter er is nooit in de zin van artikel 25

lid 6 een formele beslissing van de EC gekomen dat in een IGA situatie er sprake
is van een passend beschermingsniveau in de VS Dit heeft waarschijnlijk te

maken met het feit dat de EC geen mandaat heeft voor FATCA Het zou van

meerwaarde zijn als de EC alsnog expliciet beslist conform de procedures van de

hernieuwde richtlijn dat het beschermingsniveau in de VS passend is

Formeel bezien zou ook nog gesteld kunnen worden dat de EC nooit in de zin van

artikel 25 lid 4 gekomen is tot de conclusie dat de VS geen passend

beschermingsniveau heeft De EC zou dan namelijkop grond van artikel 31 lid 2

van de richtlijn het advies van een Comite Working Party 29 hebben

ingewonnen en besloten hebben dat er geen sprake is van een passend

beschermingsniveau Dit is niet gebeurd De Commissie is het gesprek met de VS

aangegaan en heeft bijgedragen tot de IGA waardoor voorzien is in een wettelijke
basis zodat aan artikel 7 van de richtlijn kan virorden voldaan

Primair zouden vie dus kunnen stellen ^^het is geen fiscale procedure hoorl ©

dat om verschillende redenen voldaan is aan artikel 25 waardoor toepassing van

artikel 26 niet meer nodig is Subsidiair © kunnen we stellen dat door de opname

van een wettelijke verplichting in combinatie met de waarborgen over

geheimhouding en bescherming in artikel 30 Verdrag NL VS en artikel 22 WABB

inclusief de mogelijkheid van NL om de VS de eigen nationale maatstaven over

beveiliging op te leggen en een af te sluiten Competent Authority Agreement
Nederland in lijn met artikel 26 lid 2 voldoende waarborgen heeft gecreeerd voor

een passend beschermingsniveau 10 2 ^deze argumenten goed op een rij om het

standpunt te onderbouwen dat er een goed beschermingsniveau is Ik stel voor

dat we niets stellen maar wel standpunten innemen

• 13 8 brief I Passend beschermingsniveau onder de nieuwe Europese

regeis
In 13 8 benadrukt WP 29 dat lidstaten in hun analyse over het passend

beschermingsniveau rekening moeten houden metde wijzigingen van Richtlijn
95 46 zoals genoemd in de artikelen 40 45 van de nieuwe verordening en de

artikelen 33 35 van de nieuwe richtlijn^ Daarbij zal de nieuwe verordening in

zijn algemeenheid zien op de bescherming van natuurlijke personen in

verband in verband metde verwerking van persoonsgegevens De nieuwe

richtlijn zal echter specifiek zien op de bescherming van natuurlijke personen

in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde
autoriteiten met het oog op de voorkoming het onderzoek de opsporing en

de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

Zie voor de hernieuwde richtlijn het document COM 2012 10 van 25 januari 2012 en voor

de nieuwe verordening het document COM 2012 11 met dezelfde datum
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Commentaar Nader onderzoek en toestemming van hetCpb is nodig om te

bezien in hoeverre wordt voldaan aan de voorziene wijzigingen van de regels
over een passend beschermingsniveau Ten aanzien van FATCA zou eerder de

verordening van toepassing zijn dan de meer gespecialiseerde richtlijn die ziet op

het gebied van opsporing en strafrechtjO ^ ^eens In artikel 41 van de

verordening staat datde EC een besluit kan nemen over het passend

beschermingsniveau in een derde land Zolang dat besluit niet is genomen biedt

artikel 42 de mogelijkheid om informatie aan het derde land te verstrekken indien

de lidstaat passende garanties biedt voor de bescherming van de

persoonsgegevens door middel van een juridisch bindend instrument

Lid 2 bepaalt dat er met name vier passende garanties kunnen zijn Vooral de in

lid 2 onderdeel d genoemde mogelijkheid van een juridisch bindend instrument in

de vorm van contractuele bepalingen tussen gegevensverwerkers Belastingdienst
en IRS die door een toezichthoudende autoriteit moet zijn goedgekeurd biedt

mogelijkheden in de vorm van een Competent Authority Aqreement 0 2 4bedoelen
ze niet de verwerkersovereenkomst Thans bewerkersovereenkomst geheten
Deze zal dan volgens lid 4 vooraf moeten worden goedgekeurd door de

toezichthoudende autoriteit lees Cbp

Kanttekening Het gaat hier om toekomstig rechtwaarvan het nog niet duidelijk
is wanneer dit wordt ingevoerd tussen 2014 en 2016 Hier moet dus wel degelijk
mee rekening worden gehouden maar de toets of de IGA momenteel voldoet

dient primair aan de hand van de huidige richtlijn 95 46 beoordeeld te worden

Yep Dus voor NL en het CBP de Wbp

■ 14 4 brief I en 3 5 brief II Bindendheid van verdrag of CAA

WP 29 wil weten of de regels en waarborgen in het verdrag of in de

Competent Authority Agreement over beveiliging t a v het gebruik door het

land wat de informatie ontvangt wel bindend zijn

Commentaar Hieraan wordt voldaan De waarborgen in artikel 30 Verdrag NL

VS en artikel 22 WABB verdrag zijn bindend Er is ten slotte sprake van een

juridische overeenkomst Ook de Competent Authority Agreement is een

juridische overeenkomst tussen beide staten en dus bindend

• 15 2 brief I Redress herstei mogelijkheden in de US voor non U S

Persons

WP 29 ziet t a v redress wijzigingsmogelijkheden van verwerkte infomiatie

compensatie in geval van schending geen problemen voor U S Persons

omdat die op grond van de US Privacy Act een mogelijkheid hebben in de VS

WP 29 ziet echter wel een probleem t a v de mogelijkheid daartoe voor niet

U S Persons wiens informatie onjuist bij de IRS terecht is gekomen Men doelt

dan op de Nederlandse non U S polishouder van een verzekering met een

U S beneficiary Hoe zit het dan met de redress mogelijkheden in de VS voor

deze personen

Commentaar Als het al mogelijk is dat informatie van een Nederlandse of Non

U S verzekeringspolishouder met een U S Person beneficiary aan de IRS wordt

verstrekt dan zou de Non U S polishouder in beginsel eerst op grond van de Wbp
terecht moeten kunnen bij de Belastingdienst of de gegevensverstrekkende FI

0 2 ^eens Zijn informatie is immers verstrekt door de NL FI aan de Belastingdienst
die deze doorzendt aan de IRS Vervolgens zal de IRS de informatie moeten

aanpassen als in de Competent Authority Agreement de volgende bepaling wordt

opgenomen
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b A Competent Authority which supplies information under the provisions of the

Agreement shall take all steps to ensure that the information is accurate and

that it is necessary for and commensurate with the purposes for which it Is

supplied Ifa Competent Authority discovers that it has supplied inaccurate

information or information which should not have been supplied under the

provisions of the Agreement it shall inform the Competent Authority of the

other Party of this without delay The Competent Authority shall correct or delete

that information as appropriate

Het woord redress kan echter ook compensatie betekenen Wordt het recht op

compensatie in de Wpb geregeld als ersprake is van onjuiste

gegevensverwerking |0 2 4jawei zie eerdere opm art 49 en 50 Wbp Alhoewel WP

29 het recht van redress benoemt in punt 15 2 van de eerste brief en punt 3 5

van de toeede brief heb ik in richtlijn 95 46 geen bepaling daarover kunnen

vinden

4 Aandachtspunten

• 11 2 brief I Verduideiijking exacte rol van de belastingdienst Uitviferken in

Competent Authority Agreement

• 12 3 brief I Geen specificatie van be\Afaartermijnen voor NL FI

Belastingdienst en IRS t a v NL info In concepttekst d voor de Competent

Authority Agreement staat information exchanged under the provisions of

Article 30 of the Treaty shall be deleted in accordance with domestic legislation

Dit lijkt alieen te zien op het ontvangende iandl Voor het zendende iand zal er

geen alternatief zijn dan de eigen nationale regelgeving alieen hoe luidt die

Is dit in de Wpb geregeid f2^art 10 wbp is generaiis

• 12 4 brief I Recht op toegang van informatie en recht van verzet conform

artikei 12 en 14 richtiijn Geregeid in de Wpb zelf Moet datook in de

Competent Authority Agreement j0 2 ^zie eerdere opm Verwijzen naar Wbp
en hoe het feiteiijk is geregeld Welke website weike termijnen weike

mogeiijkheden wie wat waar en hoe

• 12 5 brief I Beveiliging van data verwerking Aiieen geheimhouding is

geregeld in WIB De IRS Checkiist geeft wei inzicht maar regelt geen

uitgangspunt tussen de Competent Authorities Beveiiiging van data

verwerking moet dus alsnog in de Competent Authority Agreement worden

opgenomen Ook t a v IT opiossingen in de vorm van de Secure Intellegent
Router SIR en de third party service provider moeten nadere regels
komenl0 2 5art 13 Wbp Verwijzen naar HBB en andere veiligheidsnormen en

controles van de naleving van die normen

• 13 8 brief I Bestuderen van wijzigingen van richtlijn 95 46 t a v een passend

beschermingsniveau in artikei 25 en 26 van de huidige richtlijn zoals de

artikelen 40 45 van de nieuwe verordening COMM 2012 11 en de artikelen

33 34 van de nieuwe richtlijn COMM 2012 10 0 2 4VenJ voert overleg in

Brussel [ ]zijn aangehaakt10 2 e
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• 15 2 brief I Geen oversight ’redress mogelijkheid in US voor data subject
die non US person is vifaarvan gegevens wforden uitgewfisseld zoals de non US

verzekeringspolishouder met een US beneficiary Wellicht regelen met

concepttekst b en cj Competent Authority Agreement mogelijkheid om in NL

bij de Belastingdienst aan te kaarten die het vervolgens doorgeeft aan de

IRS Biedt de Wpb het recht op compensatie in geval van onjuiste

gegevensverwerkingl|0 2 ^ja zie eerdere opm

• 3 3 brief II de beperking t a v het gebruik in artikei 30 Verdrag NL VS is

goed maar hoe wordt dat in de praktijk gehandhaafd en welke waarborgen

afspraken geldener om strijd met dit artikei te voorkomen verminderen en

of te hensteiien tM die vraag moeten WIJ beantwoorden
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Overzicht van initiatieven van Nederland ten aanzien van FATCA Bijiage 3

Bilaterale contacten

• De sector lobbyt direct en via de Europese organisaties vanaf 2010 bij de US Treasury en

IRS

• DGFZ onderhoudt op frequente basis de contacten met de Nederlandse vertegenwoordigers van

de FFI s waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken de Nederiandse Pensioenfederatie

het Nederlandse Verbond van Verzekeraars en de Dutch Fund and Asset Management
Association

• Begin 2011 heeft de Directie IFZ overieg gehad met de vertegenwoordigers van de financieie

sector om te bezien wat de overheid in verband met FATCA voorde sector kon betekenen Er

zijn pijnpunten benoemd en er is daama door middel van informele contacten bij de OESO via

de financieel raad in Washington DC over een aitematieve invulling van FATCA gesproken die

de gevoigen voorde Nederiandse sector zou kunnen verminderen

• In november 2011 heeft de piaatsvervangend DGFZ in de VS gesproken met de counterpart bij
de IRS en de US Treasury en heeft onder meer de specifieke kneipunten van de Nederlandse

financieie instellingen onder de aandacht gebracht Tijdens dit bezoek heeft de VS aangegeven

dat NL kan aansluiten bij het format waarover de VS met de G5 in onderhandeiing was

Ecofm FSC

• Nederland heeft in September 2011 FATCA op de agenda van de FSC gezet Daarbij bleek

draagviak voor een samenwerking tussen de belastingdiensten van de EU en de VS Ook de

optie van een Ecofin statement werd aangehaald Daarna is FATCA niet meer geagendeerd
Besloten is om het initiatief voorlopig bij de TPG te laten

Tax Policy Group
• De Europese Commissie heeft diverse gesprekken met de VS gevoerd over FATCA

Eurocommissaris Semeta heeft meerdere gesprekken gehad met onder andere de heer Woiin

Deputy Secretary of the Treasury onlangs ook in Parijs in het bijzijn van lidstaten die een

bijzonder belang hadden en in het bijzijn van vertegenwoordigers van de OESO

De EC had namens de iidstaten bij de VS een voorstei neergelegd om tegemoet te komen aan

de vereisten die zijn neergelegd in FATCA De EC stelde voorom aansiuiting te zoeken bij en

gebruik te maken van de bestaande systematiek van de spaartegoedenrichtiijn Op deze

manierzouden de extra administratieve en financieie iasten voorde financieie instellingen

beperkt kunnen

blijven Begin februari is gebieken dat ergeen oplossing is die kan rekenen op de steun van

alle 27 iidstaten Op hetzelfde moment hebben Duitsland Frankrijk Itaiie Spanje en het

Verenigd Koninkrijk de zogenoemde G5 en de VS een gezameniijke verkiaring joint
statement uitgegeven in bijiage In de verkiaring is een raamwerk overeengekomen waarbij
de landen gaan verkennen of middels rapportage en informatie uitwisseling onder het

beiastingverdrag kan warden voidaan aan de vereisten van FATCA Een bilaterale aanpak zou

tegemoetkomen aan een aantal bestaande problemen voor de sector op het gebied van de met

name Europese dataprotectie Bovendien zouden op deze manier de compliance kosten voor

de FFI s verminderen In ruii daarvoor is de VS onder andere bereid de bronheffing bij het niet

voidoen aan FATCA te iaten vervaiien
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Aanleiding

Op 22 oktober jl heeft de VS NL gemformeerd overde toepassing van de MFN clausule De VS

verzoekt NL binnen 90 daaen schriftelijk te reageren in geval Nederland de toepassing van de

gunstigere voorwaarden wil afwijzen

Kern

MFN in NL IGA

Artikel 7 tweede lid van de NL IGA bepaalt dat de VS Nederland in kennis stelt als er sprake is van

een gunstiger voorwaarde en dat deze automatisch van toepassing is tenzij Nederland de

toepassing ervan schriftelijk afwijst

Artikel 7 eerste lid bepaalt dat Nederland de gunstiger voorwaarde verkrijgt als de gunstiger

voorwaarden zijn toegekend aan een andere partnenstaat op grond van een ondertekend bilateraal

verdrag uit hoofde waarvan de andere partnerstaat dezelfde verplichtingen heeft aanvaard als

Nederland zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van de NL IGA en onder dezelfde voorwaarden

als omschreven in de artikelen 2 3 en de artikelen 5 tot en met 9 van de NL IGA

bulten verzoak

]is de VS een tweetal gunstiger voorwaarden

overeengekomen Vertaald naar de NL IGA zouden deze voorwaarden als voIgt samengevat

luiden

In[ buiten verzoek

Altematieve procedures voor nieuwe rekeningen geopend voor de inwerkingtreding van de

NLIGA

1 Op voorwaarde dat Nederland de VS schriftelijk in kennis heeft gesteld voordat de IGA in

werking is getreden dat Nederland met ingang van 1 juli 2014 geen juridische basis heeft

i om voor nieuwe rekeningen van natuurlijke personen een verklaring van de

rekeninghouder te verkrijgen de zogenoemde self certification op grond van onderdeel

III B van Bijiage I of ii om de regels en procedures van nieuwe rekeningen van

entiteiten uit te voeren op grond van Onderdeel V van Bijiage I is het de Nederlandse FI s

toegestaan de omschreven altematieve procedures te volgen in plaats van de procedures
zoals omschreven in Annex I van de NL IGA

Deze procedures zijn alleen maar van toepassing voor nieuwe rekeningen van natuurlijke

personen en voor nieuwe rekeningen van entiteiten die zijn geopend voordat ofwel i NL

de juridische basis heeft geregeld de NL FI s te verplichten te voldoen aan de regels en

procedures van Onderdeel II of V van Bijiage I en aan de VS een kennisgeving heeft

gestuurd ofwel voordat ii de NL IGA in werking is getreden als dit zich eerder voordoet

dan i Voor nieuwe rekeningen van entiteiten geopend tussen 1 juli 2014 en 1 januari

2015 waarbij de FI s de regels en procedures toepassen die gelden voor nieuwe rekeningen
voor entiteiten met uitzondering van de drempelbedragen mag geen gebruik worden

gemaakt van het uitstel voor de Nederlandse FI s om de regels en procedures te volgen
voor bestaande rekeningen van entiteiten

2 De altematieve procedures houden in dat er uitstel wordt verleend voor 1 jaar na de

inwerkingtreding van de IGA aan de Nederlandse FI s om de regels en procedures te volgen
voorde nieuwe rekeningen van natuurlijke personen en entiteiten Ook schuift hiermee de

rapportageverplichting van NL naar de VS op

Akernadeve procedures voor nieuwe rekeningen van er t te fen geopend op of na 1 juli
2014 en voor 1 januari 2015

Voor nieuwe rekeningen van entiteiten geopend tussen ljuli 2014 en 1 januari 2015

mogen de NL FI s de regels en procedures toepassen die gelden voor bestaande rekeningen
voor entiteiten met uitzondering van de drempelbedragen mits NL dit toestaat
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Anafyse

Voor de toepassing van de eerste gunstiger voorwaarde zal NL de VS in kennis moeten stellen dat

het niet in staat is de \wettelijke verplichting voor de R s te regelen voordat de FI s een uitstel

krijgen de procedures voor de nieuwe rekeningen toe te passen In deze procedures voor nieuwe

rekeningen is opgenomen dat de banken een seif certification moeten opvragen Het toepassen van

de alternatieve procedures zou betekenen datde R s voor de nieuvi^e rekeningen geen self

certification hoeven op te vragen totdat de NL IGA in werking is getreden

Het uitvoeringsbesluit WIB en het Uitvoeringsbesluit Beiastingwet BES zijn per 1 januari 2015 in

werking getreden om de administratieplichtigen en de informatieverpiichtingen aan de Nederiandse

financieie instellingen op te leggen De verpiichting om te identificeren voigens de IGA is dus

wettelijk geregeid

Voor de toepassing van de tweede gunstiger voorwaarde het toepassen van de regels en

procedures voor bestaande rekeningen van entiteiten op nieuwe rekeningen van entiteiten

geopend tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 zai NL deze toepassing moeten accorderen may

permit Vorig jaar heeft MinFin geinventariseerd of er behoefte bestaat aan een dergelijke

afwijkende procedure Daarwas nauwelijks behoefte aan Het NVBgafaan dat er weiiicht interesse

was bij een heei kiein aantal kleiner banken De meeste banken hadden hun procedures ingericht

op basis van de procedures zoals beschreven in de NL IGA Er was geen behoefte aan afwijkingen
Het betreft de rekeningen die geopend zijn tussen 1 juli 2014 en 31 december 2014 Er is niet

gebieken dat er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid deze procedures te voigen Omdat er

nauwelijks behoefte is geweest en het rekeningen betreft van een periode in het verleden is het

niet opportuun nu nog een afwijking toe te staan Het zal alleen maar verwarring zaaien Mochten

er banken zijn die de alternatieve procedures hebben toegepast dan zal de VS daar

hoogstwaarschijnlijk niet op aansiaan Zij hebben het immens toegestaan via de MFN

In beide gevaiien zijn het afwijkende procedures hetgeen de rechtszekerheid en duideiijkheid van

de al zeer uitgebreide FATCA regels en procedures niet ten goede komt

Advies

Het advies is de toepassing van de MFN clausuie schriftelijk af te wijzen

Way forward

Het voorstel is de briefer de reactie niette publiceren Er verandert niets
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Factsheet wederkerigheid

Wederkerigheid huidige stand van zaken

• Tot dusver is er geen sprake is van een voHedige wederkerigheid onder de

IGA

• Er is in de IGA wel sprake van wederkerigheid voor zover het gaat om de

automatische uitwisseling van gegevens over de betaalde en bijgeschreven
bruto bedragen aan interest dividend en andere inkomsten uit

Amerikaanse bronnen Deze gegevens over inwoners van Nederland

moeten door de VS uitgewisseld worden per September 2015

• Nederland zal echter over een breder scala aan categorieen financiele

rekeningen die Amerikaanse personen in Nederland aanhouden gegevens

verstrekken aan de IRS dan andersom

• Zo zal Nederland bijvoorbeeld wel gegevens van Amerikaanse uiteindelijk

belanghebbenden van een entiteit verstrekken maar zal de Verenigde
Staten dat niet voor Nederlands uiteindelijk belanghebbenden van een

entiteit doen

• Met alle landen waarmee de VS een verdrag is overeengekomen ontbreekt

deze volledige wederkerigheid
• Het ontbreken van een volledige wederkerigheid is dus een wereldwijd

issue en speelt niet alleen in de relatie tot Nederland

Wederkerigheid toekomst

• Het Amerikaanse Ministerie van Financien heeft in het begrotingsvoorstel
van 2014 voorgesteld aan het Amerikaanse Congres om te komen tot een

volwaardige vorm van wederkerigheid door de Amerikaanse Secretary of

the Treasury de bevoegdheid te geven dit aan de hand van

uitvoeringsvoorschriften te regelen
• Beide partijen zullen voor het einde van 2016 reflecteren op de voortgang

van de overeengekomen inspanningsverplichtingen
• Ook zullen de mondiale ontwikkelingen op het gebied van informatie

uitwisseling de VS dwingen te bewegen naar volwaardige wederkerige
informatie uitwisseling

1
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Factsheet uitvoerbaarheid en implementatie

Er is sprake van aanzienlijke administratieve lasten bij de financiele

instellingen

Maar ze worden nu niet geconfronteerd met een bronheffing van 30 op

uit de VS afkomstige geldstromen

Zonder NL IGA zouden zij niet kunnen voldoen aan de FATCA

rechtstreekse levering rapportage is niet mogelijk omdat het schending
van privacy betekent

Er is geen ACTAL toets uitgevoerd Dat is niet gebruikelijk bij

verdragsrechtelijke verplichtingen

Wei zijn de financiele sectoren nauw betrokken bij de totstandkoming van

de NL IGA

Ook is in de NL IGA in Bijiage II een groot aantal uitzonderingen

opgenomen die belangrijk zijn voor de Nederlandse financiele sector

Er is nog steeds regelmatig overleg met de fin sector over de feitelijke

implementatie van de NL IGA

Voordelen voor de banken van een NL IGA

Banken hoeven zelf geen systemen te bouwen om bronbelasting te heffen

en gegevens te leveren aan de VS

Zij kunnen nu aansluiten bij de bestaande rapportagesystemen voor

gegevenslevering aan de Belastingdienst

Met de totstandkoming van de NL IGA en het daarmee kunnen voldoen

aan de FATCA zijn de sectoren veel administratieve lasten bespaard

Uitvoeringslasten Belastingdienst

Uiteraard is sprake van een verhoging van de uitvoeringslasten voor de

Belastingdienst

Deze hebben betrekking op de processen voor het ontvangen opslaan en

verstrekken van de gegevens alsmede extra capaciteit voor handhaving en

communicatie

Door de aansluiting bij de bestaande processen hoeven alleen bestaande

processen te worden uitgebreid

1
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G5 initiatief

G5 De ministers van Financien van Duitsland Frankrijk Italie Spanje en het Verenigd Koninkrijk

hebben het initiatief genomen om in een pilot met elkaar automatisch gegevens te gaan uitwisselen

Dat komt voort uit de FATCA regeling in de VS Daar is een wet aangenomen

de Foreign Account Tax Compliance Act

Deze wet heefttotdoel het bestrijden van belastingontduiking door

Amerikaanse belastingplichtigen

De financiele sector wereldwijd moet gegevens gaan verstrekken van

Amerikaanse belastingplichtigen

De G 5 heeft met deVS een model ontwikkeld zodat de gegevens makkelijk

en beschermd via de overheden uitgewisseld kunnen worden

Nederland gaat binnenkort met de VS een dergelijke overeenkomst sluiten

Dat heeft de VS al met een aantal andere landen gedaan waaronder de G5

landen Mexico Denemarken Noorwegen en lerland

Flet G5 initiatief is gebaseerd op deze overeenkomst

Tussen deze landen is afgesproken datzij onderling gegevens gaan

uitwisselen op basis van de FATCA overeenkomst

Nederland sluit ook aan bij dit initiatief

Dit is in diverse mediaberichten na de informele Ecofin ook naar buiten

gebracht

Ook o a Belgie Polen en Roemenie hebben aangegeven aan te sluiten

Floe het allemaal precies moet gaan werken is nog niet duidelijk

Flet is in elk geval een sterk politieksignaal om binnen de EU de acties en het

Internationale debat over automatische gegevensuitwisseling een impuls te

geven

Flet betekent in elk geval dat er meer gegevens uitgewisseld gaan worden

dan op dit moment het geval is

Dit bevordert de transparantie en draagt bij aan de strijd tegen

belastingontduiking

Zo moet automatische informatie uitwisseling de nieuwe standaard worden

binnen Europa maar ook wereldwijd

Dit komt tot stand door internationale samenwerking met andere landen

met de EU en met de G20 OESO

Zo voeren we de druk op bij landen die nog wel een bankgeheim hebben en

niet voldoende meedoen aan de uitwisseling van gegevens

Ook wordt zo druk gezet op de invoering van een aangepaste Europese

Spaartegoedenrichtlijn
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Factsheet spoedige ratificatie IGA en nationale wetgeving

Inwerkingtreding Besluit

De rapportageverplichtingen die uit het FATCA verdrag voortvioeien zijn

gelmplementeerd in het Uitvoeringsbesluit internationale

bijstandsverlening bij de heffing van belastingen UB WIB en in het

Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES

Het conceptbesluit ligt op dit moment bij de Afdeling advisering van de

Raad van State

De beoogde inwerkingtredingsdatum van het besluit is 1 januari 2015

Met de inwerkingtreding per 1 januari 2015 wordt een gescheiden

aanlevering van financiele gegevens eerst voor de reguliere renseignering

en vervolgens voor de uitwisseling onder het FATCA verdrag door de

financiele instellingen voorkomen met de daaraan verbonden additionele

uitvoeringstechnische en administratieve lasten

De inwerkingtredingsdatum van het besluit is 1 januari 2015 Het is niet

zeker of het verdrag voor deze datum geratificeerd is De

delegatiegrondslag in de WIB en in de Belastingwet BES zijn evenwel

voldoende toereikend voor inwerkingtreding op basis van een ondertekend

verdrag
Nederlandse financiele instellingen hebben vooruitlopend op de

inwerkingtreding van het besluit en het FATCA verdrag al rekening
moeten houden met de verplichtingen uit het besluit FATCA verdrag om

hier na inwerkingtreding van het besluit aan te kunnen voldoen

Aan dit punt is in het overleg met de financiele sector aandacht besteed

Door de publicatie van het FATCA verdrag in het begin van 2014 hebben

Nederlandse financiele instellingen kennis kunnen nemen van de op hen af

komende verplichtingen
Daarnaast is het conceptbesluit ter internetconsultatie aangeboden

Daarop zijn 6 reacties binnengekomen die geen van alle aanleiding
hebben gegeven om het besluit op ingrijpende punten aan te passen

Spoedige ratificatie IGA

Omdat er altijd wel weerstand is tegen het leveren van gegevens zou

iemand ingewikkeld kunnen gaan doen over het feit dat de basis niet een

geratificeerd verdrag is maar slechts een getekende overeenkomst

Om discussies voor te zijn is er een sterke voorkeur om te streven naar

een geratificeerd verdrag op 1 1 2015

Een geratificeerd verdrag heeft bovendien de sterke voorkeur omdat in het

besluit op veel essentiele punten wordt verwezen naar de IGA Alle

verplichtingen voor de financiele instellingen worden beschreven in de IGA

Het besluit en de IGA zijn inhoudelijk sterk met elkaar verweven

Als we uit gaan van een geratificeerd verdrag per 1 1 2015 dan is nodig
dat de Eerste Kamer voor het kerstreces over het wetsvoorstel stemt

1
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Factsheet drempel en weigeren clienten

Drempel

Op grond van het Amerikaanse belastingsysteem moet elke Amerikaanse

persoon Amerikaanse staatsburgers en inwoners van de VS ongeacht de

nationaliteit jaarlijks aangifte doen in de VS

Er is een groep mensen die zich nu door FATCA realiseren dat zij omdat

zij Amerikaans staatsburger zijn aangifte moeten doen in de VS

Het wereldwijde inkomen wordt betrokken in de Amerikaanse

belastingheffing

Dat is nu eenmaal het systeem dat de VS hanteert Ben je Amerikaans

staatsburger of inwoner van de VS dan ben je verplicht aangifte te

doen

Het Amerikaanse systeem hanteert evenwel drempels

Zo kan iemand die verplicht is aangifte te doen kwalificeren om

buitenlandse inkomsten uit te sluiten Voor 2013 is dit 97 600 Dit

bedrag wordt jaarlijks met de inflatie gecorrigeerd

Er moet wel aangifte worden gedaan

Men moet namelijk een beroep doen op de exclusion

Het resultaat is dat men aangifte moet doen maar wellicht dus geen

belasting hoeft te betalen in de VS

Banken weigeren clienten

Ik heb begrepen dat sommige NL banken Amerikaanse clienten

weigeren

Niet de FATCA is maar een andere Amerikaanse wet verbiedt bepaalde

beleggingsdienstverlening aan te bieden aan Amerikaanse clienten

Dit gaat om een complex stelsel van Amerikaanse wet en regelgeving op

het gebied van beleggingen securities op federaal en statelijk niveau

o a de Securities Act van 1933

Ik heb begrepen dat FI s er soms voor kiezen bepaalde

beleggingsproducten niet aan te bieden aan US persons vanwege deze

Amerikaanse beschermingsregels

Daarnaast zijn er ook signalen dat banken vanwege de FATCA clienten

weigeren

Dat zou dan gaan om een beperkt aantal kleinere banken die

nicheproducten aanbieden waarbij Amerikaanse clienten zijn geweigerd

vanwege business reasons Het zou te veel geld kosten om alleen voor

deze mensen een heel nieuw systeem voor klantidentificatie op te zetten

Er is zelfs een procedure hierover gevoerd voor het College van de

Rechten van de Mens

Dat ging om een bestaande client van een NL bank

1
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Factsheet drempel en weigeren clienten

In deze zaak is geoordeeld dat een bank niet op basis van nationaliteit de

klantrelatie mag beeindigen

Ik vind dat de FATCA verplichtingen nagekomen moeten worden zonder

dat de dienstverlening aan de clienten wordt opgezegd of geweigerd

Met de invoering van bet mondiale systeem de CRS verwacht ik dat

banken snel zullen terugkeren op hun schreden ze zouden dan alle

buitenlandse clienten moeten weigeren

Dat lijkt geen zinvolle strategie voor een bedrijf

2
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Factsheet Amerikaanse Personen en Aangifteplicht

Amerikaanse personen

De FATCA heeft tot doel informatie van Amerikaanse personen gerapporteerd te krijgen

om vermogen en inkomen dat ten onrechte niet is aangegeven in deVS in de Amerikaanse

belastingheffing te kunnen betrekken

Amerikaanse personen zijn Amerikaanse staatsburgers en natuurlijke personen

die inwoner zijn van de VS

Amerikaanse personen kunnen dus ook de Nederlandse nationaliteit hebben

lemand wordt Amerikaans staatsburger indien hij in de VS geboren wordt ongeacht de

nationaliteit van de ouders Het is niet nodig dat er een financiele band met de VS

bestaat lemand kan ook op latere leeftijd onder bepaalde voorwaarden het

staatsburgerschap verkrijgen

Een Amerikaans staatsburger behoudt de Amerikaanse nationaliteit waar ter wereld hij ook

woont tenzij hij daarafstand van doet

Mensen kunnen ervoor kiezen hun Amerikaanse nationaliteit op te geven door het indienen

van een certificate of loss of nationality of the United States

Ook inwoners van de VS die niet de Amerikaanse nationaliteit hebben kunnen

belastingplichtig zijn in de VS resident aliens Dit is het geval indien iemand

o een verblijfsvergunning heeft green card

o substantieel aanwezig is in de VS

Ook inwoners van Nederland die beschikken over een green card kunnen

belastingplichtig zijn in de VS Dit kan aan de orde zijn wanneer iemand tijdens zijn verblijf
in de VS een greencard heeft gekregen en op een later moment invifoner van Nederland

wordt Deze situatie komt niet vaak voor omdat de greencard ongeldig kan worden bij

verblijf buiten de VS langer dan 1 jaar

Het is niet bekend hoeveel inwoners van Nederland ook een Amerikaanse persoon zijn

Hoofdregel in Nederland is dat een nieuwe Nederlander afstand doet van zijn

oorspronkelijke nationaliteit Vanwege uitzonderingen op deze regel doen niet alle tot

Nederlander genaturaliseerde Amerikanen afstand van de Amerikaanse nationaliteit

Aangifteplicht

Op grond van het Amerikaanse belastingsysteem en niet op grond van de FATCA moet

elke Amerikaanse persoon Amerikaanse staatsburgers en inwoners van de VS ongeacht de

nationaliteit jaarlijks aangifte doen in de VS onder bepaalde voorwaarden

De aangifteplicht gaat zes jaar terug

Het is het soevereine recht van elke staat om te bepalen wie belastingplichtig is

Het belastingverdrag tussen NL en de VS zorgt ervoor dat de VS een credit verleent voor

de belasting betaald in NL

Discussies over de mate van belastingplicht vallen buiten de kaders van de NL IGA Dit is

Amerikaans nationaal recht

Naar verwachting gaat een verzoek aan de VS om af te zien van aangifteplicht voor deze

groep mensen niets opieveren omdat deze mensen vrijwillig afstand kunnen doen van hun

Amerikaanse staatsburgerschap of eventueel green card

Niet langer rapporteren

• Als een inwoner van Nederland geen Amerikaans persoon meer is dus het Amerikaanse

staatsburgerschap niet meer heeft geen greencard meer heeft en niet voldoet aan de
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Factsheet Amerikaanse Personen en Aangifteplicht

substantieel aanwezigheidstest zullen de gegevens van deze persoon niet langer

gerapporteerd viforden aan de VS

2
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ING brief

Ik heb begrepen dat er banken zijn die bepaalde

beleggingsdienstverlening niet aanbieden aan

Amerikaanse clienten

Ik weet dat er in dit kader brieven zijn gestuurd aan

clienten Ik ken de brief

Dit gaat niet over FATCA

Dit gaat over complexe Amerikaanse wet en

regelgeving op het gebied van beleggingen
Om deze Amerikaanse wet en regelgeving te kunnen

naleven

en te kunnen beoordelen of deze dienstverlening kan

worden aangeboden zijn aanvullende

identificatievragen gesteld aan alle clienten van de bank

om te kunnen beoordelen of er sprake is van een US

Person

Dit gaat dus niet over FATCA

1
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Factsheet gegevensbescherming

Algemeen

De NL IGA is gesloten om mogelijk te maken dat financiele instellingen
informatie aan de Nederlandse belastingdienst moeten leveren in plaats
van direct aan de IRS

Rechtstreekse levering van de informatie door de financiele instellingen
aan de Amerikaanse belastingdienst zou geen recht doen aan de

bescherming van persoonsgegevens

De NL IGA is gebaseerd op de inlichtingenbepalingen van bet bilaterale

belastingverdrag met de VS en van het multilaterale Verdrag inzake

wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken WABB verdrag
Hierdoor zijn de verdragsbepalingen over vertrouwelijke behandeling van

informatie van toepassing

Deze vereisten zijn niet uniek voor informatie uitwisseling in het kader van

de FATCA maar gelden voor elke vorm van Internationale informatie

uitwisseling

Naleving van deze vereisten door de VS en Nederland zijn in een

omvangrijk peer review proces van het Global Forum on Transparency
and Exchange of Information for Tax Purposes aan de praktijk getoetst

met positief resultaat

Het verdrag is voor advies voorgelegd aan het College bescherming

persoonsgegevens Het college heeft geen niet naleving van de Wet

bescherming persoonsgegevens vastgesteld

Specifiek NL

• Nu de automatische gegevensuitwisseling voor FATCA plaatsvindt op basis

van een verdrag valt de uitwisseling van de gegevens onder de werking
van de Wet op de Internationale Bijstandsverlening bij de heffing van

belastingen de WIB

• Er bestaat derhalve geen verschil tussen het opvragen van gegevens bij de

financiele instellingen voor FATCA of voor bijvoorbeeld de

spaarrenterichtlijn of de wederzijdse bijstandsrichtlijn die in de WIB zijn

geimplementeerd

• In Nederland is in de WIB wettelijk invulling gegeven aan de vereisten van

privacybescherming bij Internationale gegevensuitwisseling Op grond van

de WIB mag de Belastingdienst alleen gegevens en inlichtingen vragen om

te kunnen voldoen aan richtlijnen en andere regelingen van internationaal

of interregionaal recht doelbinding
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Factsheet gegevensbescherming

• Deze bepaling is in overeenstemming met de regels van de Wet

bescherming persoonsgegevens Op grond van de doelbinding is een

binnenlands heffingsbelang niet noodzakelijk

• In de WIB zijn bepalingen opgenomen over geheimhouding en

doorlevering Nederland verstrekt geen gegevens aan een andere staat

indien deze staat geen geheimhoudingsplicht opiegt aan zijn ambtenaren

• Gegevens die de andere staat ontvangt mogen alleen voor de heffing van

belastingen worden gebruikt Voor elk ander gebruik moet toestemming

worden verleend door Nederland Hierdoor wordt voorkomen dat gegevens

die door Nederland worden verstrekt in het buitenland openbaar worden of

op een onbedoelde manier gebruikt kunnen worden

Specifiek VS

Er is sprake van een adequate gegevensbescherming in de VS

In paragraaf 6105 van de Internal Revenue Code Amerikaanse wet is

een bepaling opgenomen die vergelijkbaar is met artikel 28 WIB waarin is

bepaald dat de nationale geheimhoudingsplicht ook doorwerkt naar

informatie die de VS heeft verkregen op grond van een belastingverdrag

De Privacy Act Amerikaanse wet en de Freedom of Information Act

bieden een betrokkene in de VS de mogelijkheid om toegang te krijgen tot

de informatie over hem Hij kan in bepaalde gevallen wijzigingen

voorstellen of bezwaar maken

De Privacy Act vereist ook dat elke overheidsinstantie de gegevens niet

langer bewaart dan noodzakelijk

De IRS heeft richtlijnen op grond waarvan voor de bewaartermijn in zijn

algemeenheid wordt aangesloten bij de termijnen om nog aanslagen te

kunnen opieggen

Een persoon kan via civiele of strafrechtelijke procedures op basis van de

Privacy Act of de U S Code ageren tegen schendingen door personeel
van overheidsinstanties van privacy rechten
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Factsheet mondiale ontwikkelingen Automatische Uitwisseling van

Informatie AEoI

Mondiaal VS OESO G20 Global Forum

De G20 heeft het verbeteren van belastingtransparantie hoog op de

agenda staan

FATCA Amerikaanse wet die financiele instellingen wereldwijd verplicht

tot het verstrekken van informatie over financiele gegevens van US

Persons aan de Amerikaanse Belastingdienst was het eerste mondiale

systeem voor automatische informatie uitwisseling
Door het momentum van FATCA heeft de G20 de OESO opgeroepen een

standaard voor automatische uitwisseling van informatie te ontwikkelen

De OESO heeft in samenwerking met G20 landen en EU de Common

Reporting Standard CRS ontwikkeld

De CRS is een standaard voor automatische mondiale uitwisseling van

informatie die sterk lijkt op FATCA

De CRS heeft als doel om zwartsparen en het stallen van buitenlands

vermogen buiten het zicht van de fiscus tegen te gaan Financiele

instellingen worden verplicht financiele rekeninggegevens van niet

inwoners aan hun eigen belastingdiensten te rapporteren die deze

informatie dan vervolgens automatised en wederkerig zullen uitwisselen

aan de belastingdiensten van de landen waar deze rekeninghouders
inwoner zijn

De CSR is reeds aangenomen door de G20 ministers van financien en

centrale bank directeuren De CRS zal in november van dit jaar ook nog

aan de G20 regeringsleiders worden aangeboden

De Europese G5 DUI FR IT SPA VK hebben politiek het initiatief voor

de CRS naar zich toegetrokken en zijn de aanvoerders van de Early

Adoptersgroep
51 Ministers en vertegenwoordigers van de landen uit de Early

Adoptersgroep hebben in Berlijn de zogenaamde Multilateral Competent

Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account

Information Verklaring ondertekend

Deze Verklaring is een politiek akkoord tussen de landen om de CRS te

gaan implementeren en met elkaar financiele gegevens automatisch te

gaan uitwisselen

49 landen hebben getekend voor uitwisseling per September 2017 Deze

kopgroep wordt nog uitgebreid met landen die later de MCAA zullen

tekenen voor uitwisseling per September 2017 Minister Dijsselbloem
heeft namens NL getekend
2 landen Aruba en Oostenrijk hebben getekend voor uitwisseling per

September 2018 Nog 20 landen hebben inmiddels toegezegd per

September 2018 op basis van de CRS informatie te gaan uitwisselen

Flet Global Forum zal gaan toezien op de wereldwijde correcte

implementatie en uitvoering van de CRS Flet GF doet dit al in opdracht

1
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Factsheet mondiale ontwikkelingen Automatische Uitwisseling van

Informatie AEoI

van de G20 voor informatie uitwisseling op verzoek Belangrijk instrument

voor het GF is het proces van peer reviews waarbij landen elkaar door

middel van onafhankelijke landenrapporten beoordelen op de vraag of en

in hoeverre wordt voldaan aan de Internationale standaard De

uitkomsten worden van deze peer reviews worden publiekelijk bekend

gemaakt en ook teruggerapporteerd aan de G20

EU positie Europese bankgeheimlanden

• Ondertussen heeft de EU tijdens de Ecofin van 14 oktober jl ook een

politiek akkoord bereikt over de implementatie van de CRS in een EU

richtlijn de Administratieve bijstandrichtlijn die in werking zal treden per

1 januari 2016

• Luxemburg zal daardoor zijn fiscale bankgeheim opheffen voor mede EU

lidstaten en verdragspartners als zij per September 2017 gaan uitwisselen

• Oostenrijk heeft ook een fiscaal bankgeheim en zal per September 2018

gaan uitwisselen

• Zwitserland heeft nog niet de CRS verklaring ondertekend maar heeft

wel aangegeven aan de OESO per September 2018 te willen

uitwisselen Op dit moment is wetgeving aanhangig in ZWI om dit

mogelijk te maken maar is daarbij ook afhankelijk of er al dan niet een

volksreferendum in het leven wordt geroepen Dit kan bij meer dan

50 000 handtekeningen Het volksreferendum kan het standpunt van de

regering teniet doen zodat nu nog geen datum te geven is waarop ZWI

informatie gaat uitwisselen over niet inwoners

Positie landen binnen Koninkrijk

Curasao heeft de Verklaring in Berlijn ondertekend voor uitwisseling per

September 2017

Aruba heeft de Verklaring in Berlijn ondertekend voor uitwisseling per

September 2018

Sint Maarten heeft aangegeven te willen uitwisselen per September 2018

maar heeft de Verklaring in Berlijn nog niet ondertekend

2
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Ministerie van Financien
1

Aan

10 2 e

memo FATCA

Directie Algemene Fiscale

Politiek

Inlichtingen
10 2 6

10 2 6
F

10 2 6 ^mlnfi n n I

AFP Europa IFZ FM

10 2 6Contactpersoon

10 2 6

High Level Working

Party
Tax Policy Group
HLWPiindien nodig

[minimaal 4 x per

jaar TPG op

uitnodiging van de

EC paar keer per

jaar
HLWP laag
TPG laag

Bilateral VS NLForum Economic

Financial

Committee

Frequentie

vergaderingen

Urgenbe

Achtergrondinformatie discussie

De Nederlandse financiele instellingen die zaken doen metde Verenigde Staten zijn

verplicht jaarlijks aan de Amerikaanse overheid onder andere naarm adres

rekeningnummer en V S Tax Identification Number van Amerikaanse

belastingplichtigen te overleggen alsmede de jaarlijkse inkomsten uitgaven en het

totale investeringsvolume In vier publicaties heeft de Internal Revenu Service de

IRS FATCA verder uitgewerkt en aangegeven aan welke vereisten de

rapportage moet voldoen Het is de bedoeling dat alle financiele instellingen een

overeenkomst aangaan met de IRS waarin jaarlijkse rapportage afspraken worden

vastgelegd Als niet wordt voldaan aan de vereisten van FATCA inclusief de

publicaties moet een 30 bronheffing worden ingehouden op inkomsten en

Pagina 1 van 2
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opbrengsten van bepaalde interest en dividend genererende vermogenstitels
alkomstig uit de Verenigde Staten VS zoals obligaties ofaandelen

HLWP TPG

De EC heefl namens de lidstaten een voorstel neergelegd om tegemoette komen

aan de vereisten die zijn neergelegd in FATCA De EC stelt voor om aansluiting te

zoeken bij en gebruik te maken van de bestaande systematiek van de

spaartegoedenrichtlijn Op deze manierzouden de extra administratieve en

financiele lasten voor de financiele instellingen beperkt kunnen

blijven De EC heeft twee keer een update gegeven van hun gesprekken en vraagt
naar input van lidstaten

Bilateraal VS NL

Naast de inltlatieven op EU niveau houdt NL parallel hieraan ook op bilateraal

niveau contact met de VS Dit contact heeft zich met name toegespitst op de

specifieke kneipunten op basis van order andere Nederlandse wet en

regeigeving ten aanzien van de impiementatie van FATCA De sector banker

verzekeraars fondsen is gevraagd inzichtelijk te maken wat de kneipunten zijn
De rol van NL is deze punten order de aandacht brengen bij de VS en op die

manier de administratieve financiele lasten voor de sector te verlichten en daar

waar mogelijk een carve out te bewerkstelligen

Positie NL

HLWP TPG

NL heeft goedkeuring gegeven aan het mandaat voor de EC om in gesprek te

gaan met de VS maar vindt de planner van de EC erg ambitieus daarom houden

wij ook vast aan het bilaterale overleg

Krachtenveid

Het VK DUI en FRA hebben intensieve contacten met de VS waaruit NL ook

voordeel kan halen maar zeker is dit niet Binnen de EU is er geen verdeeldheid

De EC heeft de steun van alle 27 lidstaten
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buiten verzoek

FATCA

De VS heeft een wet aangenomen de Foreign Account Tax Compliance Act

Deze wet heeft tot doel het bestrijden van belastingontduiking door Amerikaanse

belastingplichtigen

De financiele sector wereldwijd moet gegevens gaan verstrekken van Amerikaanse

belastingplichtigen

De G 5 heeft met de VS een model ontwlkkeld zodat de gegevens makkelijken beschermd

via de overheden uitgewisseld kunnen worden

Elk land afzonderlijk kan zo n overeenkomst met de VS overeenkomen

Dat heeft een aantal landen al gedaan waaronder de G5 landen maar ook Mexico

Denemarken Noorwegen en lerland bljvoorbeeld

Op heel korte termijn gaan wij zo n overeenkomst tekenen met de VS

Nederland krijgt dan ook gegevens van Nederlandse belastingplichtigen met inkomsten uit

deVS

Zo n overeenkomst draagt ook weer bij aan belastingtransparantie

Deze overeenkomst vormt tevens de basis voor de uitwisseling onder het G5 initiatief

waarbij Nederland ook aansluit
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FATCA achtergrond

Kernpunten

• Zonder Verdrag is de Amerikaanse wet FATCA rechtstreeks van toepassing op de

Nederlandse en wereldwijde financiele sector

• De wet heeft tot doel belastingontwijking van Amerikaanse personen te bestrijden

• Een doel dat Nederland onderschrijft
• De wet was wel problematisch voor de Nederlandse financiele instellingen

vanwege de hoge administratieve lasten

de Nederlandse financiele instellingen zouden in strijd handelen met de

privacyrichtlijn van de EU als zij rechtsreeks de Amerikaanse belastingdienst {IRS

zouden informeren

Met Verdrag biedt een aantal voordelen

Met is FATCA versie light zou je kunnen zeggen

Alle Nederlandse financiele instellingen zijn generiek gevrijwaard van een Amerikaanse

bronheffing

In plaats van een rechtstreekse rapportage aan de IRS gaan de Nederlandse financiele

instellingen aan onze Belastingdienst rapporteren

De Belastingdienst gaat de informatie op automatische en wederkerige wijze op termijn

althans uitwisselen metde IRS

Nederland ontvangt dus ook informatie over tegoeden en financiele producten die

Nederlandse personen aanhouden in deVS

Met Verdrag geldt ook voor de BES

Voor de Nederlandse financiele sector betekent bet Verdrag een aanzienlijke

lastenverlichting

Ook zorgt het Verdrag voor een level playing field andere Europese landen waaronder het

VK Italie en Duitsland zijn al een dergelijk verdrag overeengekomen

De gegevensbescherming is gewaarborgd metals basis het belastingverdragtussen

Nederland en de VS en de aanpassing van de nationale wet

Tot slot heeft Nederland met de ondertekening van het Verdrag zich gecommitteerd bij te

dragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk wereldwijd model voor rapportage

en automatische informatie uitwisseling van gegevens samen met andere landen de OESO

en de EU

Toelichting

Gegevensbescherming

• Bij de ontwikkeling van het modelverdrag dat tussen een aantal EU landen en de VS onder

leiding van de Europese Commissie tot stand is gekomen heeft gegevensbescherming veel

aandacht gehad De Europese Commissie heeft advies gevraagd aan Article 29 Working

Party on Data Protection {WP 29 Dit heeft geresulteerd in een advies van WP 29 onder

leiding van[ 10 2 e

WP 29 heeft geadviseerd het Verdrag voor te leggen aan de

nationale bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming Een aantal

Europese landen heeft dat reeds met succes gedaan

10 2 e

1085053 00018



Nederland heeft advies gevraagd aan het CBP Met advies wordt de komendetwee maanden

inhoudelijk behandeld Het CBP streeft naar afhandeling van het advies voor 7 mei 2013 Het

is raadzaam te koersen op ondertekening van het Verdrag na ontvangst van het CBP advies

• In de tijd dat er nog geen sprake was van bilaterale overeenkomsten

met de VS en de FATCA wetgeving een directe werking zou krijgen is een aantal keer

Kamervragen gesteld De Kamervragen zagen met name op de bescherming van

persoonsgegevens bij de uitwisseling van informatie Dat was in de periode dat er nog geen

sprake was van een verdrag toen ging het nog om een directe toepassing van FATCA Het

onderhavige verdrag biedt daarvoor juist een opiossing In de directe toepassing van FATCA

zouden de Nederlandsefinanciele instellingen rechtsreeks moeten rapporteren aan de

Amerikaanse belastingdienst IRS

Met dit verdrag gaan de Nederlandse financiele instellingen aan de Nederlandse belastingdienst

rapporteren die deze gegevens vervolgens op automatische en {op termijn op wederkerige basis

gaat uitwisselen met de IRS De financiele instellingen worden verplicht te rapporteren aan de

Nederlandse belastingdienst op basis van de Wet Internationale bijstandsverlening bij de heffing van

belastingen WIB In Nederland is in de WIB wettelijk invulling gegeven aan de vereisten van

privacybescherming bij Internationale gegevensuitwisseling

Uitvoeringslasten

De bilaterale overeenkomsten zorgen voor lagere uitvoeringslasten ten opzichte van een

directe werking van FATCA

De Nederlandse financiele instellingen zouden dan ieder afzonderlijk een overeenkomst

moeten aangaan

Ook zijn bijvoorbeeld de procedures om Amerikaanse personen te identificeren eenvoudiger

in het Verdrag dan bij een directe toepassing van FATCA

De MR zal naar verwachting voor de zomer bij het aanbieden van de goedkeuringswet een

memorie van toelichting bij het Verdrag en een toelichting bij de aanpassing van de

nationale wet ontvangen

Daarbij zal een indicatie van de uitvoeringslasten worden gegeven
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FACTSHEET Belang tijdige behandeling voorstel goedkeuringswet
FATCA verdrag

Beoogd is dat het verdrag uiterlijk 1 januari 2015 in werking zou treden

omdat de financiele instellingen begin 2015 al FATCA infornnatie moeten

gaan leveren aan de Nederlandse Belastingdienst
Inmiddels hebben de Belastingdienst en de financiele instellingen hun

systemen zo optimaal ingericht dat de gegevens van FATCA tegelijk met

de reguliere binnenlandse renseignering zullen worden verstuurd vanaf

begin volgend jaar Flet zal extra kosten met zich meebrengen als deze

informatiestromen weer opgesplitst moeten worden

Om de informatie aan de Belastingdienst te kunnen leveren moet er een

wettelijke verplichting zijn

Deze rapportageverplichting is gebaseerd op een delegatiegrondslag in de

WIB waarin is vermeld dat met het oog op de uitvoering van

Internationale regelingen onder meer administratieplichtigen kunnen

worden aangewezen De op 18 december 2013 getekende FATCA

overeenkomst is volgens MinFin een dergelijke Internationale regeling
Omdat er altijd wel weerstand is tegen het leveren van gegevens zou

iemand ingewikkeld kunnen gaan doen over het feit dat de basis niet een

geratificeerd verdrag is maar slechts een getekende overeenkomst

Om discussies voor te zijn is er een sterke voorkeur om te streven naar

een geratificeerd verdrag op 1 1 2015

Een geratificeerd verdrag heeft bovendien de sterke voorkeur

o Omdat in het besluit op veel essentiele punten wordt verwezen naar

het FATCA verdrag Alle verplichtingen voor de financiele

instellingen worden beschreven in het FATCA verdrag Flet besluit

en het FATCA verdrag zijn inhoudelijk sterk met elkaar verweven

o Daarnaast komt ratificatie de rechtszekerheid van de NL FI s ten

goede Zolang het FATCA verdrag nog niet is geratificeerd blijft
immers de ongewenste situatie boven de markt zweven dat de NL

FI s gegevens hebben geleverd waarvan achteraf moet worden

geconstateerd dat dat voor niets is geweest in het geval het FATCA

verdrag niet wordt is goedgekeurd
Als we uit gaan van een geratificeerd verdrag per 1 1 2015 dan is nodig
dat de Eerste Kamer voor het kerstreces over het wetsvoorstel stemt

Floewel naar onze mening ratificatie niet strikt noodzakelijk is heeft het

wel de sterke voorkeur om elke onduidelijkheid te voorkomen
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Factsheet totstandkoming NLIGAen parlementair proces

Totstandkoming NLIGA

Op 18 maart 2010 heeft het Amerikaanse Congres de FATCA

aangenomen als onderdeel van de HIRE Act

FATCA is een Amerikaanse wet die voorschrijft dat buitenlandse financiele

instellingen FI s aan de IRS gegevens moeten verstrekken over

Amerikaanse belastingplichtigen Dit leidde tot veel bezwaren met name

op het gebied van gegevensbescherming en uitvoeringslasten
In Europees verband ontstond een lobby van vertegenwoordigers van de

financiele sector

Ook de Europese Commissie EC voorzag privacyproblemen voor de FI s

om te voldoen aan de FATCA verplichtingen Data Protectie Richtlijn
De Europese G5 Duitsland Frankrijk Italic Spanje en het Verenigd

Koninkrijk ging met de VS onderhandelen

In februari 2012 zijn de VS en de G5 landen met een gezamenlijke

verklaring gekomen waarin de VS heeft aangegeven bereid te zijn de

uitwisseling van informatie op overheidsniveau te realiseren FI levert aan

eigen belastingdienst ipv direct aan de Amerikaanse belastingdienst
Hiermee waren de belangrijkste bezwaren getackeld
De VS heeft in juli 2012 een modelovereenkomst gepubliceerd gebaseerd

op de afspraken uit de gezamenlijke verklaring
Direct na deze modelovereenkomst heeft Nederland de VS benaderd om te

onderhandelen over een IGA

Deze onderhandelingen hebben lets meer dan een jaar geduurd najaar
2012 toteind 2013

In die periode is tevens advies gevraagd aan het Cbp
In mei 2013 heeft het Cbp in zijn advies aangegeven dat niet is gebleken
dat met de NL IGA de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp niet

wordt nageleefd en dat de IGA geen aanleiding geeft tot het maken van

opmerkingen

Op 18 december 2013 is de NL IGA door Nederland en de VS

ondertekend

In 2014 is een groot deel van het parlementaire traject zie hieronder

doorlopen
Het streven is om met ingang van 1 januari 2015 het de wijzigingen in

het Uitvoeringsbesluit WIB ter implementatie van de IGA in werking te

laten treden

Hiermee kunnen de FI s de identificatie en rapportage onder de NL IGA

nakomen

In September 2015 zal de eerste uitwisseling met de VS plaatsvinden
mits het verdrag is geratificeerd

Parlementaire traject

1
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Factsheet totstandkoming NLIGAen parlementair proces

18 december 2013 ondertekening NL IGA

16 mei 2014 verzending NL IGA MvT aan Raad van State

5 juni 2014 advies Raad van State ontvangen

4 juli 2014 NL IGA MvT ter goedkeuring voorgelegd aan de TK

9 oktober 2014 Verslag ontvangen van Cie financien

15 oktober 2014 Nota n a v bet verslag verzonden aan TK

23 oktober 2014 Nader verslag ontvangen van Cie Financien

29 oktober 2014 Nota n a v bet nader verslag verzonden aan TK
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November 12 2010

10 2 e

10 2 e

Intemal Revenue Service

Office of the Associate Chief Counsel Int’l

1111 Constitution Avenue NW

Washington DC 20224

Tax Affairs

United States Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Ave NW

Washington DC 20220

10 2 e

10 2 e

International Tax Counsel

United States Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Ave NW

Washington DC 20220

Intemal Revenue Service

1111 Constitution Avenue NW

Washington DC 20224

Re Comments on Notice 2Q10 6Q Providing Preliminary Guidance on FATCA

Dear 10 2 e and 10 2 e

The European Banking Federation the “EBF” and the Institute of Infemational

Bankers the “IIB” are submitting this joint comment letter in response to IRS Notice 2010 60

the “Notice” regarding the implementation of information reporting and withholding under

Chapter 4 of the Intemal Revenue Code the “Code” as enacted by the Foreign Account Tax

Compliance Act “FATCA” provisions of the Hiring Incentives to Restore Employment Act of

2010 the “Act” As you are aware we previously submitted extensive comments and

recommendations regarding FATCA implementation issues in our joint submission dated April
23 2010 the

“

April Submission” and in the IIB’s follow up letter dated June 16 2010 the

“June Letter”

We note that the Notice in some instances does not address issues upon which we

commented or takes an approach different from that which we advocated We ask that our

comments on the Notice presented in this letter be read in conjunction with our earlier letters

which continue to represent our views as to reasonably appropriate and administrable steps for

Treasury and IRS to take to implement FATCA
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We also would welcome the opportunity to meet with you to discuss the

comments in this letter and will follow up with you in this regard

1 General Comments on the Notice

The EBF and IIB appreciate and support the compliance goal of FATCA to

provide tools to the IRS to combat offshore tax evasion by U S individuals and U S owned

entities However an overarching concern expressed in our prior comment letters is the need for

Treasury and the IRS to exercise the substantial discretion given them by the statute to strike a

pragmatic and reasonable balance betw een FATCA’s legitimate compliance objective and

administrability in order to limit the costs commercial challenges and the legal operational and

regulatory risks to non U S financial institutions
‘
Whether and to what extent Treasury and the

IRS ultimately realize that goal will turn on how numerous individual questions relating to the

myriad topics touched upon in the Notice and in our prior submissions are addressed

We appreciate that Treasury and the IRS have publicly stated that the Notice is

only the first set of FATCA guidance and is intended to provide an early view of their thinking to

those financial institutions affected by the legislation We accordingly reserve ourjudgment as

to whether the ultimate FATCA regime will strike the appropriate balance between

administrability and compliance objectives However e sheer number ofnew issues and

questions raised by the Notice as well as those that are not addressed in the Notice and the

approaches adverted to thus far in the Notice have raised significant concerns in the non U S

banking community as to the ultimate direction of the pending guidance and whether many
financial institutions will be able to comply with the rules even though they are willing to do so

Withholding tax and reporting rules affecting tens ofmillions of accounts can

operate effectively only if the legal rules set forth in FATCA can be reduced to a largely
automated back office function that is staffed by reasonably trained personnel who are not U S

legal experts The Notice by contrast presents in broad outlines a highly manual customer-

intensive effort with numerous different FATCA categorizations that depend upon a detailed

understanding ofU S tax technical rules and associated extensive documentation requirements
We do not believe that such a system can successfully be implemented without substantial

potential tax exposure and reputational risk to the financial institution attempting to do so

La our prior submissions we emphasized the importance ofmaximizing the risk

based concepts in FATCA to pare down the overall administrative effort to those situations

presenting the greatest compliance risks to the United States We continue to urge the Treasuiy
and IRS to take this approach rather than the one apparently incorporated in the Notice which

seems to aim more for coverage of as many entities as possible regardless of the potential risk of

material U S tax evasion We also believe that there should be extensive largely automatic
carve outs from FATCA for low risk payments institutions and entities

C

The EBF and IIB have not commissioned legal opinions analyzing the potential legal conflicts between

various FATCA requirements and different non U S legal regimes including those ofthe E U However

we understand that recent comments submitted to Treasury raise a number of issues in this regard that

ought to be fully vetted and considered
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Likewise we have recommended that Treasury and the IRS adopt a pragmatic
and proportional approach to the challenges presented by non U S institutions attempting to

identify a very small number ofU S direct and indirect customers in an overwhelmingly non
US customer base invested in non US deposit accounts and securities a “needle in a

haystack” phenomenon of epic proportions We are concerned that the NoticeTalls short in this

regard in many key respects particularly with regard to the Notice’s highly complex and

impractical customer identification and documentation requirements as well as the treatment as

“recalcitrant” of account holders with no apparent U S nexus or indicia ofU S status who do

not provide information to a withholding agent that is not required under their local law

For example whereas Japanese banks have an aggregate of 790 million customer

accounts U S citizens resident in Japan represent only 0 04 of the population and only 2 4

of foreign national residents
^

Japanese banks are not generally perceived as having a cognizable
■number of customer accounts held directly or indirectly by specified U S persons seeking to

avoid U S taxes And while the proportion ofU S to non U S accounts at banks and securities

firms based in various other countries is perhaps not as infinitesimal as Japan the amounts

generally are de minimis Yet many Japanese and other foreign financial institutions cannot meet

the Notice’s conditions for exemption from the two year and five year rales of Section III B 2 a

of the Notice because they have not collected documentation establishing the nationality of each
customer and reflected such information in an electronically searchable database Thus under

the Notice these institutions would need to engage in a highly manual customer intensive effort

to properly identify and document the non U S status of huge numbers of accounts

Our members are still attempting to quantify the potential cost of implementing
the Notice’s customer identification and documentation requirements but preliminary
indications are that the costs will be staggering for many financial institutions and for the

industry as a whole For example several large institutions have estimated on a conservative

basis that they will incur an incremental cost on average of 10 to properly identify and

document under the two year or five year rule in Section ni B 2 a of the Notice each existing
account for which they do not have documentation establishing non U S status

^
For several

of these institutions the number of such accounts may be 30 50 million and many more

institutions have ten million or more existing accounts that would need to be re documented

Thus the incremental cost for an institution with 25 million accounts to bring its existing
accounts into compliance under the Notice would be at least 250 million and the overall cost to

the industry to comply with the Notice’s identification and documentation requirements for

existing accounts will run at least several biUiqn dollars

We recognize that FATCA is enacted legislation in the United States that

Treasury and the IRS are obliged to implement However now that Treasury and the IRS have

spent many months confronting the enormous challenges in devising a set of rules to implement
FATCA we hope they have a greater appreciation for the inherent risks costs legal

See Japanese Bankers Association comment letter onNotice 2010 60 dated November 1 2010

We believe that the 10 per account figure may be quite understated in light ofprevailing labor rates for

staff and management postage costs and third party consultant fees as a simple example of such costs the

cost ofa registered letter in France is 6 and it can take several mailings to solicit the necessary

documentation as seen in the QI effort
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complications including conflicts with foreign laws and complexity of building extensive

systems and procedures worldwide to satisfy the compliance concerns ofjust one taxing
authority These problems will be compounded as other countries enact their own legislation to

achieve the same compliance result

We present more specific views below on the Notice We have arranged the

comments in largely the same order as the sections of the Notice rather than in order of

importance

2 Timins ofthe Guidance and theFATCA Effective Date

The Notice indicates that Treasury and the ERS “intend to issue guidance in

advance of the effective date of chapter 4 to ensure that affected persons have time to implement
the systems and processes to comply fully with the new withholding documentation and

reporting obligations imposed by chapter 4
”

We appreciate this sensitivity to the need to build

systems in sufficient time to implement the new rules but we are very concerned that already
there is insufficient time to do so before the 2013 effective date

C

It is certainly true that some financial institutions have begun to take the limited

information known about FATCA including that contained in the Notice to review their

worldwide operations and customer bases to assess the potential impact ofFATCA including the

daunting anticipated costs of building compliant systems However as we cautioned Congress
Treasury and the IRS in the past neither foreign financial institutions “FFIs” nor domestic

financial instimtions will be able to comprehensively modify their systems and processes to

implement FATCA train their employees or commence electronic or manual searches of their

customer accounts until final regulations are issued

This delay in effort by financial institutions is not attributable to a lack of

commitment to comply with FATCA but from simple commercial realities A financial

institution cannot afford to launch major compliance efforts on the basis of compliance criteria

that are themselves explicitly subject to comment and revision by Treasury and the IRS For

example the Notice’s most comprehensive provisions involve identification of U S accounts

but FFIs will need final U S indicia criteria before they can construct and run electronic

searches of their client account profile systems in light of the substantial costs related to such

efforts

t

It is our collective experience that worldwide IT systems cannot be either built or

modified until financial institutions have a finn understanding of what information must be

captured what items must be withheld and what items must be reported As previously
discussed the most optimistic estimated timeframe for a successful IT build is 18 24 months or

longer from the time final regulations are issued The reason for this time lag in building IT

systems is that financial institutions must first assess whether they will build the system

internally or buy a third party system and then obtain approval of senior management of that

basic decision educate their IT personnel about the tax technical rules and test the system itself

to ensure that it is compliant
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In addition to modifying IT systems additional time will be needed to develop
and implement other processes train staff etc only some ofwhich can be done in parallel with

the IT build out Thus a minimura estimated time frame for many institutions simply to set up a

FATCA compliance system is 24 months or longer from the time final regulations are issued As

indicated elsewhere in this letter depending on the nature ofthe requirements that are ultimately
adopted with respect to the identification and documentation of existing accounts the process of

reviewing existing accounts may take several years if it is feasible at all Given these timing
realities Treasury and the IRS might consider from the outset and in consultation with the

financial industry a staggered effective date for the nature and level of compliance with different

aspects of FATCA and embed that concept in the guidance that is issued so that financial

institutions can most efficiently prioritize their implementation efforts to coincide with such a

staggered effective date Depending upon the timing of final regulations that the financial

industry can effectively implement we note that it may be necessary to request a wholesale

extension of the effective date ofFATCA to avoid large numbers ofFFIs and U S financial

institutions being considered non compliant despite their best efforts to comply

3 Grandfathered Oblisations {Notice Section I

The Notice indicates that liie term “obligation” for purposes of section 501 d 2

of the Act which grandfathers payments made under and gross proceeds from the disposition
of any obligation outstanding on March 18 2012 “means any legal agreement that produces or

could produce withholdable payments
”

but “does not include any instrument treated as equity
for U S tax pruposes or any legal agreement that lacks a definitive expiration or term

”

We have the following comments

Treasury and the IRS should clarify that a conventional revolving credit

agreement under which a borrower may make muitiple drawdowns repayments and subsequent
drawdowns is a legal agreement that if entered into on or before March 18 2012 will be

grandfathered Such agreements are often syndicated to many lenders and may have terms of

five years or longer Thus revolving credit agreements that are already outstanding or that will

come into force between now and March 18 2012 will allow drawdowns after December 31

2012 The same considerations that make it impractical for term loans that are outstanding on
March 18 2012 to comply with FATCA apply to these revolving credit loans as well

The guidance should clarify that an instrument that is denominated as debt

for example in the instrument prospectus or issuing memorandum and that has a fixed maturity
will not be considered to be “treated as equity for U S tax purposes

”

Withholding agents and

investors should be able to rely on the stated terms of an instrument and the prospectus without

worrying that FATCA may apply if the instrument is recharacterized as equity for example
under a thin capitalization analysis

a

c

b

Treasury and the IRS should consider allowing withholding agents the

option as to whether they wish to grandfather any obligations and if they opt not to then they
should be explicitly relieved of any liability for any resulting withholding to the beneficial owner

of the payment on payments associated with these otherwise grandfathered obligations We

suggest this alternative because withholding agents and particularly non U S financial

c
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institutions will often find it very difficult to make correct determinations as to what an

obligation is under U S tax law and whether it has been “substantially modified
”

and we do not

believe it appropriate for them to have to assume the risk of making a wrong classification In

addition it may be easier and less complicated for an FFI or a U S financial institution to avoid

having to code its product master also known as “security master” in some institutions systems
to distinguish between grandfathered and non grandfathered obligations particularly in light of
the “substantial modification” provisions that may cause a grandfathered instrument to lose such

status post March 18 2012 We recognize that third party data providers may be able to

adequately track both initial grandfathering status and “substantial modification” information to

supply to withholding agents so that they can code their product master systems However even

if this turns out to be the case withholding agents should not be forced either to assume this

expense or the risk fi om any faulty information being provided to them In that regard it would

be helpful if the guidance either put the onus on the debt issuers to notity the market that a

substantial modification has occurred or for withholding agents to be explicitly allowed to rely
on third party data providers to inform them of such modifications On the other hand it is likely
that clearinghouses and most other withholding agents whose customers are qualified FFIs will

endeavor to treat those obligations that qualify for grandfathering as not subject to withholding in

order to prevent the market disruption that might arise if large numbers of financial institutions

impose withholding on such grandfathered obligations

C

4 Definition ofFinancial Institution Under Section 1471 d 5 C Notice

Section 11A 3

The Notice states that the concept of an institution being in the “business of

investing reinvesting or trading” is not the same as that used for other U S tax law purposes
which typically turns on the existence of substantial business operations but may instead extend

to “isolated transactions” which would depend upon all the facts and circumstances that would

need to be considered pursuant to regulatory guidelines

We recommend that this concept be reconsidered because it would impose an

unnecessary layer of complexity to the already daunting task of identifying section 1471 d 5 C

entities It would appear that an entity could drift into and out of FFI status fi om year to year

depending upon these “isolated” transactions which adds imwarranted uncertainty for both FFIs

and the affected entities as to tlieir respective obligations rmder Chapter 4 In any event the

burden of making this determination clearly should not be imposed on the withholding agent
who will invariably lack both the necessary factual information regarding its customers and a

sufficient number of personnel available and capable of making this sophisticated U S tax

judgment Instead if this concept is retained a withholding agent should be entitled to rely on a

certification provided by the customer entity as to whether it is an FFI and whether it meets any

exceptions without perfonning any independent due diligence until the customer entity notifies

the withholding agent that its status as an FFI has changed

We have another more fundamental concern with an expansive interpretation of

what constitutes being “engaged primarily in the business” of investing under section

1471 b 5 C The effect of this expansive interpretation when combined with the Notice’s

excluding active NFFEs from FATCA reporting which we strongly support will produce the

odd result of there being few ifany NFFEs subject to withholding under section 1472 We

e
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question whether this is a desirable result or consistent with the statutory scheme We also

believe that the term “engaged primarily in business” should not be interpreted to extend to

smaller entities that serve largely as “incorporated pocketbooks” or purely personal investment

vehicles as opposed to commercial ones altliough this concern may well be ameliorated by the

Notice’s exception for “small” FFIs to the extent that concept is modified as we recommend see

Paragraph 5 C below Additional suggestions regarding the scope ofNFFEs are discussed in

paragraph 5 H below

5 Exclusion ofEntities from FFl Status Notice Section IIB

A Overall Ayproach

We continue to believe that large swathes of the FFI population should be

explicitly carved out ofFATCA under easily applied and administrable rules because such

entities present little risk ofU S tax evasion The Notice provides few such carve outs and those

that are provided are of limited utility or administratively challenging in their own right as we

discuss in greater detail below We made many suggestions for carve outs in our prior
submissions and ask Treasury and IRS to consider them as they prepare subsequent guidance

In particular we believe that there are many bases to carve out various kinds of

funds and collective investment vehicles as discussed extensively in our prior submission to you

While we are encouraged by your request for comments on whether local requirements to

exclude U S investors may constitute grounds for a fund to be carved out ofFATCA we do not

believe that these can or should be the sole criteria Some countries lack such prohibitions but

have funds that we do not believe are likely vehicles for U S tax evaders because for example
they are widely held and publicly offered to the public and have substantial numbers of owners

We also wish to emphasize the broader theme of our April Submission that in our

view it is essential that the guidance adopt a pragmatic risk based approach to assessing which

categories of entities present a low risk oftax avoidance by U S persons and therefore should be

exempted from the onerous requirements of FATCA The Notice has taken some steps in that

direction and we encourage Treasury and the IRS to expand the categories of entities that are

excluded from FATCA including the categories discussed in our April Submission

B ExcludedNon Financial Twe FFIs Notice ILB l

C

C

The Notice provides that the following entities should not be treated as FFIs

provided that they are not financial entities 1 certain holding companies 2 start up

companies 3 liquidating companies and 4 hedging finance centers For start up companies
the start up designation is only good for a 24 month period

The Notice requests comments inter alia as to “what mechanisms withholding
agents could use to properly identify such entities including self certification as appropriate

”

Consistent with our general comment in Paragraph 1 above regarding the need to have FATCA

operate as a largely automated back office function and our recommendation in Paragraph 4

above we believe it imperative that withholding agents be permitted to rely on a certification

from the entity that it falls within one of these exceptions without any due diligence obligation
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imposed on the withholding agent However we describe below in the section on documentation

our concerns with certification requirements

C Excepted “Small” FFIs {Notice 1LB 3

We have heard conflicting statements from ERS and Treasury officials as to the

intent of this provision to treat certain “small” FFIs as excepted if the witliholding agent secures

adequate information and documentation establishing whether the FFI has any U S

owners investors On the one hand some government officials have stated on privately funded

webcasts that they intend to define “small” by the number of investors in the entity or perhaps by
some other criteria such as the amount of assets held by the entity or the pa3fments received by
the entity More recently at two public conferences in New York we understand that IRS and

Treasury officials have stated that their intent is not to define what “small” means at aU but to

allow the withholding agent to make an independent judgment in relation to which of its FFI

customers it would be willing to perform the added documentation and due diligence required by
this section of the Notice in order for that FFI customer to be treated as excepted the “voluntary
due diligence” approach

We believe that the “voluntary due dihgence” concept may prove largely
unworkable for most withholding agents because of the potentially large population at issue

First it shifts to the “large” participating FFIs the costs of collecting documentation performing
due diligence with respect to the documentation reporting any relevant information and

accepting the compliance and operational risks if there are any mistakes made with the foregoing
actions for large numbers of “small” FFIs A “large” participating FFI could avoid these

potentially significant costs by simply having these small entities enter into their own FFI

agreements with the IRS regardless of whether this is a sensible administrative result Granted

some participating FFIs may be willing to charge for this service and some “small” FFIs may be

willing to sustain such new costs imposed on them but that is hardly a foregone conclusion for

either the “large” or “small” FFI and becomes exceedingly unlikely for the vast majority of

“small” FFIs that are not even invested in any U S securities and have no nexus with the U S

market

CSecond the “voluntary due diligence” concept assumes that it is desirable for a

“large” participating FFI to build into its withholding tax processes a relatively intense and

manual interaction with its FFI customer base to determine which ones it will treat as “small”

and which ones it will not As we have stated above withholding tax systems ideally should
work as automatically as possible

In light of the foregoing and consistent with our general comments in Paragraph
1 as well as our recommendations in Paragraphs 4 and 5 B above we recommend that the burden

of detennining whether an FFI can and does qualify as a “small” FFI be shifted from the

withholding agent to the “small” FFI Thus a withholding agent should be permitted to rely on
documentation provided by a customer that on its face complies with the conditions imposed on
a “small” FFI including information regarding any U S owners investors in the “small” FFI

without performing any independent due diligence
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We also recommend that Treasury and tlie IRS clarify the requirements and

conditions that would need to be satisfied by a “small” FFI including in particular the

relationship between these rules and the rules applicable to NFFEs We believe that “small”

FFIs should be subject to requirements and conditions that are no more onerous than those

imposed on NFFEs including that they be required to identify only each “substantial U S

owner” i e a more than 10 owner or as we discuss in our April Submission a more than 25

owner so as to correspond to the majority ofAML KYC regimes in other countries

Furthermore we recommend that efforts be made to find a reasonable way to

reduce the overall population ofFFIs to a manageable level on the basis that certain entities do

not present a risk of material U S tax evasion One option might be to exclude altogether any
FFI with less than a specified threshold in assets held by the “large” participating FFI By
analogy to the statutory exclusion for deposit accounts a 50 000 threshold might be considered

but this seems too low for investment accounts Instead we recommend a threshold of at least

250 000 or preferably a higher amount e g many of our members believe a 1 million

threshold is more consistent with identifying accounts likely to present a material risk ofU S tax

evasion For ease of administration this higher threshold should be based at the option of the

participating FFI on either the aggregate amount of investments in the account made by or on

behalf of the “small” FFI or the balance of the account on say December 31 2010 thereby
obviating the need to deal with fluctuations in market value and foreign currency conversions

D Exclusion forNon US Retirement Plans {Notice ILC

t

Our April Submission provided comments on this exclusion and we refer you to

our comments We believe that the criteria listed in the Notice as to which non U S retirement

plans should be treated as excluded are unnecessarily narrow For example we estimate that

80 of European retirement plans would fail to satisfy the criteria that the plan not allow U S

participants who work outside the jurisdiction where the plan was established A relatively easy

way to liberalize the criteria with no apparent increase in compliance risk would be to eliminate

clause iii requiring that the U S employee must work in the same country as where the plan
was established along with a clarification that the plan need only constimte a retirement plan
under local law and not under U S law which has been a contentious issue in the treaty context

for many years In the alternative or in addition Treasury and IRS might specify that the

following plans are exempt 1 pension plans determined to be good treaty residents by the

competent authorities of the United States and the other country 2 state sponsored sanctioned

pension plans and schemes and 3 non U S pension plans that meet criteria similar to those

used in other parts of the Code in their particidar jurisdiction Wq defer to Treasury and the IRS

to coordinate with their colleagues specializing in benefit plans as to the appropriate definition to

be used

E FFIs with No US Accounts

While not mentioned in the Notice we believe that guidance in the very near term

is particularly needed on how an FFI can prove that it has no U S accounts and the associated

due diligence and audit verification requirements associated with this concept this concept also

has great relevance for a participating FFI to determine if certain of its worldwide affiliates and

entities meet this exception We are aware that many entities are considering eliminating their
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U S accounts and some have already done so in order to eliminate the substantial costs and

burdens associated with the FATCA regime We understand that some IRS officials have

expressed the hope that the “voluntary due diligence” concept will be sufficient to prevent FFIs

from eliminating their U S accounts but we think that is quite unlikely and does not comport
with widespread activity already underway by potential FFIs to determine if it is preferable
simply to eliminate their U S accounts Accordingly the FFI community should understand

exactly what is expected for them to comply with this requirement

6 US Branches ofFFIs Notice Section IID l

The Notice states that i “Treasury and the IRS do not intend to exempt an FFI

from the requirement to enter into an FFI Agreement even if the FFI receives withholdable

pa}mients solely through its U S branch
”

ii Treasury and the IRS are considering permitting a
U S branch of an FFI that receives a withholdable payment as an intermediary to document its

account holders for chapter 4 withholding purposes under the requirements to be imposed on

U S financial institutions and iii the regulations will not incorporate the type of special
presumption included for chapter 3 withholding purposes in Treasury regulation section 1 1441

4 a 2 ii which treats a payment to a U S branch of a foreign bank or insurance company as

“effectively connected income” “ECI”

If we understand the framework envisioned in the Notice a U S branch of an

internationally headquartered bank would need to establish to the satisfaction ofeach

counterparty on each transaction that it enters into that it has in force a valid FFI Agreement we

assume that the branch does not itselfhave to enter into its own FFI Agreement but may be

included in its parent’s FFI Agreement but this should be clarified Moreover the proposed
framework would subject transactions involving such U S branches to two divergent sets of

rules for chapter 3 purposes these U S branches would effectively be treated by then

counterparties in the same manner as U S financial institutions whereas for chapter 4 purposes

they would be treated as FFIs

U S branches of internationally headquartered banks are active participants in the

broad spectrum of capital markets interbank and wholesale financial activity and enter into a

large volume of transactions on a daily basis many of which are short tenn such as overnight
repos of Treasury securities bankers acceptances etc We have serious concerns that the

approach outlined in the Notice will lead to undue confusion administrative burdens and

operational complexities for both U S branches and their counterparties that will unnecessarily
impede these transactions

We are sympathetic and do not object to the desire of Treasury and tlie IRS to

require an FFI to enter into an FFI Agreement even if the FFI receives withholdable payments

solely through its U S branch However we strongly recommend that this goal be implemented
by treating the U S branch as a separate U S withholding agent and as a distinct and separate

person from its head office or other non U S branches with respect to all payments made by
the U S branch to or for the account of the FFI rather than treating the U S branch itself as a

foreign person Moreover the presumption in Treasury regulation section 1 1441 4 a 2 ii

should apply equally for Chapter 4 as it does for Chapter 3 purposes Thus the FATCA mles

should apply to the actual and deemed payments made between the U S branch and its head
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office or other branches not to payments made by third parties to the U S branch Similarly
the U S branch should be subject to the same FATCA rules as U S institutions with respect to

payments that it makes to third parties as is the case for Chapter 3 purposes

Our proposed modification of the Notice would result in U S branches being
treated in the same manner as other U S financial institutions in terms of their dealings with the

markets but would nonetheless ensure full compliance with FATCA especially given the high
degree of regulatory scrutiny of such branches

7 Collection ofInformation and Identification ofPersons by Financial

Institutions Notice Section 111

A Introduction

We appreciate the difficult choices faced by Treasury and the IRS regarding the

need to obtain documentation relevant to identifying U S accounts and the practicalities
burdens and costs to participating FFIs to obtain that documentation The EBF and IIB included

proposals in our April Submission that were aimed at achieving a suitable balance We continue

to believe those suggestions are preferable to the Notice’s proposals We urge Treasury and the

IRS to reconsider our prior proposals before issuing further guidance This section of our

comments provides specific comments and proposals on the documentation and due diligence
requirements proposed in the Notice and reiterates in summary fashion some ofthe comments

made in our April Submission

We believe that the Notice’s procedures fell to achieve the proper balance

between FATCA’s compliance objectives and the ability of FFIs to obtain documentation while

encouraging FFIs to become participating FFIs As adverted to in Paragraph 1 above we are

particularly concerned that the Notice’s proposed procedures do not SppreciatiTllcstjasic obstacle

facing the non U S financial community fi om FATCA namely that non U S FFIs^ust attempt
to identify a small minority ofU S accounts in a predominantly non^tlKrcusTtsm^Mse with

customers who typically have no U S tax nexus The proposed procedures also do not

recognize that local laws governing non U S FFIs provide no rules requiring “uncooperative”
customers whether U S or non U S to comply with U S tax requirements Customers with no

U S tax nexus and with no U S indicia may well see no reason to cooperate with a U S law

requirement which for them is irrelevant and which many will regard as an unwarranted and

objectionable infringement to their financial privacy Our April Submission addressed this

problem by distinguishing between customers holding U S securities where there realistically
could be a withholding event to use as a lever to get cooperation from customers who hold no

U S securities

B The Computation ofthe 50 000 Depository Account Exception Provides

Little Relief Consideration Should he Given to Exclusion ofNon Interest

Bearing Devosit Accounts

Under Part III B 2 a l and ni B 2 b l a participating FFT may treat a depository
account held by an individual as other than a U S account if the average month end balances or

if the average of the balances or values are determined less than monllily the average of the
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balances or values as detennined for purposes ofreporting to the account holder during the year
of all depository accounts at the participating FFI are less than 50 000 or the equivalent in

foreign currency in the calendar year preceding the entry into force of the FFI Agreement We

do not believe that the Notice provides workable rules for the exception and therefore provides
little relief contrary to the intent ofthe statute We see two basic problems with the Notice’s

approach that Treasury and the IRS should address

The first problem relates to the avemging concept to determine the 50 000

threshold Most FFIs will not have automated systems that will enable them to make the

necessary balance value and currency conversion determinations for each month end or other

reporting period The exception will therefore have to be detennined manually By contrast

simply measuring the account balance at year end very likely can be done automatically since

the required search only has to capture one item at a single point in time While we understand

that the averaging concept may be in response to the government’s fears of abuse we believe

that fear is far outweighed by the additional costs and burdens to the participating FFIs

Accordingly we request that the year end approach be adopted

We appreciate that Treasury and the IRS chose not to use their authority to apply
the 50 000 determination by treating all members of a participating FFI’s expanded affiliated

group as a single financial institution There is however a difficulty that should not be

overlooked The Notice requires that the 50 000 threshold be determined by taking into

account all the deposit accounts on an entity level basis Requiring an entity level detennination

is not feasible if a single financial institution has a number ofbusiness lines offices or branches

each with its own unique account system Very few banks use a universal account system that

links different accounts of a single customer to a distinct identifying number Therefore such

financial institutions cannot know if accounts held in different systems relate to the same account

holder Matching accounts across business lines offices or branches by using the name of an

account holder is not viable because information in a financial institution’s systems is retrieved

by account number not account name Thus name matching would have to be done manually
which is not possible at a bank with hundreds of thousands or millions of accounts Further for

some accounts a slightly different name designation will be used by the same account holder

e g John Doe and John X Doe In these cases the determination of whether two account

holders are the same person would have to use additional criteria for example address matches

Additionally even where an institution uses the same account system in multiple jurisdictions it

may be precluded by legal restrictions from sharing account information betweenjurisdictions
Accordingly we believe that the 50 000 determination should be required only with respect to

the system servicing the particular account rather than for the entire entity and where precluded
by legal restrictions limited to particular jurisdictions as to which sharing of information is

permitted

I

As an additional recommendation we ask that FFIs be permitted to exclude all

non interest bearing bank accounts typically demand deposit accounts from the definition of a

financial account within the meaning of Code section 1471 d 2 Such accounts do not afford

holders the possibility of avoiding taxation of income because they do not earn any inennifi and

thus exempting such accounts from FATCA would not undercut the policies ofFATCA

Moreover excluding such non interest bearing accounts would simplify FATCA compliance for

many institutions since they have many such accounts and those accounts are readily identifiable
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C Limitation ofthe Electronically Searchable Information Rulefor Preexisting
Accounts ofIndividuals and Entities

Under sections III B 2 a Step 5 and III B 3 a last paragraph a participating FFl

may rely on documentation “received” after an electronic search of account information if the

participating FFI does not know or have reason to know that the documentation is unreliable or

incorrect We believe that the guidance should clarify that the electronic search relates to

systems supporting the withholding agent’s current client database e g account masterfiles

In addition we suggest clarification that the “know or have reason to know
”

standard applies
without regard to information that the participating FFI might have in its files other than

electronically searchable information Any other result would eliminate the intended benefit of

the rule to reduce the burden and cost of compliance by relieving FFIs of the burden of having to

manually search its files for documentation that is not electronically searchable

In addition we understand that Treasury and IRS officials have stated publicly
that they do not expect withholding agents to build or purchase search engines for existing
systems that lack or have limited electronic search capability We welcome that clarification and

ask that future guidance include this important detail It would also be helpfiil if future guidance
also clarifies that electronically maintained information e g pdf files does not have to be

searched unless such information is searchable by existing search engines This point requires
clarification because many financial institutions are raising the issue as a potential concern

Finally we interpret the Notice to state diat if documentation found through an

electronically searchable database establishes that an accormt is not a U S account e g a

passport that does not show the United States as the place of birth or other equivalent
documentation tlien the two and five year transition rules do not apply to the account As

discussed in paragraph 6 F below we believe the two and five year transition rules should be

eliminated but if they are retained we think that Treasury and the IRS should specifically state

that this is the case In addition we believe that future guidance should also specify that if a

system has an indicator that a KYC type document had been collected then the FFI may rely on
that system indicator even if it does not actually have a copy of the KYC document that was

examined In some jurisdictions it is not required or even permitted to retain a copy of the

documentation provided the account records show that an appropriate KYC document e g a

passport had been examined to establish the identity of the account holder

D Elimination ofthe Requirement to use Form W 8BEN for Individuals

Parts in B 2 a Step 4 and IILB 2 b Step 5 require that an individual holder of a

preexisting or new account must rebut die presumption ofU S status by providing a Form W~

8BEN and documentary evidence establishing non U S status if the indicia ofpotential U S

status is a U S address or U S place ofbirth An individual holder of a preexisting or new

account can rebut the presumption ofU S status by providing a Form W 8BEN or documentary
evidence if the indicia of potential status is an in care of hold mail or P O Box address that is

the sole address on file there is a power of attorney or signatory authority granted to a person

with a U S address or there are standing instmctions to transfer funds to an account maintained

in the U S or directions received from the U S address

C
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First we recognize that a Form W 8BEN is a justifiable documentation method
under chapter 3 to establish the foreign status of an account holder because the account holder is

investing in U S securities and must prove any reduction in the standard 30 withholding tax on

U S source payments The participating FFI documentation rules however apply whether or

not the account holder invests in U S securities Non U S individuals will be reluctant or refuse

to provide a U S tax form when they invest only in non~U S investments and accounts because

they simply will see no reason to supply a U S tax form for non U S economic activity We

believe that an FFI should be free to solicit relevant information in a commercially viable way
from such customers whether through other forms of documentation or certifications that may
not even necessarily reference U S status We additionally see no reason why certifications

should require a penalty of perjury statement as has become routine for “affidavits ofunchanged
status” documents in the chapter 3 context since the IRS would lackjurisdiction to prosecute a

non U S person in a foreign country unless they happened to journey into the United States

We also believe that a participating FFI should be able to rebut the presumption of

U S status by providing know your customer documentation that is acceptable under the QI

Agreement documentation attachment and that this standard should apply whether or not the

participating FFI is a QI In addition some QI Agreement documentation attachments have

accepted documentation or other information that would not satisfy current know your customer

rules to prove non U S status for accounts established before the applicable know your

customer rules were in place e g the acceptance of a Canadian Social Insurance Number in the

documentation attachment to the Canadian QI Agreement There is no reason that such

documentation or other information standards should not apply to preexisting accounts

E The Time Periodsfor Requesting and Obtaining Documentationfor
PreexistingAccounts are Unwieldy and Too Short

Parts III B 2 a Step 5 applicable to individuals and in B 3 a Steps 2 and 3

applicable to entities establish time periods for collecting documentation for preexisting
accotmts if there are indicia of potential U S status or FFI status in electronically searchable

information If indicia ofU S status exist a participating FFI must request wi±in one year of

the effective date of its FFI Agreement that the individual or entity provide documentation

sufficient to establish the account holder’s U S or non U S status An account holder must

provide documentation establishing status within one year of the date of the FFI’s request In the

case of entity accounts the time frames are similar although they require an entity account
holder that is tentatively classified as an FFI to provide an FFI EIN and certification of

participating FFI status within 9 months of the effective date of tlie participating FFTs FFI

Agreement

These rules are too complicated they require financial institutions to separately
track different time periods for different accounts and for different categories ofrequests and

responses and it will be unwieldy to do so Also the time periods proposed for requesting and

obtaining documentation are as a practical matter too short for the reasons set forth in

paragraphs i and ii below We recommend that instead of imposing separate time periods for

requesting and providing documentation with disparate start dates the guidance should provide
a general period of several yearn from specific dates e g the effective date ofan FFI Agreement
as to a particular category of accounts and to specific dates preferably a clear year end date
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within which the entire process ofrequesting and receiving the documentation for those accounts

must be completed For the reasons discussed in Paragraph 1 above those dates and the scope
of the requirements should be fixed in a manner that takes into consideration the practical
compliance realities faced by FFIs

One Year Time Period for Participating FFIs to Request Documentation

A participating FFI is not required to request documentation for preexisting
accounts if it already has documentation that establishes U S status Even if documentation

establishing U S status already exists e g a Form W 9 or other documentation acceptable
under chapter 3 in most cases it will not be included in electronically searchable systems If the

documentation is not kept in an electronically searchable information system the entire process

will be manual Even if a participating FFI keeps documentation establishing an account

holder’s status in an electronically searchable system it is very unlikely that such systems are

searchable in a way that would distinguish U S status from non U S status particularly where
the customer is not invested in U S securities Also an electronic search could take a

considerable amount of time particularly for participating FFIs with hundreds of thousands or

millions of accounts In any event since the system could not automatically identify U S from

non U S status the process ofverifying whether the documentation retrieved establishes U S

status would still have to be done manually If the Treasury and IRS were to expand the

documentation requirement to the expanded affiliate group of a participating FFI under section

1471 e meeting the requirements would increase the burden and costs exponentially

Obtainins Documentalion within One Year ofthe Request

i

«

Receiving documentation within one year of a participating FFFs request is also

unworkable If a participating FFI requests documentation for accounts with indicia of U S

status at the time the indicia are found the one year time period for receiving documentation will

be staggered It will be difficult if not impossible to track whether the participating FFI
received the documentation within one year of the date of the request The only way such a

detemiination could be made would be to build an electronic tracking system adding costs and

burdens for a system that will be only temporarily useful

Re soliciting documentation from all account holders within one year of the

effective date of an FFI Agreement is not a viable solution to the problem In many cases the

account holder may not provide the information timely For example a U S individual who has

already provided a Form W 9 that the participating FFI did not maintain in an electronically
searchable system may ignore a request for documentation because a Form W 9 does not expire
Further whether an individual is a U S person or a non U S person if the individual has no

assets that produce passthru payments being classified as a recalcitrant account holder has no

effect because 30 percent withholding would not apply Thus there is no incentive for such a

person to comply with documentation requests

Even where documentation is provided within one year from a request ofa

participating FFI the FFI would have to examine the documentation to determine if it is valid

under the “know or has reason to know” standard and if the documentation is not valid under

C
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that standard it must make a second request Documentation received in response to a second

request will often go beyond the Notice’s one year period for obtaining documentation

The difficulties in obtaining appropriate documentation should not be

underestimated Qualified Intermediaries have often spent more than a year getting appropriate
documentation even where the account holder was subject to withholding as a consequence

iii Definitional Issues

Future guidance must also define what documentation other than a Form W 9 is

sufficient to detennine whether the U S indicia documentation rules apply and if those rules do

apply what documentation is sufficient to establish U S or non U S status

iv Scope ofthe Due Diligence Requirement

Documentation received after a participating FFIs request can be relied upon

unless the participating FFI “knows or has reason to know
”

that the infonnation in such

documentation is unreliable or incorrect We believe that to make this rule workable the “know

or reason to know
”

standard should be limited only to examining the documentation provided to

determine if it is sufficient to establish U S or non U S status Examination of other

documentation whether or not electronically available should not be required unless the

information in the newly provided documentation is unreliable or incorrect on its face

V IfRules are Retained Limit their Application

If the one year time periods described in the Notice are retained they should be

retained only if the indicia ofU S status are highly probative ofpotential U S status for

example U S place of birth U S address or standing instructions to transfer funds to an

account maintained in the United States Refer to Paragraph G of these comments for a

discussion of the indicia of potential U S status mles

F The Two andFive Year Rulesfor Existing Documentation Should be

Eliminated

Under Part IILB 2 a for all preexisting individual accounts that are treated as

non U S accounts with balances exceeding 1 000 000 during the year preceding the first year
of an FFI Agreement the FFI must apply the procedures applicable to new individual accounts

within two years of the effective date of the FFI’s FFI Agreement unless the participating FFI
has collected reviewed and maintained documentation sufficient to establish the U S or non

U S status of such accounts A similar rule applies wdthin five yearn ofthe date ofthe FFFs FFI

Agreement for all accounts without respect to the 1 000 000 threshold except for those deposit
accounts below the 50 000 threshold Neither rule applies however if i the participating FFI
has collected reviewed and maintained documentation sufficient to establish the U S or non

U S status of the account and ii such U S or non U S status is reflected in electronically
searchable information Future guidance will also prescribe circumstances under which the

procedures will be reapplied for accounts that are treated as other than U S accounts and that

exceed the 50 000 threshold rule
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A fiill evaluation of the practicality ofthe two and five year rules will depend on

guidance that Treasury and the IRS provide as to the scope of the exception and we request that

such guidance be provided as quickly as possible For example

i What is the standard for determining whether “the participating FFI has

collected reviewed and maintained documentation sufficient to establish

the U S or non U S status of the account” What sort of documentation

is acceptable and sufficient Is there a difference between

“documentation” in the two year rule and “documentary evidence” in the

five year rule Would the requirement that documentation be

“maintained” be satisfied where the FFI makes a notation as to what it has

reviewed e g a passport and the relevant data e g date identification

number nationality but has not retained a copy ofthe documentation

ii Under what circumstances will such U S or non U S status be “reflected”

in electronically searchable information Is a nationality or residence field

adequate Is such U S or non U S status reflected in electronically
searchable information notwithstanding that an image of the

documentation is not electronically saved

iii Under what circumstances and to what extent will an FFI that satisfies the

conditions of the Notice regarding electronically searchable information

for existing accounts fall within the exception

In any event as noted in Paragraph 1 above we believe that the two and five

year transition rules rnay make FATCA imadministtable for many FFIs with large individual

customer bases We understand that many institutions do not have electronic databases that

record the nationality or permanent residence of individual account holders In addition while

financial institutions in many but not all countries generally obtain documentation concerning
the nationality of individual account holders they may not have such documentation for accounts

that were opened before the effective date ofthe relevant AML KYC rules As a result we are

concerned that the cost of complying with the two and five year transition rules will be

prohibitive as described in Paragraph 1 above

Accordingly we urge Treasury and the IRS to adopt the suggestion in our April
Submission that an FFI would only be required to add a customer presumed non U S under the

electronic search to its FFI annual report if it somehow acquired actual knowledge ofthe

customer’s U S status e g through that customer providing new documentation to the bank in

the normal course of business sending a change of address showing a new U S address etc

G Indicia Used to Determine Potential US Statusfor Existing andNew
Accounts

C

Parts III B 2 a Step 3 and ni B 2 b Step 4 contain indicia that are used to

determine potential U S status Some ofthese are not sufficiently indicative ofU S status are

ill defined or can be replaced with more relevant indicators
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i US Permanent Residence or Corresvondence Address

A U S address associated with an individual account holder whether a

permanent residence address or a correspondence address and a U S place of birth ^e indicia of

potential U S status for preexisting and new accounts To rebut the presumption ofU S status

both a Form W 8 and documentary evidence are required We believe for Ihe reasons stated in

our April Submission and paragraph 6 D above that the collection ofU S tax forms should not

be mandatory Instead we propose that participating FFIs should be able to rely on know your
customer rule documentation provided under the QI Agreement documentation attachment

applicable to the participating FFI or a certification ofnon U S taxpayer status from the account

holder

ii In Care 0f Hold Mail andP O BoxAddresses

We have assumed that the Notice intends that an in care of address hold mail

address or P O address that is the sole address on file with respect to the account holder is an

indication of potential U S status only where that address is in the United States and we request
that this be clarified in the guidance

If this is not the case this indicator is vastly overbroad particularly in the context

of FATCA where holding U S assets is not a prerequisite to requiring documentation The great

majority of account holders in participating FFIs will be non U S persons who will use such

addresses for reasons unrelated to U S tax evasion For example an Argentinean account holder

with no U S indicia may hold Asian assets only through a Singapore affiliate of a British bank

and give a hold mail instruction because of personal safety concerns or other reasons Why
should such a case give rise to indicia of U S status Likewise some countries in the Middle

East only use P O Box addresses and ifMiddle Eastern account holders are solely invested in

non U S securities there does not appear to be a valid basis to conclude that the account has

“U S indicia
”

iii Standing Instructions to Transfer Funds to an Account Maintained in the

US or Directions Received from a US Address

C
Standing Instructions We would appreciate confirmation as to how the Treasury

and IRS define the tenn “standing instructions
”

We assume that the Government is using the

term in the same way that the industry would use it to mean only permanent instructions

provided to the financial institution by the customer to send money to the customer in the United

States on a regular basis We note that this is how the concept is used in Treas Reg § 1 6049

5 e 5 Example 6 which addresses a similar issue for when interest paid outside the United

States is subject to Form 1099 reporting obligations by a non U S payor “[US customer] has

instructed [Foreign Bank] to wire the interest at 90 day intervals to [U S customer’s] account

with [Domestic Bank] within the United States
”

However as we have stated elsewhere

having exact definitions including for the concept of “standing instructions
”

are needed in order

to reduce the overall FATCA rules to manageable and compliant systems and procedures

Directions from a US Address If the rule is meant to apply only to instructions

physically received from a U S address it would seem to literally apply only to instructions
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