
I C International Organizations

1 Name of category of institution or product identified in Annex II

International Organizations and any wholly owned agency or instrumentality thereof as

referred to in Article 39 of the General Tax Act Algemene wet inzake rijksbelastingen The

aforementioned organizations will in any case include those organizations as listed in

Article 2 3 paragraph 1 of the 2011 Regulation for the implementation of the Wage Tax Act

Uitvoeringsregeling Wet op de loonbelasting 2011]

2 General description of institution or product The listed organizations are all serve

the purposes of international peace diplomacy and development

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account Some of the organizations are on the

list of international organizations entitled to recognition under 22 USC §§ 288 288f The

other organizations serve a similar mission

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion these

organizations are multilateral organizations that do not have private owners or investors
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I D Retirement Funds
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I D l Entities Qualifying Under Article 35

of the Convention

1 Name of category of institution or product identified in Annex II Entities qualifying

under Article 35 [Exempt Pension Trusts] of the Convention

2 General description of institution or product Article 35 generally covers a trust

company or other organization a constituted and operated exclusively to administer or

provide benefits under one or more funds or plans established to provide pension

retirement or other employee benefits if it is a resident of the other State according to

the laws of that other State and its income is generally exempt from tax in that other State

This includes the following types of entities

A Netherlands resident tax exempt company constituted and operated

exclusively to administer or provide benefits as meant in article 5 paragraph

1 under b] of the Corporate Tax Act 1969 [including a Netherlands resident

tax exempt company constituted and operated exclusively to administer or

provide benefits under a pension plan as meant in article 3 13 paragraph 1

under b] of the Personal Income Tax Act 2001]

a

b A retirement fund regulated by the Dutch Central Bank

A pension fund regulated under the Dutch Pension Act 2007c

These entities are used to administer employer provided retirement benefits Retirement

funds invest substantial capital in U S financial markets and must keep costs low in order

to provide the promised retirement and other benefits If they were required to do due

diligence and reporting under FATCA it would materially increase their costs and interfere

with their missions In addition the added complexity of such due diligence is not merited
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given that such vehicles are not subject to abuse by U S persons These entities are

operated exclusively for Dutch employers

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account The entities described above should

qualify as exempt beneficial owners under Prop Reg § 1 1471 6 f l i These entities

are established in the Netherlands a country with which the U S has an income tax treaty

i e the Convention The entities are operated principally to administer or provide pension

or retirement benefits And each such entity would absent unusual circumstances be

entitled to benefits under the Convention and satisfy Article 26 [Limitation on Benefits] of

the Convention

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion The

Netherlands has a comprehensive statutory scheme governing employer sponsored

pension plans vehicles and benefits The statutoiy scheme for each of the pension vehicles

above

• Places limits on the amount of contributions

• Limits the source of contributions to employer contributions and contributions from

an employee s salary

• Does not permit withdrawals until retirement except in very limited circumstances

for example if the pension is very small

• Imposes income tax at standard Dutch rates [up to 52 on distributions from the

plan

• Requires each plan to report distributions to the Dutch tax authorities

{Belastingdienst

The Dutch retirement savings system is divided into pillars The first pillar is government

benefits The second pillar is employer sponsored pension plans The third pillar consists of

retirement accounts and annuities that an employee may establish independent of his or

her employer This portion of the briefing book concerns the second pillar
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All plans in the second pillar are corporate pension plans Such plans provide appropriate

retirement benefits to employees and their survivors Approximately 7 500 000 Dutch

[90 of employed or previously employed workers] participate in an occupational pension

scheme

The Dutch fiscal pension system is based on the EET system which is common within the

EU As in the United States taxation of pension contributions and accruals is generally

deferred The employee s entitlement to pension benefits from a fiscal approved pension

scheme is excluded from employees taxable wages under the Wage Tax Act 1964 Pension

premiums paid by the employer to a fiscally approved pension provider are not taxed as a

part of the employee s taxable income The employee contribution is deductible from gross

income During the accrual period the pension scheme is exempted from wage and income

tax Any benefits received by a participant or beneficiary of an approved pension product

are taxed at standard income tax rates ranging up to 52

Types ofpension products]

Contributions to occupational pension plans are limited by chapter IIB of the Wage Tax Act

1964 Based on this legislation approved occupational pension products are as a rule

• A lifelong retirement benefit at age 65 year [maximum benefit is 100 of final pay]

In 2014 the pension age will be raised to 67

• A survivors benefit of 70 of the total retirement benefit

• An orphan s benefit [14 of the lifelong old age pension] and

• A disability benefit [70 100 final pay]

The amount of the lifelong retirement benefit depends upon the years of service of the

retiree and his income while employed

The annual maximum accrual rates [under Article 18a Wage Tax Act 1964] are

• 2 of the pensionable salaiy for a participant with a final pay” pension scheme

[which includes a guaranteed pension result at pensionable age]

• 2 25 of the pensionable salary for a participant with an average pay” based

pension scheme [which includes a guaranteed pension result at pensionable age]

• Contribution rates are based on defined contribution tables with five year age

brackets the maximum is up to 36 of the pensionable salaiy
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Please note that the gross pensionable salary must be reduced 2012 € 13 100 to take

into account the first pillar under the General Old Age Act

Approved pension providers Article 19a Wage Tax Act 1964 are

• Industry wide pension funds

• Pension funds related to a sponsoring company

• Pension funds related to a specific profession

• Professional life insurance companies

• Pension providers established abroad with specific permission of the Dutch ministry

of Finance

• The premium pension institution PPI

• General pension institution API expected to be enacted in the course of 2013

Please note that entities primarily engaged in carrying out pension plans are exempt from

corporate income tax with the exception of professional life insurance companies and PPls

and APIs that are engaged in a commercial business

The Dutch fiscal claim on pension provision is significant due to tax advantages to the plan

participant during the employee contribution period As such the Dutch fiscal framework

with respect to pension as a second pillar product is highly regulated and is primarily

focused on combating fraud and tax evasion

Commutation is when the pension is paid in a lump sum instead of in monthly installments

In the Netherlands commutation of pension entitlements is not permitted unless the

annual amount is very small For defined contribution schemes it is mandatory to buy an

annuity on reaching the age of 65 The pension capital may not be paid to the employee as a

lump sum

Legal andfiscalframework

The legal and fiscal framework referenced above is outlined in the following acts

1 The Pension Act 2007 which regulates supervision corporate pension plans

including solvency and behavioral aspects
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2 The Wage Tax Act 1964 which regulates the main fiscal base of the corporate

pension plan This act provides for a penalty of up to 52 of the gross economic

value of a pension entitlement which is not compliant with article 19b of the Wage

Tax Act 1964 If a retiree leaves the Netherlands a preserving assessment” is

charged by the Dutch Internal Revenue Service for the economic value of the

pension If the expatriate were to neglect the fiscal responsibility under legislation

the insurer is liable for the imposed preserving assessment

3 The State Tax Act which imposes an additional financial penalty of 20 of the

gross economic value of the pension entitlement when this entitlement is not

compliant see article 30i
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I D 2 Premium pension institution or

Algemene Pensioeninstelling

1 Name of category of institution or product identified in Annex II A premium

pension institution PPI” or Algemene Pensioeninstelling API

2 General description of institution or product The European Union directive of 3 June

2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision

sets out a framework for pan European pension funds In the Netherlands this directive

has been implemented by the creation of the PPI A PPI allows an employer to establish a

single fund in the Netherlands to provide defined contribution retirement benefits to

employees throughout the EU rather than having a separate pension vehicle in each

country We expect additional legislation soon to establish the API which will broaden the

types of pension plans permitted including defined benefit plans PPIs and APIs generally

are not subject to corporate income tax but may be subject to tax if they engage in a

business

As with the pension plans in paragraph l D l PPIs and APIs must keep costs low in order to

provide the promised retirement and other benefits If they were required to do due

diligence and reporting under FATCA it would materially increase their costs and interfere

with their missions In addition the added complexity of such due diligence is not merited

given that such vehicles are not subject to abuse by U S persons

3 Description of the extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account The entities described above should

qualify as exempt beneficial owners under Prop Reg § 1 1471 6 f l i or Prop Reg §

1 1471 6 f l ii These entities are established in the Netherlands a country with which

the U S has an income tax treaty i e the Convention The entities are operated principally

to administer or provide pension or retirement benefits And each such entity would
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absent unusual circumstances be entitled to benefits under the Convention and satisfy

Article 26 Limitation on Benefits of the Convention

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion The

Netherlands has a comprehensive statutory scheme governing employer sponsored

pension plans vehicles and benefits The statutory scheme for the API and the PPI is

similar to the pension vehicles mentioned in paragraph I D l

I E Besloten Fondsen voor Gemene

Rekening [Limited Funds for Mutual

Account

1 Name of category of institution or product identified in Annex II Beslotenfondsen

voorgemene rekening{limited fund for mutual account

2 General description of institution or product A limited fund for mutual account

LFMA” is a contractual investment pooling vehicle LFMAs allows several tax exempt

entities to combine their funds and invest more efficiently so that they can provide benefits

to their respective members The 2007 Competent Authority Agreement CAA under the

Convention published in the Internal Revenue Bulletin as Announcement 2007 75 and IFZ

2007 537M recognized that such entities are entitled to benefits under the Convention

The CAA and the proposed Annex II require that each participant in the LFMA be either the

first type of pension entity identified in the Retirement Funds section ofAnnex II

paragraphs I D l a or stakingskassen identified in paragraph I F l of the Annex II

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account Provided that its members were

recognized as exempt beneficial owners an LFMA would qualify as an exempt beneficial

owner itself under Prop Reg § 1 1471 6 g

xxiii

1085295 00041



4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion

Participants in LFMAs must be either exempt pension funds or stakingskasserij neither of

which can be used for U S tax evasion for reasons explained elsewhere in this document

Moreover financial institutions like banks and CSPs must comply with strict KYC CDD

regulations not only at the moment of client acceptance but also during the period the

banks and or CSPs render their services to clients client entities in the Netherlands These

KYC CDD regulations are listed in the applicable laws such as the Financial Supervision

Act [Wft] Act on the Supervision of Trust Offices [WTT and Act on the prevention of

money laundering and terrorist financing WWFT The KYC CDD regulations include

factors as UBO identification and verification source of wealth documentation source of

funds documentation structure chart and the objectives of the structure These measures

will be performed when a bank or CSP renders services to an LFMA
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F Other Exempt Beneficial Owners
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I F l Stakingskassen Strike Benefit

Fund

1 Name of category of institution or product identified in Annex II

Stakingskassen stnke benefit fund

2 General description of institution or product Stakingskassen provide benefits to

union members when the union is on strike The 2007 CAA recognized that stakingskassen

are entitled to benefits under Article 35 of the Convention

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account Stakingskassen are established in the

Netherlands a country with which the U S has an income tax treaty i e the Convention

Stakingskassen are operated principally to administer or provide employee benefits And

stakingskassen would absent unusual circumstances be entitled to benefits under the

Convention and satisfy Article 26 Limitation on Benefits of the Convention

Stakingskassen are quite similar to the pension plans described in Prop Reg § 1 1471

6 f l i and are subject to similar laws and restrictions as pension funds they would not

meet the letter of the regulation because they provide employee benefits not retirement or

pension benefits Nonetheless it would be nearly impossible for a U S person to use

Stakingskassen to evade U S taxes and that should be recognized by treating them as

exempt beneficial owners under Annex II

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product ft om being used for tax evasion
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I F 2 Bewaarder [Depositary]

1 Name of category of institution or product identified in Annex II Bewaarder

[depositary]

2 General description of institution or product A Dutch investment fund is not

considered a legal person but rather a mere contract to jointly own the fund s investments

Because the fund lacks legal personality it cannot itself hold title to its assets

Article 4 42 of the Wet op hetfinancieel toezicht [Dutch Act on Financial Supervision] [

Wft ] requires that the management company of an investment fund take measures to

ensure that the assets of the fund are acquired for the benefit of the unit holders by a

depositary unrelated to the management company

Accordingly the assets of an investment fund are legally held by a separate entity for and

on behalf of the investors in the investment fund Wft Article 4 44 requires that an

investment fund s assets be entrusted to a particular type of legal person the bewaarder

whose sole object according to its articles of association is to act as a depositaiy Investors

in a fund have a claim against the fund s bewaarder equal to their proportionate interest in

the fund s assets The bewaarder operates no business and has no customers” other than

the fund itself The existence of the bewaarder is disregarded for Dutch tax and fiscal

purposes

3 Description of the extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account In a technical sense an investor in a

fund may be considered to have a Financial Account with both the fund and its bewaarder

In reality these accounts represent the same economic interest The bewaarder is simply a

legal construct to protect the investors rights and to insure that the investments are held

as intended
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If both the fund and the bewaarderwere considered Reporting Financial Institutions the

IRS would receive duplicate reporting of the same economic interest This in turn might

lead the IRS to believe that a U S person holds assets with twice the value of the person s

actual holding which could result in misallocation of the IRS s limited enforcement

resources

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion The

bewaarder holds the assets for and on behalf of the investors in an investment fund It is

not possible to create a bewaarder for any other purpose A U S person could not set up its

own bewaarder for example The economic value of any interest in a bewaarder held by a

Specified U S Person or an entity with a U S Controlling Person would be reported by the

corresponding fund Accordingly the U S will receive all of the information it seeks and

will not inadvertently receive duplicate information
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I F 3 Bewaahnstelling and Bewaarbedhjf

Depositaries]

1 Name of category of institution or product identified in Annex II A bewaarinstellmg

or bewaarbedrijfestahhshed by an investment firm as a depositary to comply with asset

segregation requirements of Articles 6 17 and 6 18 of the Nadere regeling gedragstoezicht

financiele ondernemingen Further Regulation of Conduct Supervision on Financial

Companies] Nrgfo”]

2 General description of institution or product Under the Dutch Financial Supervision

Act an investment firm must safeguard the rights of its clients with regard to both financial

instruments and money by segregating its own assets from those of its clients There are

essentially three ways this can be accomplished First if the investment firm has a banking

license the WetGiraal Effectenverkeer {Securities Giro and Transfer Act] Wge ]

automatically provides asset segregation for most securities Wge provides that if such a

firm goes bankrupt the clients rights to those holdings are not impaired

Second an investment firm that is not a bank which in the pursuit of a profession or

business receives and forwards client orders with regard to financial instruments in

Dutch called the offering of a beleggersgiro] usually establishes such segregation by setting

up a separate and independent legal entity often a stichting foundation] to serve as a

bewaarinsteUing This is the standard route any other segregation structure requires the

prior approval of the firm s securities regulator Assets placed in the bewaarinsteUing

would be unaffected by the investment firm s bankruptcy

Third if the investment firm has a banking license but deals in financial instruments

outside the scope ofWge the standard route is to use a so called bewaarbedrijf As with the

bewaarinsteUing^ should the investment firm go bankrupt assets placed in the

bewaarbedrijfwould be safe

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

xxix

1085295 00041



compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account Both the bewaarinsteUing and the

bewaarbedrijfmsyhe considered Investment Entities In a technical sense an investor in a

fund may be considered to have a Financial Account with both the investment firm and the

bewaarinsteUing or bewaarbedrijf From a fiscal Dutch perspective and for KYC AML

purposes the bewaarinsteUing and the bewaarbedrijfare both ignored and investors have a

Custodial Account with the investment firm The bewaarinsteUing or bewaarbedrijf is

simply a legal construct to protect the customers rights and to insure that the investments

are not impaired by any bankruptcy of the investment firm

If both the investment firm and the bewaarinsteUing or bewaarbedrijfwere considered

Reporting Financial Institutions the IRS would receive duplicate reporting of the same

economic interest This in turn might lead the IRS to believe that a U S person holds assets

with twice the value of the person s actual holding which could result in misallocation of

the IRS s limited enforcement resources

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product ft om being used for tax evasion

Articles 6 17 and 6 18 of the Nrgfo of the Dutch supervisory authorities [AFM] set out the

rules for segregation of assets by investment firms The use of a bewaarinsteUing or

bewaarbedrijfas an asset segregation vehicle is solely used by investment firms It is not

possible to create a bewaarinsteUing or bewaarbedrijffor any other purpose A U S person

could not set up its own bewaarinsteUing or bewaarbedrijf for example The economic

value of any interest in a bewaarinsteUing or bewaarbedrijfheld by a Specified U S Person

or an entity with a U S Controlling Person would be reported by the corresponding

investment firm Accordingly the U S will receive all of the information it seeks and will

not inadvertently receive duplicate information
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II DEEMED COMPLIANT FINANCIAL

INSTITUTIONS
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II A Financial Institutions with Local

Client Base

1 Name of category of institution or product identified in Annex II Financial

institutions with a local client base

2 General description of institution or product These entities all serve a local client

base within the Netherlands and do not market themselves outside of their local territories

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account These institutions would likely

qualify as Local FFIs under Prop Reg § 1 1471 5 f l i [A However because the

Netherlands is a small country we request that entities related to these local FIs be

permitted to be located in other European Union countries that have IGA agreements

provided they meet the requirements to be a local FI under the terms of the relevant IGA

This would assure that such entities and their groups are subject to consistent rules in all

Partner Jurisdictions

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion The

restrictions in the agreement limit qualifying institutions to ones that are local in nature
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II B Stichting Administratiekantoor

1 Name of category of institution or product identified in Annex II Stichting

administratiekan toor “STAK”]

2 General description of institution or product A STAK is used to protect and define

voting rights in a business The STAK holds the issued and outstanding shares of a

company and in turn issues certificates to the contributors of capital to the company

Holders of cerificates have only indirect voting rights via the STAK but otherwise the

certificates are essentially identical to the shares of the underlying company

STAKs are widely used Large public companies use STAKs as part of their anti takeover

defenses because they limit the voting rights of public shareholders Family run legacy

businesses may use STAKs to limit the voting rights of heirs who do not actively participate

in the business

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account It does not appear that a STAK is a

Financial Institution under the IGA The STAK does not manage the financial affairs of

other entities and is not itself managed It merely holds shares that are represented by the

certificates that it issues Most STAKs are set up by active nonfinancial businesses so the

STAKs would be Active NFFEs under Annex I paragraph VI[B][4}[e}

To the extent the STAK is a Passive NFFE and needs a Financial Account [e g to collect and

pay dividends it would need to certify to the Financial Institution that it has no U S

Controlling Persons It would be veiy unlikely for a STAK to have a U S Controlling Person

so the U S interest in ownership information is minimal If the certificates are listed there

is no way for the STAK to compile information about certificate holders
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Moreover Custodial Institutions would be obligated to report on any U S Reportable

Account that holds a STAR certificate Accordingly any reporting of the STAK s U S

Controlling Persons would be duplicated by the Custodial Institutions Indeed Custodial

Institutions will be obligated to report on all U S Reportable Accounts regardless of the

amount of STAR certificates held while only U S Controlling Persons would be disclosed by

the STAR itself Accordingly information from Custodial Institutions will be much more

complete that any reporting by a Financial Institution with respect to an account of a STAR

We note that the Dutch government relies on tax reporting by Custodial Institutions but

does not require STARs to separately report their ownership It is recognized that reporting

by STARs would not add meaningful information

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion

STARs are generally used by active businesses to resolve voting rights issues As explained

above most STARs would be considered Active NFFEs and the owners of a STAR should be

reported by any Custodial Institutions that hold STAR certificates Accordingly STARs do

not appear to present a substantial opportunity for U S tax avoidance
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II C Nonprofit Organizations

1 Name of category of institution or product identified in Annex II

2 General description of institution or product

ANBIs must be approved by the Dutch Tax Service and their names are compiled and

published on the Internet

rhttp www belastingdienst nl rekenhulpen giften anbi zoeken 1 This is similar to the

IRS Publication 78 Select Check tool to identify tax exempt organizations

rhttp apps irs gov app eQs 1

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion
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II D Insurance Holding Companies

1 Name of category of institution or product identified in Annex II Insurance holding

companies

2 General description of institution or product These companies own insurance

companies As provided in the language of the proposed Annex these companies do not

themselves offer Cash Value Insurance Contracts or Annuity Contracts

3 Description of the extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account Holding companies that do not

themselves offer financial accounts are generally not financial institutions under the IGA

Under the regulations a holding company arguably could be considered a Type 3” foreign

financial institution [ FFI because it held stock in other companies See Treas Reg §

1 1471 5 e] l [iii] The IGA however does not include Type 3 FFIs within the definition of

Financial Institution
”

substituting instead a type of entity referred to as an Investment

Entity
”

The definition of investment entity does not cover holding companies unless they

are managed by an entity that conducts as a business” trading portfolio management or

similar activities on behalf of customers See IGA Article I l j Insurance holding companies

generally would not meet the definition of an Investment Entity However the definition of

Specified Insurance Company includes holding companies This seems to be a holdover

from Prop Reg § 1 1471 5 e l iv] but it is inappropriate in the context of an IGA

because insurance holding companies have no customers or financial accounts to report

upon

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion

Treating insurance holding companies as financial institutions will not serve any policy

under FATCA Under the definition provided in the draft Annex II an insurance holding

company would have no customers or financial accounts to report upon There is therefore

no reason to force such firms to maintain a registration with the IRS
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II E Entities Wholly Owned by Other

Exempt Beneficial Owners

1 Name of category of institution or product identified in Annex II Entities Wholly

Owned by Other Exempt Beneficial Owners

2 General description of institution or product

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account

• This category presents a modest expansion from the proposed regulations that we

believe is necessaiy advisable to address a shortcoming of the proposed regulations
o The proposed regulations currently provide that an entity e g a CIV] that is

wholly owned by EBOs such as EBO retirement funds] may itself be an EBO

o Under the proposed regulations such an entity may not be an EBO if it also has

deemed compliant owners However under the proposed regulations not all

low risk retirement funds are granted EBO status Instead some are granted

certified deemed compliant status presumably because U S tax law may not

consider them to beneficially own certain payments they receive However such

retirement funds present no greater risk of tax evasion than EBO retirement

funds

o A CIV with exclusively low risk retirement funds as investors could be placed in

an untenable position if it has to determine whether its investors are EBO

retirement funds or deemed compliant retirement funds and would have to face

the choice of forbidding investment by certified deemed compliant retirement

funds

o Additionally similar policy rationales justify the inclusion of deemed compliant

non profit organizations as permissible owners of an EBO CIV Such non profits
are given certified deemed compliant treatment because they represent an

extremely low risk of tax evasion
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o Limiting the EBO categoiy we have proposed to these two additional owners is a

narrow expansion it does not open the door to permitting ownership by other

deemed compliant categories such as local FFIs QCIVs etc which could

potentially target retail investors

• The categoiy we have proposed presents an extremely low risk of tax evasion Its

owners may only be retirement funds EBOs or deemed compliant] The low risk

presented by retirement funds is discussed above and is equally applicable to deemed

compliant retirement funds Moreover nonprofit organizations also present a low risk

of tax evasion as discussed below

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion
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III EXEMPT PRODUCTS
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III A Certain Retirement Accounts or

Products
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III A 1 Beneficial Interest in Retirement

or Pension Fund

1 Name of category of institution or product identified in Annex II A beneficial

interest in a retirement or pension fund that is treated as an exempt beneficial owner

under paragraph I D ofAnnex II

2 General description of institution or product See paragraph 1

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account Excluding such interests is consistent

with the policies of the exception to the definition of financial account” in Prop Reg §

1 1471 5 b 2] These interests are tax favored in the Netherlands and all contributions

are employer employee or government contributions satisf}ang paragraph [Q and most of

paragraph [ii] of 5 b [2] While contributions may not all be limited by reference to

earned income are set at a particular dollar level the Netherlands has a comprehensive

system of regulation to prevent overcontributions

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion

Please see the description of the second pillar” on page 10
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III A 2 Accounts Owned by Exempt

Beneficial Owners

1 Name of category of institution or product identified in Annex II Any account

owned by an entity identified in paragraph 1 of Annex 11

2 General description of institution or product See paragraph 1

3 Description of the extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account Accounts held by exempt beneficial

owners are not considered financial accounts by reason of Prop Reg § 1 1471 5 b 2 iii

The same treatment should apply in the context of an IGA

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion See

part 1 of this briefing book
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III A 3 Retirement Benefit Under Wage

Tax Act

1 Name of category of institution or product identified in Annex II 3 All products

offering retirement benefits under the Wage Tax Act

2 General description of institution or product The Wage Tax Act authorizes

professional insurance companies to offer products equivalent to the retirement plans

described in paragraph l D Under art ll l c and ll l d of the Wage Tax Act employers

may deduct contributions and taxation of the employees is deferred until benefits are paid

However the insurance companies do not qualify for exemption under Article 35 of the

Convention because they are subject to corporate income tax The plans offered are

identical to the plans offered by the tax exempt funds

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account These products generally would come

within the exemption for retirement savings accounts under Prop Reg § 1 1471

5 b] 2 i A 2 although it is possible for contributions to exceed 50 000 in a year when

the employee switches jobs Limitations and restrictions in Dutch law are similar but not

the same as US rules but the Netherlands has a comprehensive system of regulation to

prevent overcontributions so that no excessive retirement benefits are created

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion Tax

reporting insures that appropriate tax is paid Insurers must withhold wage tax on any

payment of pension including on payments to pensioners who have moved to another

country The insurer is jointly liable for tax in case there is underwithholding art 44

Invorderingswet]
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III A 4 Retirement Products Under

Personal Income Tax Act 2001

1 Name of category of institution or product identified in Annex II All products that

are deductible in the contribution phase and taxable in the distribution phase that are

covered by the Personal Income Tax Act 2001 Wet IB] Art 3 124 3 125 and 3 126a

Personal Income Tax Act 2001

2 General description of institution or product The Dutch retirement savings system is

divided into “pillars The first pillar is government benefits The second pillar is employer

sponsored pension plans The third pillar consists of retirement accounts and annuities

that an employee may establish independent of his or her employer The third pillar is

available if the retirement benefits that have been built up in the first and second pillar are

insufficient according to the Dutch norms

Individual retirement savings plans are considered the third pillar” of the Dutch

retirement savings system See I D l above for a further description of the pillars The

purpose of these products is to allow an individual to save for a supplemental pension

income oudedagsvoorziening} Individuals may purchase annuities from banks and

insurance companies Premiums are deductible from taxable income but are subject to an

annual limit and a cariyover limit Distributions are fully taxable at ordinary income tax

rates

Included in this categojy are lijfrenten A lijfrente may be a lifelong retirement annuity a

temporary annuity or an annuity for a surviving relative and must be sold to an individual

The premiums of lijfrenten are deductible to the extent of the pension gap” as calculated

under art 3 127 Personal Income Tax Act 2001 The pension gap is calculated using a very

complicated formula that takes into account the difference between a maximum

contribution to the taxpayer s pension and the actual contribution that was made that year
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The annuity will be taxed with income tax in accordance with art 3 100 Personal Income

Tax Act 2001 and therefore is subject to ordinaiy income tax at rates up to 52 ] The

seller is required to withhold wage tax on distributions

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account These products would qualify as

exempt retirement savings accounts under Prop Reg § 1 1471 5 b] 2 i A] 2] or Prop

Reg § 1 1471 5 b][2 i B] They provide the possibility for individuals that do not have

sufficient employee retirement benefit or self employed individuals to build up retirement

benefits The amounts that are allowed under the Dutch Personal Income Tax Act 2001

may occasionally exceed 50 000 Higher premiums are allowed in the year a self

employed person terminates his business or when carrying forward unused limits from

previous years There is a comprehensive tax and penalty regime for violations of the rules

related to lijfrenten Limitations are provided in art 3 124 1 3 127 3 131 of the Personal

Income Tax Act 2001

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion The

articles 3 126 and 3 126a Personal Income Tax Act 2001 provide strict rules for the

providers of these products An extensive set of tax reporting rules ensures that

appropriate tax is paid Annuities and endowments that do not conform to regulatory

requirements are subject to a fiscal penalty of 72 of the gross economic value of the

account If an individual emigrates from the Netherlands the Dutch Internal Revenue

charges a so called preserving assessment for the gross economic value of the annuity If

the emigre does not pay the tax due the insurer is liable for the imposed preserving

assessment art 30i of the State Tax Act]

xlv

1085295 00041



III B Certain Other Tax favored Accounts

or Products
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III B l Products Relating to Residential

Mortgages

1 Name of category of institution or product identified in Annex II

Kapitaalverzekering eigen waning KEW” spaarrekening eigen waning SEW”] and

beleggingsrecht eigen waning BEW ] endowment funds for residential mortgages] and

bouwdepat building accounts]

2 General description of institution or product KEW are offered by insurance

companies SEW are offered by banks BEW are offered by investment firms Only an

individual whose primary residence is the mortgaged property may open such an account

Unlike U S home mortgages which self amortize the principal over the life of the loan

Dutch mortgages provide only for payments of interest during the term of the loan and a

lump sum principal payment at maturity typically 30 years] KEW SEW and BEW provide

a way for a homeowner to accumulate the principal amount of a mortgage

The account is blocked so that it can be used only to pay mortgage principal at maturity

The home owner has some discretion regarding annual contributions but the maximum

total contribution is either € 34 900 over 15 years or € 154 000 over 20 years In addition

the maximum annual contribution is 10 times the smallest annual contribution Earnings

on the account are exempt from tax as long as the account remains blocked When the

mortgage comes due no later than 30 years after the account is established] the balance of

the account must be applied to the mortgage Any balance in excess of principal due is

subject to immediate taxation at a rate of up to 52

Building accounts are blocked accounts as part of a mortgage loan provided for a house to

be built or renovated Part of the loan is not paid out to the client but withheld in a building

account The building account is blocked the client cannot withdraw money without

consent from the bank Withdrawal from the building account can only be made if building
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costs on the house must be paid by the client [e g installment pa mients that are due as the

construction of the house progresses payments for a kitchen a bathhroom structural

alterations etc } The client has to provide the relevant invoices to the bank

The client pays interest on the entire loan balance including the amount in building

account and receives interest on the building account and the interest rates are the same

The building account exists for a maximum of 24 months After that the building must be

completed and the building account is emptied If the building deposit is not drawn

completely the building deposit is terminated and the amount is generally applied to the

loan if the amount is under a certain threshold {e g € 7 500} the bank will pay it to the

client The client can always choose to pay this amount on the loan

3 Description of the extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account These accounts are similar to

accounts that qualify for exemption under Prop Reg § 1 1471 5 b} 2} i} B} and should be

considered to meet the requirements that there are limits or penalties on excessive

contributions and early withdrawals The contributions are not limited to a specific annual

dollar amount or determined with respect to earned income However contributions are

limited to amounts that are reasonable relative to the price of housing and the maximum

amount that can be contributed averages far less than the 50 000 per year threshold in

the proposed regulation A building account is part of a loan it is not a saving account It is

not possible to withdraw money for any other purpose other than building or renovating a

house except for small balances remaining at the end of the project}

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion The

product must be linked to a mortgage on an owner occupied dwelling located in the

Netherlands The sole advantage of the account is build up of mortgage principal with the

deferral of Dutch income tax Payments out of the account other than to pay mortgage

principal are subject to reporting to the Dutch tax authorities and such pa3nnents are

subject to immediate taxation at rates of up to 52 Likewise if the account fails to meet

any of the requirements described above it immediately becomes a taxable account and

any accrued gains are subject to immediate taxation Building accounts cannot be used for
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Dutch or U S tax evasion because interest is reported to the Dutch tax authorities and the

client cannot deposit money on a building account the building account is al^vays funded

by a mortgage loan}
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III B 2 Stamrecht Employee Severance

Annuity]

1 Name of category of institution or product identified in Annex II Stamrecht

employee severance annuity as provided by art 11 1 g and 11a Wage Tax Act 1964

2 General description of institution or product ytamrecftt compensate a discharged

employee for the loss of a future income pursuant to a severance agreement Stamrecht are

temporary or lifetime annuities purchased by employees The severance amount and

therefore the premium for the annuity is always a single payment based on the employee s

salary and years of service prior to discharge as well as the reason for the discharge The

product is t3^ically sold by retail banks and insurance companies The former employer

must deposit the funds directly with the bank or insurance company if the funds are

instead paid to the employee they are subject to immediate taxation at rates of up to 52

Distributions on the annuity are treated as deferred wages and are subject to withholding

ofwage tax at source by the bank or insurance company

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account Stamrecht are similar to products that

are not considered accounts under Prop Reg § 1 1471 5 b 2 i B The product may only

be purchased by an employee and a comprehensive tax withholding and penalty regime

prevents early withhdrawals and other abuses The premium is always a single payment

and cannot exceed an amount based on the employee s former salary While this is not the

same as having a specific dollar limit or a limit that refers to earned income it serves the

same purpose making sure that stamrecht are not used for purposes other than actual

severance benefits

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion

Similar to lijfrenten [see III A4 above stomrecht have a comprehensive tax and penalty
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regime to prevent abuse If the former employee acts contrary to the Wage Tax Act the

distribution is subject to both wage tax withholding and penal interest revisierente in

accordance with art 19b Wage Tax Act 1964 art 3 81 Income Tax Act 2001 and art 30i

AWR The seller bank or insurance company must withhold the tax due If It fails to do so

and the individual does not pay the tax and revisierente the seller is liable for both the tax

and the revisierente in accordance with art 44b Inv
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III B 3 Levenslooprekening Course of

Life Account ]

1 Name of category of institution or product identified in Annex II

Levenslooprekening course of life account ]

2 General description of institution or product Levenslooprekening allows an employee

to save money with tax deferred earnings in order to have an income during periods of

extended leave

The annual contribution is limited to the employee s salary of the year preceding the year

of the contribution and the balance immediately after a contribution cannot exceed 210

of the salary of the employee for the preceding year

When the employer grants the employee leave the financial institution is required to pay

the money to the employer The employer pays the employee and withholds wage tax

These accounts have proven unpopular so the enabling legislation was repealed New

accounts cannot be opened after January 1 2010

3 Description of the extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account These accounts are similar to

accounts that qualify for exemption under Prop Reg § 1 1471 5 b] 2] i] B] The accounts

are subject to limits and penalties on excessive contributions and early withdrawals The

contributions are limited by reference to earned income but depending on the employee s

salary may exceed 50 000 We note that no new levensloopregeling accounts can be

opened minimizing any potential U S tax issue

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion The

employer must have a written arrangement with the employees especially for the
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levensloopregeling If acts of the employer or the employee conflict with the

“levenslooparrangement
”

the Dutch tax authorities can declare the whole arrangement

invalid and require the employer to pay wage taxes on the total amount of all accounts of

the participating employees
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III C Other Exempt Products
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III C l Netherlands Investment Fund

Listed Shares

1 Name of category of institution or product identified in Annex II Shares of funds

that are listed on the Amsterdam Stock Exchange

2 General description of institution or product Listed shares are purchased by

nominees typically banks and custodians operating in the Netherlands The shares are not

available for purchase by the general public directly

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account Due to the nature of the shares it is

not possible for a fund to identify beneficial owners of listed shares If investment funds

are required to treat these shares as Financial Accounts they will be unable to comply with

the requirements to identify U S holders and report information with respect to those

holders Also please note that to the extent a share Is held in a reportable Custodial

Account this exception would not apply and the Custodial Institution would be required to

take the value of the share into account in its FATCA reporting

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion The

fact that listed shares are available for purchase only by known banks and custodians

means that the investment will be subject to FATCA reporting by those institutions It is

unnecessary and overly burdensome to impose a due diligence requirement for these

shares on the investment fund itself
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III C 2 Alimony Annuity

1 Name of category of institution or product identified in Annex II An alimony

annuity as provided by art 6 5 and art 6 6 of the Personal Income Tax Act Wet

Inkomstenbelasting

2 General description of institution or product A divorcee pays an amount to insurer

that will pay an annuity to the other divorcee as alimony The product is defined in art 6 5

and art 6 6 of the Personal Income Tax Act Wet Inkomstenbelasting The withholding of

income tax is laid down in art 34 of the Wage Tax Act WetLoonbelasting

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account This product fits in the Dutch tax

system with deduction of alimony paid and taxability of alimony received The Insurer will

be required to withhold Income Tax on the payments to the recipient The product is not

tax driven but ensures that divorcees that have a bad track record for paying the alimony

can be forced to make a one time pa3nnent instead

4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion

Art 34 Wage Tax Act requires the insurer to withhold income tax on payments of alimony

annuit to the divorcee
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III C 3 Funeral Insurance

1 Name of category of institution or product identifled in Annex II Any funeral

insurance policy with a premium of€ 1 000 per year or less

2 General description of institution or product Funeral insurance is a low value life

insurance policy that pays out in either cash or kind [i e pa3rment of the bill of the

undertaker upon death About 75 of Dutch residents have such policies The premiums

are quite low starting at € 2 50 per month The policy value is generally less than 25 000

and nearly all policies will pay a benefit of less than 50 000 Funeral policies are sold

through independent agents who may sell policies from five or ten different insurance

companies Some policies include refund cancellation provisions that may give them a

nominal Cash Value

3 Description ofthe extent to which the institution or product meets the

requirements in U S regulations to be an exempt beneficial owner or deemed

compliant FFI or the extent to which the product meets the requirements to be

excepted from the definition of financial account The overwhelming majority of

funeral insurance policies would qualify as for the small policy exceptions in Annex I

paragraphs 11 A 2 and 111 A 2 This is very helpful because the product has very low

profit margins and cannot support the substantial administrative costs that FATCA would

otherwise impose However the small account exceptions are subject to the aggregation

rules in paragraph VI C 1 of Annex 1 The process for an independent agent to check

whether multiple policies held by the same person at a particular insurance company

exceed the small policy thresholds would be burdensome out of all proportion to the value

of the information to the U S tax authorities and would effectively destroy the market for

this product Accordingly we propose that policies with a premium of less than € 1 00 0 per

year be considered an exempt product This threshold is high enough that it would cover

virtually all funeral policies but is low enough to guarantee to the United States that

substantial amounts of wealth cannot be hidden” in these policies
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4 Description ofNetherlands legal requirements applicable to the institution or

product that prevent the institution or product from being used for tax evasion

Distributions on funeral policies are reported under standard Dutch tax reporting rules

Dutch tax authorities have found no reason to implement additional anti abuse legislation
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Points for discussion with the Dutch Ministry of Finance in connection with the IGA

The following table outlines the various points for discussion with the Dutch Ministry of Finance in relation to the implementation of the IGA by the Netherlands This document

comes on top of the proposals made in connection with the preparation of the Annex II to the IGA

The IGA Model has a number of provisions which have intentionally been kept rather vague or broad to leave room for the relevant FATCA partner country to adopt

implementation measures which it deems most suitable The NVB has listed below the key points which they would like to discuss with the Ministry of Finance

Item Observation ReferenceComment Suggestion

Definition Related Entity

Related Entity definition is broader than the

concept of an Expanded Affiliated Group EAG

entity 50 vote OR 50 value test instead of 50

vote AND 50 value test

The benefit or purpose of adopting this new

definition 50 OR 50 is not apparent

1 MoF allows FFFs to apply the EAG

definition under the draft FATCA

rules ie possibility to incorporate

the 50 vote AND 50 value test

into the Related Entity definition

that is keep the threshold as per

the Proposed Regulations
2 Given the approaching 1^ January

2013 milestone we recommend

that you finalise the position on this

as soon as possible

I Article 1 1 kk1

Further the option to take a different position
on a country by country basis makes the

control and monitoring tasks of multinational

FFIs more complexFurther the Model IGAallows Partner Countries to

exclude entities that are not part of an EAG from the

definition of Related Entities on a per Partner

Country basis

In any case this is a key concept and in the

interests of coherence of FATCA it ought to be

aligned for IGA and non IGA countries It is not

practical for multi national FFIs to roll out

parallel policies and procedures for IGA and

non IGA entities nor between IGA branches

Given that the start date of FFI registration is 1

January 2013 less than six months to go the

finalisation of EAG lists will soon be a critical task for

FFIs in their FATCA implementation
Moreover to complete EAG lists in time for 1^

January 2013 a final position on this will be

required in the shortterm

2 Deadiinefor submission ofreporting
The local reporting deadline must be set by the Dutch

tax authorities

The Model IGA provides that reports must be We suggest that the reporting deadline

submitted by the FATCA Partner Country by the for local FIs be set at July 1 of the year

end of September of the year following the end following the calendar year to which the

of the calendar year to which the reporting reporting relates

relates The Model IGA does not provided by
when the Dutch tax authorities must obtain the

reports from the local FIs

Article 3 5
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Points for discussion with the Dutch Ministry of Finance in connection with the IGA

We suggest that the Dutch tax | Article 4 2

authorities confirm that no

withholding will be required in

case the FFI has reported the

information listed in

subparagraph 2 a of Article 2

that it has in its possession or

report the relevant information

FFI has in its files As the case

may be that the FFI may not

have all information required
under Article 2 sub par 2 a

e g missing TIN

Recalcitrant account holders

Whilst it had been stated that withholding would no

longer be required with respect to payments made to the main objectives of the IGA

recalcitrant account holders Article 4 2 suggests

that withholding is still required unless the account

holder is reported in accordance with subparagraph
2 a of Article 2 That sub paragraph requires

reporting of detailed information about the account

holder which you may not have if the account holder

is recalcitrant

Eliminating or reducing the circumstances in

which withholding applies ought to be one of

3

This appears to be a circular logic

Compliance and enforcement mechanisms laid

down in Article 5 should suffice to deal with

recalcitrant account holders

Whilst having a Responsible Officer that must

annualiy certify FATCA compliance is not

required under the Model IGA some countries

are suggesting to reinstate such requirement

We very much oppose such requirements as it

leaves the question open as to how the

Responsible Effort would be in a position to

provide the certification in the absence of

detailed auditguidance Providing a full

compliance certification may require a review

of each and every client which would obviously
not be realistic

Compliance and assurance

The model IGA does not require annual certifications

of compliance with the FATCA requirements from

FFIs

Article 54 We suggest to nominate a contact

person per EAG The contact person

could carry out the functions below

Act as a single point of contact for US

enquiries or any questions the Dutch

Tax Authorities may have regarding FFPs

application of the EAG

Cherry picking
Annex 1 1 C provides that the FATCA Partner may

allow its FFIs to apply the procedures defined in the

Proposed Regulations instead of the procedures

The purpose and benefit of this option and the

rationale for giving this option to the Partner

Country is not clear

We propose to align with the rente

renseignering procedures as much as

possible Floweverwe suggest that the

Dutch tax authorities authorize that

5 Annex 1 1 C
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Points for discussion with the Dutch Ministry of Finance in connection with the IGA

described in Annex I This choice is provided to the

Partner Country not the FFIs in the country

The Partner Country is not impacted by this

choice the impacted stakeholders would be

the IRS and the Partner Country FFIs As the IRS included in the Final Regulations and

has drafted both the Proposed Regulations and those included in the IGA

the IGA presumably both approaches are

acceptable to the IRS

each Dutch FI may opt as it wishes

between the due diligence requirements

If a choice is to be made with respect to

whether to apply any part of the due diligence

procedures prescribed by the Final Regulations
or the IGA this choice ought to be offered to

the Partner Country FFIs

6 Mostfavored nation clause

Whilst the intend is to ensure a ievel playing field in

terms of FATCA requirements between the various

IGA countries it cannot be ruled out that certain IGA

may contain requirements which are perceived to be

more beneficial by Dutch FIsthan those included in

the IGA entered into by the Netherlands

It is expected that the requirements deriving
from the various IGAs may differ and that the

requirements as they exist in certain other IGA

countries may be perceived as more beneficial

by FIs established in the Netherlands To ensure

a level playing field and protect the competitive

position of Dutch FIs it is key to provide for a

most favored nation clause whereby Dutch FIs

may opt for the application of requirements to

be found in other IGA as a replacement for

requirements stemming from the IGA entered

into by the Netherlands A most favored nation

clause can be found in the UK IGA

Insert a most favored nation clause in

the IGA

Annex I or core

IGA

We suggest that the various de minimis

thresholds included in the due diligence

procedures outlined in Annex I should

be made optional

Annex I various

Optional character of the de minimis rules

It is unclear whether the de minimis provisions under

the IGA are optional

Whilst the optional character of the various de

minimis thresholds was made explicit in the

proposed regulations the Model IGA is unclear

on this principle In section II A of Annex I it is

stated that it is up to the FATCA partner

country to determine whether the de minimis

rule is optional or not whilst in other sections of

Annex I no details are provided as to the

7
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Points for discussion with the Dutch Ministry of Finance in connection with the IGA

optional nature of the de minimis rule

It is key that it be left to each FI to opt for or

against the implementation of the various de

minimis rules FIs being stricterthan what the

IGA requires should not cause any concerns for

the Dutch tax authorities

Annex I U S indicia for Individuals

One of the listed indicia to determine

whether an account holder is a reportable
U S person is the existence of an

unambiguous indication of a U S place of

birth

The U S indicia also comprise the current

U S telephone number

Many FIs store the city of birth in their The goal is to continue to seek further

clarity on this from the IRS via MoF

Therefore we suggest to

Replace the references to a U S

place of birth by a reference to

Identification of U S as

country of birth

8 Annex I III B 1

client dbase but they often do not

store the country of birth In these

cases it is unclear to what extentthe

city of birth is an unambiguous
indication of a U S place of birth

Telephone numbers maintained by an

FI are generally stored in so called free |
fields which means that they are not

vaiidated and that it cannot be derived

b

from the dbase through an electronic

search whether it is a U S telephone
number or not

Review Obligation in respect of Existing Customers

opening a new account must be clarified
For individuals the due diligence obligations under

the IGA at new account opening include

The due diligence procedures for new accounts We would like the Dutch tax authorities

are identical under the Model IGA for pre-

existing and new customers whilst pre existing US indicia for low value accounts and an

customers may already have gone through the enhanced review for high value account

identification procedures for pre existing constitute a proper confirmation of the

reasonableness ofthe self certification

9 Annex I III B

to confirm that an electronic search for

i Requirement to obtain self certifications and

ii Requirement to establish the reasonableness of accounts To limit the burden for FIs we

such self certification suggest that the electronic search for low value provided in connection with the opening
accounts or the enhanced review for high value of a new account such that no additional

accounts be considered a sufficient

confirmation ofthe reasonableness ofthe self-

testing ofthe self certification is

required in case a electronic search or

certification provided by the account holder enhanced review has already been

even when such search or view has taken place performed in the past provided the

prior to the opening ofthe new account

provided obviously that the conclusions from

the search or review match the statements

conclusions of the search or review

match the certifications made as part of

the self certification

made in the self certification
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Points for discussion with the Dutch Ministry of Finance in connection with the IGA

Firstly giver that a legal entity s tax residency
is likely to be much more stable than that of an

individual it is arguable that reviewing

historical documents is less relevant for entities

than individuals and that it is reasonable to

focus on and rely upon obtaining
documentation to evidence the customer s

status and or other data

Secondly it seems unreasonable that FFIs in

IGA countries be penalized for their

Government s cooperation on FATCA

Electronic Self Certification Ought to be Acceptable
The IGA due diligence procedures rely heavily on self

certification by customers but do not confirm if

electronic self certification is acceptable

Electronic self certification ought to be

acceptable for the following reasons

For avoidance of doubt the IGA should

explicitly allow FFIs to obtain

withholding certificates and

certifications flexibly for individuals and

entities using any of the following
methods

10 Annex I

Firstly requiring paper certification would be

regressive step for the industry that would

increases the costs of compliance for all

involved without contributing to the policy

objectives of FATCA

Many new business models and strategies in banking
drive online interactions with customers Online

channels are significantly cheaper way to service

customers and enable FFIs to provide efficient and

lower cost services These channels have become a

key way of interacting with customers for many FFIs

In paper form

Scanned copies of paper form

that are received from the

email address thatthe FFI has

on file for the customer and

Electronically if the FFI

receives the certification from

a person who has been

authenticated online for the

purposes of the FFI s internet

banking site or who has been

through an equivalent level of

authentication that is required
for the FFI s internet banking

Secondly given FFIs capabilities for online

authentication of customers paper certification

is unnecessary FFIs already have controls in

place to verify the identity of customers prior

to allowing them to transact via internet

banking those controls could also be applied to

verify prior to self certification

Further for online channels FFIs already have

controls in place to ensure the integrity of those

systems in the interests of the FFI For example
authentication of customers accessing internet

banking for obvious reasons this capability is a pre-

requisite The electronic certification ought to be

specifically allowed in the IGA and Final

Regulations It should be allowed provided th^
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Points for discussion with the Dutch Ministry of Finance in connection with the IGA

the FFI meet certain principle based criteria

that leverages internet banking security for

authentication without requiring each FFI to

apply to the IRS for approval of their

implementation approach Please note thatfor

many multinational FFIs product systems are

local not centralized This means that if FFIs

were required under FATCAto make

applications for each implementation of an

electronic certification approach the IRS could

expect separate applications per branch for

many FFIs

11 Annex I Identification procedures for New

IndividualA ccounts

The requirement to obtain a self certification

for new individual account is probably intended

The Dutch Tax Authorities are

requested to issue guidance on

Section III B of Annex I i e confirm

that a self certification is only

required in respect

of the first new account

Annex I III

Section III B of Annex I states that a self certification to apply only when the first new account is

must be obtained upon account opening for new

individual accounts

opened by a given individual The wording of

the relevant provision is however unclear on

this point and may be interpreted as requiring a

new self certification each time a new account

is opened

Annex II

Annex II Applicable due diligence procedures
Annex II of the model is intended to contain an

outline of the various entities that are exempt from

FATCA requirements provided they meet certain

conditions It is however unclear which due diligence

procedures will apply to the entities listed in Annex II

to prove that those entities meet the applicable
conditions to be considered a deemed compliant or

non reporting

Deemed compliant or non reporting FI status

may require an FFI not to accept US account

holders It is unclear however under both the

proposed regulations and under the IGA which

due diligence procedures such entities must

comply with to be able to uphold thatthey
have met all the conditions attached to the

FATCA status sought

12

Provide guidance regarding the due

diligence procedures that must be

complied with by deemed compliant
and non reporting FFIs

For the deemed compliant or non reporting FFI

status to have any relevance it is necessary for

any applicable due diligence procedure to be

substantially simpler than those imposed on
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Points for discussion with the Dutch Ministry of Finance in connection with the IGA

PFFIs otherwise a deemed compliant or non-

reporting FFI would be in exactly the same

position as a PFFI has does not have US

customers

I

13 Maximale vrijheid ten aanzien van hettoepassen van

de U S Regulations

Artikel 1 1 kk

Annex I l C

Annex I ll A

Annex I Ml A

Annex I lll B

{apply

U S Regulations
instead of self

certification

Annex I IV A

^rtikel 2 2 4

Annex I V B

saldo van opgeheven rekening blijkt niet uit system

gebruikvan KvK codes

14

15

OD8728
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Toelichting

In juli 2012 hebben de VS en de G5 landen DUI FRA IT SPA VK een Model

Intergovernmental Agreement IGA ontwikkeld Dit is een alternatief voor de

hoofdregel van FATCA rectitstreekse informatieverstrekking door financiele

instellingen FI s aan de VS

Voordeel is verbeterde uitvoerbaarheid van FATCA door gebruikte maken van

uitwisseling op basis van het belastingverdrag Een tweede voordeel is dat de

Nederlandse financiSle sector gevrijwaard is van de bronheffing die de VS heeft

ingesteld op betalingen aan niet compliante instellingen
De Nederlandse financiele sector is aangesloten op de onderhandelingen en

steunt de aanpak Het VK heeft op 12 September 2012 een IGA getekend met de

VS Inmiddels hebben meerdere ianden aangegeven voor het einde van het jaar
een IGA met de VS te sluiten persbericht van de US Treasury in bijiage 1

Nederland wordt genoemd in dit persbericht als een van de landen die dit jaar
overeenstemming wil bereiken Dit is in lijn met uw voornemen uitgesproken in

het persbericht van 10 oktober Jl bijiage 2 De gesprekken om te komen tot

een overeenkomst zijn in een vergevorderd stadium Het is de bedoeling van

zowel Nederland als de VS om in de week van 19 november tot

overeenstemming te komen Het eindresultaat zulien wij kort daarna met u

bespreken Dan vernemen wij tevens of en zo ja wanneer u beschlkbaar bent

voor ondertekening Dat zal na goedkeuring van de Ministerraad op 14 of 21

december zijn

De overeenkomst bestaat uit een overeenkomst van 7 artikelen een Annex I

waarin de due diligence regels voor de financiele instellingen FI s staan en een

Annex II waarin per FATCA partnerland uitgezonderde FI s en product

categorieen opgenomen kunnen worden

De overeenkomst

De VS heeft steeds bij EU OESO en in de bilaterale gesprekken duidelijk
aangegeven dat de IGA een modelovereenkomst is waar niet of nauwelijks van

afgeweken kan en zal worden Alleen Annex II is specifiek voor het FATCA

partnerland Deze richting van de VS blijkt al uit de eerste overeenkomst die is

getekend tussen de VS en het VK De VS hecht groot belang aan het standaard

model en zal niet of nauwelijks afwljken van het model Dat laat hun mandaat

niet toe en het is geen optie aldus de VS om het congres additionele

voorwaarden te laten goedkeuren Daarnaast zal afwijking van de standaard In

een wereldwijde uitvoering tot ongewenste resultaten leiden aldus de VS

Bijzonderheden zulien dus met name worden geregeld in Annex II en in een

Memorandum of Understanding dat gelijktijdig zal worden ondertekend

C

Wij hebben ingezet op een level playing field voor de Nederlandse financiele

sector en een optimaal resuitaat met als benchmark de IGA tussen de VS en het

VK Op een groot aantal punten is dat gelukt Er is bijvoorbeeld nagenoeg

overeenstemming ten aanzien van de volgende punten
• Het opnemen van een Most Favoured Nation clausule zodat later

overeengekomen gunstigere voorwaarden ook van toepassing zijn op de

NL VS IGA

• De bescherming van persoonsgegevens Is optimaal gewaarborgd door

te verduidelijken dat als de IRS zich direct richt to een FI op basis van

artikel 5 lid 1 geen inhoudelijke informatie zal worden uitgewisseld Dit

gebeurt alleen via de overheden Zie aandachtspunt Data protectie
hierna

• Verduidelijkingen en meer zekerheid over de vrijstellingen voor de FI s {
in Annex II met name voor onze overheidslichamen voor de

internationale organisaties voor onze Nederlandse pensioensector met
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duidelijkheid over de positie van de Nederlandse fondsen voor gemene

rekening en voor de Nederiandse verzekeraars met product categorle^n
in de diverse pijiers van ons pensioensysteem
Een fiexibele aanpassingsmogelijkheid van Annex II

• Een toezegging van de VS dat de VS de Nederiandse FI s niet op basis

van een rechtstreekse werking van FATCA zai aanspreken ais het

verdrag nog niet geratificeerd is Het ratificatie traject zai in 2013

plaatsvinden

Een tweetal ounten van aandacht

• Ad Beslispunt 1 Rechtstreekse verwijzing naar VS regelgeving
De overeenkomst bevat een fiink aantai verwijzingen naar de relevante

nationaie wetgeving in de VS Op dit moment vormen de concept FATCA

regulations de basis voor de overeenkomst Naar verwachting komt

binnenkort de definitieve regulations’ uit De verivijzingen naar de

wetgeving in de VS brengt het risico met zich van een directe

doorwerking op de Nederiandse FI s van een wijziging in de nationaie

wetgeving van de VS Het is eenvoudigweg niet mogelijk alle relevante

FATCA wetgeving in de overeenkomst op te nemen Dat kan leiden tot

vragen van de RvS of de Tweede Kamer over de aanvaardbaarheid van

die doorwerking In eerste instantie is gesproken over een freeze van

de voorwaarden dat wiJ zeggen dat de wet en regelgeving op het

moment van het sluiten van de overeenkomst van toepassing is samen

met een bepaling dat ais wet en regeigeving ten gunste van de R

wijzigt daze gunstige wijziging geldt voor de FI De VS wii alleen de

freeze toestaan maar geen automatische doorwerking van

versoepelingen in de VS regelgeving Wij menen dat een dergeitjke

bepaling de Nederiandse sector niet het gewenste level playing field

geeft Immers de eventuaJe gunstigere voorwaarden zijn dan niet

automatlsch van toepassing De VS heeft zelf aangegeven dat het

onwaarschijnlijk is dat de voorwaarden stronger zullen worden in de

toekomst Per saldo lijkt het daarom gunstiger te kiezen voor de directe

doorwerking boven een freeze met een ingewikkelde voortdurende

heronderhandeling
• Gelijk speelveld Extra voorwaarde voorgesteld door VS

De VS hebben in het laatste stadium van de gesprekken alsnog een

extra voorwaarde voor de zogenoemde local FI s opgenomen Dat zijn
FI s die alleen op de Nederiandse markt opereren en daarmee vrijgesteld
van informatleverplichtingen onder de IGA In de overeenkomst met

Nederland staat nu dat deze FI s US persons niet mogen discrrmineren

ten aanzien van het openen of aanhouden van rekeningen De VS is

bevreesd dat US persons geen toegang zouden krijgen tot deze lokale

aanbieders In de IGA tussen de VS en het VK is dit punt niet

opgenomen en waarschijnlljk ook niet in de overeenkomsten die al

geparafeerd zijn waaronder Sparje De VS Is niet bereid dit

aanvullende punt te laten vallen Het is een gevai van voortschrtjdend
inzicht Het zai tevens in de final regulations worden opgenomen Het

belang voor de Nederiandse sector lijkt niet heel groot
ViL

BES eilanden vallen ook onder IGA

De IGA zai ook direct van toepassing zijn op de BES eilanden De juridische
basis voorde informatie uitwisseling is het WABB Protocol en de Belastingwet
BES De aanlevering van de gegevens door de financiele instellingen aan de

Belastingdienst gebeurt op basis van het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES

UB Belastingwet BES Zowel de belastingdienst op de BES ais de financiele

instellingen op de BES zijn geinformeerd over inhoud en proces

Up
■

3^ 10 2 e
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Curasao zou inmiddels contact hebben gezocht met US Treasury om te komen

tot een IGA Dat is positief aangezien een aanzienlijk deel van de bijkantoren op

de BES ellanden wordt gemanaged vanult Curasao

Aandachtspunten
Ad Beslispunt 2 Data protectie
De IGA ondervangt een belangrijk bezwaar tegen de oorspronkelijke opzet van

de FATCA regels Rechtstreekse informatleverstrekking door Nederlandse FI s

aan de IRS zou een inbreuk zijn op Europese datapnotectie regels richtlijn
95 46 EC

Working Party 29 een adviesorgaan van de Commissie op dit gebied heeft

aandacht gevraagd voor de vraag of de uitwisseling onder het belastingverdrag
in overeenstemming is met de richtlijn Het gaat dan om de vraag of de

ontvangende staat volgende waarborgen heeft dat vertrouwelijk met gegevens

wordt omgegaan 10 2 e

In een eerder stadium is10 2 e

ook aangedrongen op het inwinnen van advies bij het CBP

c Wij zijn van mening dat dat niet zinvol is

Basis voor de uitwisseling is het belastingverdrag en het WABB verdrag

Bij de totstandkoming van het wijzigingsprotocol bij het WABB verdrag is

met name dit punt uitvoerig aan de orde geweest De VS zijn
ondertekenaar bij het WABB verdrag De wijze waarop de VS omgaat
met vertrouwelljke gegevens is bij de ratificatie van het

wijzigingsprotocol ook niet in discussie geweest De IGA verandert op dit

punt dus niets

Onder aanvoering van EU rappoiteur Omtzigt is in het WABB verdrag de

mogeiijkheid opgenomen dat de Staat die informatie Jevert zo nodIg
aanvullende voorwaarden kan stellen Mochten er in de toekomst

problemen aan het licht komen bestaat er dus al een instrument om

nadere voorwaarden te stellen die zeker stellen dat aan de EU normen

wordt voldaan

Vooralsnog is er geen enkele reden te veronderstellen dat de VS geen

adequate gegevensbescherming bledt In de peer review van het Global

Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes
heeft de VS juist optimaaJ gescoord op de onderzoeken ten aanzien van

gegevensbescherming
Nu advies inwinnen bij het CBP is ons inziens dan ook niet nodig Het zal

er bovendien toe leiden dat de beoogde ondertekening voor het eind van

het jaar niet meer haalbaar is

In de parlementaire behandeling zal D66 dit punt zeker opbrengen maar

wij zien die discussie gelet op het bovenstaande met vertrouwen

tegemoet

■

In de praktijk
De gegevensuitwisseling tussen Nederland en de VS zal door het aangaan van

de IGA dus geschieden op basis van het WABB verdrag het belastingverdrag en

de Wet op de Internationale bijstandsverlening bij de hefhng van belastingen
WIB De aanlevering van de gegevens door de financiele instellingen aan de

Belastingdienst gebeurt op basis van het Uitvoeringsbesluit WIB UB WIB

In Nederland is in de WIB wettelijke invuiling gegeven aan de vereisten van

privacybescherming bij Internationale gegevensuitwisseling Als voor FACTA een

IGA tussen NL en de VS wordt gesloten wonden gegevens aangeleverd en

uitgewisseld op grond van de WIB en het UB WIB waardoor de privacy wordt
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I

gewaarborgd Bovendien wordt op deze manier aangesloten bij de huidige
bastaande systematiek van aanleveren an uitwisselen van gegeven Er is dan

ook geen verschil aanwezig tussen het uitwisselen van FACTA gegevens an

gegavens op basis van andare richtlijnen en verdragen

In de Belastingwet BES zijn grotendeels dezelfde bepalingen opgenomen op

hat gabiad van intarnationala gegavansuitwisseling Door het aangaan van een

IGA worden voor de BES eilanden gegevens aangeleverd en uitgewisseld op

grond van da Balastingwat BES an hat UB Belastingwet BES waardoor de

privacy ook voor de BES wordt gewaarborgd

Ad Beslispunt 3 Nationale wetgeving met materieel

terugwerkende kracht

De automatische renseignering van gegevens door de financiele instellingen aan

de Beiastingdienst is geregeld in het UB WIB en het UB Belastingwet BES Beide

besluiten zullen dan aangepast moeten worden aan o m de te leveren gegevens

in het kader van FATCA

De verplichtingen voor de FI s gaan in per 1 januari 2013 Echter de wijzigingen
van de UB WIB kunnen pas in werking treden na ratificatie van de NL IGA De

IGA kan echter niet voor 1 januari 2013 geratificeerd zijn De wijzigingen van de

besluiten zullen dan ook zien op gegeven en inlichtingen die betrekking hebben

op feiten die zich voordoen vanaf 1 januari 2013 Dit betekent dat de besluiten

materieel terugwerkende kracht hebben

c

Hier zrt een zeker risico aan maar de financieie sector is gebaat bij een NL IGA

en is daarnaast nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan Bovendien

zullen de wijzigingen van het UB WIB en het UB Belastingwet BES als bijiage bij
de IGA gevoegd worden tijdens het pariementair goedkeuringsproces waardoor

de verplichtingen voor de FI s al eerder kenbaar worden Indien het verdrag voor

het eind van 2012 ondertekend is an gezamenlijk met het concept

uitvoeringsbesluit kenbaar is gemaakt door middel van een persbericht zal

daarmee de facto voldaan zijn aan het kenbaarheidsvereiste

De positie van de belanghebbenden over wie de informatle wordt uitgewisseld

verandert doortussenkomst van de Beiastingdienst overigens niet ten opzichte
van de situatie waarin de financiele instellingen direct informatie zouden ieveren

aan de IRS In beide situaties zal immers informatie over deze belanghebbenden
over het hele jaar 2013 worden uitgewisseld

C

1 Reciprociteit

De VS houdt in de overeenkomst een flinke slag om de arm ten aanzien van de

reciprociteit omdat de VS op basis van de eigen wetgeving nog niet volledig
dezelfde standaard van wederkerigheid kan nakomen Dit blijft een

aandachtspunt NL moet meer informatie aan de VS verschaffen dan de VS aan

NL kan leveren De VS heeftzich in de IGA wei gecommitteerd om binnen een

aantal jaren op dezelfde standaard te kunnen uitwisselen

2 Proces

De IGA gaat uiteindelijk via het ambtelijk voorportaal CORIA naar de MR ter

toestemming voor ondertekening Gezien de samenhang tussen het UB WIB en

het UB Belastingwet BES en de IGA ligt het voor de hand beide besluiten

hetzelfde traject te laten voigen Dit in afwijking van het gebruikelijke traject
van de fiscale uitvoeringsbesluiten CEWI REWI MR

3 Implementatie Beiastingdienst
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Implementatie van FATCA betekent dat de Belastingdienst de systemen zal

moeten aanpassen in verband met de stroom van gegevens die de

Belastingdienst van de FI s in Nederland binnenkrijgt en uitwisselt met de VS

In de bijgevoegde eerdere notitie IFZ 2012 141 over FATCA heeft u gevraagd
naar de hoogte van de uitvoeringslasten De uitvoeringslasten voor aanpassing
van de systemen worden momenteel geschat op € 1 1 miljoen exclusief een

aantal p m posten FATCA loopt dan mee als ultbreiding op het VIA traject en de

Spaarrenterichtlijn

Deze schatting ziet op het kunnen regelen van de FATCA implementatie voor

financiele instellingen die nu al andere gegevens aanleveren zoals onder de

Spaarrenterichtlijn De p m posten zien o a op die groep van financiele

instellingen die momenteel helemaal niets aan de Belastingdienst aanieveren

maar dat door FATCA wel zullen moeten Deze groep moet nog geldentificeerd
worden

Het risico bestaat dat de Belastingdienst voor deze groep niet voor 30 September
2015 de systemen kan hebben aangepast Informeel hebben wij van de VS

■eebtarj^emomen dat de IGA hiervoor nog 18 maanden extra uitstel biedt

Momenteel wordt in internationaai verband OESO en EU ook gewerkt aan een

wereldwijd geharmoniseerd format schema voor het aanieveren van informatie

door FI s aan overheden en voor het uitwisselen tussen overheden onderling
voor verschillende rapportagestromen door FI s Spaarrenterichtlijn FATCA

TRACE NL is hier ook intensief bij betrokken
5

Implementatie en gebruik van dit format zal op termijn mogelijk weer nieuwe

kosten geen schatting voorhanden met zich meebrengen voor vervanging van

wat nu voor FATCA wordt geregeld Het meteen gebruiken van dit format is

momenteel geen optie omdat wij verwachten dat als het eenmaal klaar is 2013

dit te laat is voor een tijdige implementatie in NL om op 30 September 2015

informatie aan de vs uit te kunnen wisselen

De Amerikaanse belastingdienst heeft tevens aan de Nederlandse

Belastingdienst gevraagd om mee te werken aan een test om daadwerkelijk
effectief automatisch gegevens uit te wisselen op een veilige manier via een te

ontwikkelen virtuele hub De Belastingdienst staat hier niet onwelwillend

tegenover en verkent de mogelijkheden daartoe

i
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Ministerie van Financien

dossierbijdrage
DTrectie Internationale

Fiscale Zaken

Inlichtingen

Vergadernaam

Vergaderdatum

Agendapunt

NL lerland 14 December

14 december 2012

FATCA

10 2 e

T 070
10 2 e

F D7D

10 2 0 @minfn nl

Kernpunten
Nederland is in gesprek met de VS en streeft naar

overeenstemming voor het einde van het jaar
In een persbericht van oktoberji bijgesloten heeft de

staatssecretaris aangegeven te streven naar duidelijkheid voor het

eind van het jaar
In goed contact met de sector wordt gestreefd naar een

uitvoerbare FATCA overeenkomst met de gewenste specifieke

uitzonderingen voor de Nederlandse financiele sector

De landen die tot op heden getekend hebben zijn hetVerenigd

Koninkrijk Spanje Denemarken Zwitserland Model II Mexico

De VS heeft in november een persbericht uitgebracht bijgesloten
met een opsomming van de landen waarmee gesprekken gevoerd
worden

FATCA is een stap in de richting van een wereldwijde standaard

van informatie uitwisseling
Tax News Service van IBFD heeft aangegeven dat lerland

overeenstemming heeft bereikt en dat voor het einde van het jaar

getekend zal worden

NL kan vragen hoe lerland de ontwikkeling met betrekking tot een

wereldwijde standaard voor informatie uitwisseling ziet

Spreektekst

Pagina 1 van 3

1085019 00049



The Netherlands support the goal of FATCA to combat offshore tax

evasion

The Netherlands will to follow the example of the G5 countries by

signing an IGA following Model 1

Countries which already signed are the United Kingdom Denmark

Spain Mexico Switzerland Model II and if I understand correctly
Ireland has recently reached agreement with the US and will sign at

the end of this year

The work on the IGA between the Netherlands and the US is in

progress the Netherlands hopes to reach an agreement with the US

on short notice

The Netherlands will be in close contact with other MS countries and

specifically with the G5 also with respect to the implementation
issues

Within the EU and the OECD for example in TRACE countries are

working together on a common approach and a global standard for

exchange of information

The Netherlands is interested in the position of Ireland with respect to

views on the next phase towards a global standard of Exchange of

Information

Achterg rondinformatie

FATCA is Amerikaanse unilaterale wetgeving voor financiele instellingen
FI s wereldwijd die vanaf 1 januari Z013 gefaseerd in werking treedt en

als doel heeftom belastingontwijking door Amerikaanse burgers tegen te

gaan Als NL niets doet wordt de hele NL financiele sector op straffe van

30 bronbelasting over al hun inkomsten uit hun US inkomende

geldstromen feitelijk gedwongen om informatie over klanten die US

person zijn te overleggen aan de IRS FI s zullen dit op basis van directe

overeenkomsten met de IRS moeten doen

Directe implementatie van FATCA geeft twee problemen
1 Eventuele schending van privacybeschermingregels als de NL FI s

op basis van zelfstandige overeenkomsten aan de IRS informatie

over hun klanten gaan verstrekken Ook vanuit de EU Working

Party 29 en de diverse Kamervragen over FATCA is gewezen op

de privacybeschermingsregels
2 Grote administratieve lasten voor de financiele sector

IGA algemeen
De IGA regelt dat de belastingdiensten de FATCA informatie op

wederkerige basis gaan uitwisselen Het FATCA partnerland is dan

verplicht wetgeving te maken waarin de FI s wordt verplicht de FATCA

informatie te renseigneren aan de eigen Belastingdienst die deze

informatie vervolgens automatisch uitwisselt op grond van het bilaterale

belastingverdrag De voordelen zijn onder meer

1 Geen juridische belemmeringen meer voor de uitwisseling van

informatie

2 De FI s hoeven geen individuele overeenkomsten met de VS te

sluiten

3 de FI s zijn compliant waardoor de 30 bronheffing komt te

vervallen en zij hoeven geen rekeningen te sluiten van

zogenoemde recalcitrante rekeninghouders die niet FATCA

wetgeving voldoen geen identificatie
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De problemen van de directe implementatie van FATCA zijn hiermee

opgelost

Op grond van de IGA verbindt het FATCA partnerland zich tevens aan het

algemenere doel onn belastingontwijking tegen te gaan en om in

internationaal verband bij te dragen aan een systeerr van wereldwijde

inlichtingenuitwisseling
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Medeparaaf
DGBel

Via

I 10 2 6 I

Aanleiding

Op 13 december heeft Nederland in Parijs overlegd met de VS over de FATCA

Intergovernmental Agreement de IGA Met doel van de bespreking was

inhoudelijk tot overeenstemming te komen

Op een paar klelne niet controversiele punten is overeenstemming bereikt

Bovendien is de Memorandum of Understanding MoU variant besproken als

aitematief voor de verdragsvariant Hierover is geen overeenstemming bereikt

10 2 a

] De consequenties voorde keuze van de varianten treft u10 2 a

onderstaand aan

MoU versus verdrag
De verkenning van de Mou variant ieidt tot vertraging 10 2 a

10 2 a

] Dit betekent dat u niet voor het eindl van het jaar zekerheid kunt

geven aan de Nederlandse financiele sector In uw persbericht van oktober jl
heeft u aangegeven te streven naar zekerheid voor het einde van het jaar zie

persbericht van oktober jl
Bovendien hebben wij inmiddeis meer duidelijkheid over de status die andere

landen aan de IGA geven Naast Frankrijk merkt alleen Mexico het verdrag aan

als een overeenkomst met een lagere status dan een verdrag Alle andere

landen merken de IGA aan als een verdrag Ook blijkt in het geval van Frankrijk
en Mexico dat de status van hun overeenkomst nagenoeg gelijk is aan onze

verd ragsstatus
Inmiddeis is er ook meer duidelijkheid hoe andere landen met het advies van WP

29 onafhankelijk adviesorgaan van de EU omgaan ten aanzien van de data

protectie De meeste landen raadplegen of zijn voornemens hun nationale

autoriteit op het gebied van dataprotectie te raadplegen Ondanks dat ik van

mening blljf dat jurldlsch gezlen er geen noodzaak Is het College Bescherming

Persoonsgegevens te raadplegen kan dit in beide varianten MoU en verdrag
raadzaam zijn voor een voorspoediger verloop van het vervoigtraject

10 2 a

Conclusie

Het onderzoek van de MoU variant Ieidt tot vertraging I0 2 a

10 2 a

Het aitematief is de verdragsvariant Als u op heel korte termijn zou besluiten

tot deze variant dan zou overeenstemming op ambtelijk niveau voor het eind

van het jaar nog mogelijk zijn Dit hangt met name af van de beschikbaarheid

van de VS
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10 2 e|
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10 2 e

Aanleiding

Op donderdag 21 februari is per e mail de Intergovernmental Agreement to

Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA hierna de

IGA op ambtelijk niveau geparafeerd Dit markeert het einde van een proces

van intensieve onderhandelingen

ambassade Washington
MT BeiasKngdienst 10 2 e|

Bijlagen
1 Concepttekst nieuwsbericht

De geparafeerde tekst wordt in de VS en Nederland gereed gemaakt voor

ondertekening Gestreefd wordt naar goedkeuring voor ondertekening in de MR

van 22 maart Het verdrag kan dan zo spoedig mogelijk worden ondertekend

Hierna zal worden ingegaan op de opties voor bekendmaking alsmede het

proces rondom ondertekening en de advisering door het CBP

M

Pubiiciteit

Diverse landen die met de VS tot nu toe een IGA zijn overeengekomen hebben

dit reeds kenbaar gemaakt op het moment van parafering Dit zouden de VS en

Nederland ook met onze IGA kunnen doen om zo de financiele sector op zo kort

mogelijke termijn gerust te kunnen stellen met de mededeling dat de

onderhandelingen zijn afgerond Ook internationaal gezien staan de landen die

met de VS onderhandelen over de IGA in het spotlicht Het is internationaal

bekend dat Nederland dicht bij overeenstemming is
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Echter Nederland kan pas na ondertekening en dus na mandaatverlening door

de MR de tekst publiceren Dan kan ook meer over de inhoud van de IGA

bekend gemaakt worden in het bijbehorende persbericht Het uitvaardigen van

een nieuwsbericht over parafering zou vragen kunnen opieveren {o a van het

pa dement of de financiele sector die in dat stadium nog niet kunnen worden

beantwoord Bovendien heeft het moment van ondertekening dus grotere
nieuwswaarde

Het ligt daarom voor de hand om pas formeel naar buiten te treden over de

totstandkoming van de IGA op het moment van ondertekening en niet al ter

gelegenheid van de parafering

De VS wil de IGA graag ondertekenen in Den Haag De Amerikaanse

zaakgelastigde zou namens de VS kunnen ondertekenen Als u wilt kunt u dan

namens Nederland het verdrag ondertekenen

Dit scenario betekent wel dat de Nederlandse financiele sector nog een paar

weken extra geduld moet betrachten Om te voorkomen dat de sector

ongeduldig wordt en de publiciteit zoekt kan al wel via lopende contacten

mondeling kenbaar gemaakt worden dat materiele overeenstemming is bereikt

en dat het moment van formele ondertekening in zicht komt

Ondertekening
Voor ondertekening moeten beide verdragspartijen een aantal formaliteiten

doorlopen In de VS moet o a State Department de verdragstekst beoordelen

We verwachten hier niet veel problemen mee maar dit proces kan zeker een

maand duren In Nederland is al overeenstemming met BuZa In samenwerking
met BuZa wordt indiening van de IGA bij de MR voorbereid U zult over indiening
bij MR nader worden geinformeerd bij welke gelegenheid de hoofdpunten uit het

verdrag worden samengevat

Gewerkt wordt richting goedkeuring in de MR van 22 maart De MR van 15

maart is ook nog haaibaar Bij die MR zult u vanwege uw Azie reis zeif echter

niet aanwezig kunnen zijn voor eventuele toelichting Bovendien is de

verwachting dat de VS minstens een viertal weken nodig zal hebben om de

interne procedures te doorlopen

Raadplegen College Bescherming Persoonsgegevens
U heeft eerder aangegeven advies van het CBP in te wiilen winnen Hiertoe zijn
informele contacten al gelegd Op korte termijn kan een verzoek formeel worden

ingediend met bijgevoegd de afgeronde IGA Het is niet op voorhand duidelijk
hoeveel tijd het CBP zal uittrekken voor de advisering Mogelijk is het advies pas

aan het eind van de lente beschikbaar Dat is niet op tijd voor de boogde

ondertekening maar wel rulm voor aanbieding van de IGA aan de Kamer
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List of FATCA issues to be discussed in G12 Guidance Group
Concerning Clarification IGA FATCA

From

Date

10 2 6

25 February 2013

DC entities according to Annex II do not have to register and certify cf par 1471 5{f l ii Local

FFI under IGA also obliged to comply with registration requirements of par 1 1471 5{f {l {ii Final

Regulations

Annex \ III C l how can we exchange info per 30 9 2015 {art 3 5 IGA if FFI s have the time until

31 12 2015 to review their low value accounts

If for some reason a FFI cannot obtain all info of a recalcitrant accountholder can he then fulfil

his obligations by sending what is in his possession

Responsible Officer Compliance Officer

o Based on what is he able to sign of

o Regulations apply

o One national standard for verification

o For PFFI s but also for Deemed Compliants

o Codified in NL law or administrative regulations

Indirect identification possible

Best way to deal with cherry picking provisions in Annex I how do other countries cope with

this

Position of Market Makers as FFI or passive NFFE s

FFI QI double reporting

Proposal that all participating countries assess together with their industry sector the

correlation between and the effects of the Final Regulations on the IGA

Correct that a FATCA Partner Country receives information send by US by 30 September 2015

and every nine months of the years following according to 3 5 IGA

What are the intended levels and standards of other countries for compliance and the resources

for their Tax Administrations

Is the US status of the IGA a congressional or a sole Executive Agreement and what is the US view

on the Article of Allison Christians the dubious legal pedigree of IGA s and why it matters

Does paragraph 2 of article 4 IGA enforce an information stream of the recalcitrant

accountholder irrespective of whether there is a US reportable account or is it correct to assume

that under paragraph 2 of article 4 IGA the recalcitrant account holder is only the accountholder

in case of a US reportable account considering the reference to subparagraph 2 a of article 2

IGA

Could there be a order of rank applicable for definitions not described in the IGA now that we

have article 1 2 and the provision that more favourable definitions in the final regulations could

be applied For instance When there is no definition in the IGA one could for instance

o be obliged to use the available definition in the final regulations irrespective of whether

it is more favourable or not or

o be obliged to use the available definition in the final regulations unless article 1 2 leads

to a more favourable appliance

6

6

6

6

6
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Aan aiding
In de laatste notitie over FATCA in bijiage hebben wij u geinformeerd over het

voornemen het College Bescherming Persoonsgegevens CBP formeet te

raadplegen over de bescherming van de persoonsgegevens onder de

Intergovernmental Agreement to Improve Tax Compliance and to Implement
FATCA de IGA

10 2 6 ^Kopre aan

Minisrer

10 2 e I

10 2 e

FM [ 10 2 e

Btjtagen

Notitie JF2 2013116

buiten verzoekBesMspunt
Gaat a

L dnderte cerwfl0j| aajdle4iU^t^^

^ibfr^ met b^g^ff^ri het CBP StJSFdKKUuru iricL vctzcnum^ van uc

Toelichting
In de brief wordt aan het CBP gevraagd advies uit brengen over de bescherming
van persoonsgegevens order de IGA

Het CBP wordt geinformeerd over de totstandkoming van de IGA Vervolgens
wordt beschreven hoe de gegevensbescherming in het belastingverdrag tussen

Nederland en de VS en het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand
in belastingzaken WABB verdrag is gewaarborgd Ook wordt aandacht besteed

aan de wettelijke invulling van de vereisten van privacybescherming bij
internationale gegevensuitwisseting in de Wet op de Internationale

bijstandsverlening bij de heffing van belastingen WIB

Een concept memorie van toelichting bij de voor dataprotectie relevante

bepatingen in de IGA wordt tevens meegezonden
Het CBP wordt gevraagd een indicatie te geven wanneer het advies verwacht

kan worden gezien de krappe tijdlijnen voor ratificatie
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Uw brief kenmerk
Datum 0 0 mRT 2013
Betreft Adviesaanvraag inzake FATCA

Bijiagen
IGA NL VS

buiten verzoek

Geachte 10 2 8

Hierbij leg ik u voor het Agreement Between the United States of America and the

Kingdom of the Netherlands to Improve International Tax Compliance and to

Implement FATCA hierna IGA Onder verwijzing naar de inbreng van de Article

29 Working Party on Data Protection verzoek ik u advies uit te brengen over de

privacybeschermtng voor het verstrekken van persoonsgegevens onder de IGA

Totstandkoming IGA

In maart 2010 is door het Congres in de Verenlgde Staten van Amerika VS de

Foreign Account Tax Compliance Act FATCA aangenomen een wet die als doel

heeft belastingontwijking door Amerikaanse belastlngpiichtigen te voorkomen De

Amerikaanse overheid wii voorkomen dat Amerikaanse belastingplichtigen

vermogen in het buitenland onderbrengen om dat zo buiten het zicht van de

Internal Revenu Service IRS de Amerikaanse beiastingdienst te houden

De FATCA wetgeving heeft geresulteerd in ambtelijke overeenstemming over een

bilateraal verdrag tussen de VS en Nederland op grond waarvan automatisch

gegevens worden uitgewisseld op wederkerige basis Het betreft hier order andere

naam adres rekeningnummer Amerikaans identificatienummer TIN alsmede de

jaarlijkse inkomsten uitgaver en het investeringsvolume van Amerikaanse

burgers ledere buitenlandse financtele instelling die dat niet doet wordt

geconfronteerd met een bronheffing van 30 die wordt ingehouden op inkomsten

van Amerikaanse inkomensbronnen

Vijf EU lidstaten DUI FRA IT SPA UK hebben in overleg met de VS en de

Europese Commissie voor een gezamenlijke benadering gekozen door een

modelverdrag te condpieren Dit modelverdrag is de basis geweest voor het

onlangs door Nederland en de VS bereikte verdrag Inmiddels heeft een aantal

landen waaronder het Verenigd Koninkrijk Denemarken Duitsland lerland
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Mexico Noorwegen en Spanje ambtelijke overeenstemming bereikt over een

vergelijkbaar verdrag
Ons kenmerK

lFZ 2013 146 U
Het sluiten van een IGA betekent voor Nederland dat financiele instellingen
verplicht worden om FATCA gegevens te verstrekken op grond van de Wet op de

Internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen hierna

Door de wettelijke basis leveren zij informatie aan de Belastingdienst die deze

vervolgens op grond van de bestaande bilaterale verdragen met de daarin

opgenomen waarborgen over dataprotectie uitwisselt met de IRS Hierdoor hoeven

de financiele instellingen geen rechtstreekse overeenkomst met de IRS aan te

gaan zal de VS geen 30 bronheffing op hen inhouden en is er geen strijd met de

privacybeschermingsregels ten opzichte van de situatie waarin FATCA gevolgen
20U hebben voor Nederland zonder een IGA

Daarnaast voorziet Annex II van de IGA in een groot aantal uitzonderingen voorde

Nederlandse financiele sector Door de IGA daten de administratieve lasten voor de

sector ontstaat er een level playing field ten opzichte van andere landen en is de

working van FATCA toegespitst op die financiele instellingen en prodocten waarvan

het noodzakeitjk is dat die gegevens onder FATCA aanleveren of waarover

gegevens worden aangeleverd

Bescherming persoonsgegevens bij ultwisseling

Voor gegevensuitwisseling tussen landen is een wettelijke basis nodig die voorziet

in een toereikende bescherming van de belangen van de individuele

belanghebbenden Dit geldt zowei voor de gegevensaanlevering door de financiele

sector aan de Belastingdienst als voor de gegevensuitwisseling door de

Belastingdienst met het buitenland Deze vereisten zijn niet uniek voor

gegevensuitwisseling in het kader van FATCA maar gelden voor elke vorm van

Internationale gegevensuitwisseling Nu de automatische gegevensuitwisseling
voor FATCA plaatsvindt op basis van een verdrag valt de uitwisseling van de

gegevens onder de werking van 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 wetteiijk 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

VQldoen aan richtlijnen en andere regelingen van internationaal of interregionaal
recht doelbinding Deze bepaling is in overeenstemming met de regels van de

Wet bescherming persoonsgegevens Op grond van de doelbinding is een

binnenlands heffingsbelang niet noodzakelljk

In de WIB zijn bepalingen opgenomen over geheimhouding en doorlevering
Nederland verstrekt geen gegevens aan een andere staat indien deze staat geen

’
Nader ult ce werken In het Ultvoerlngsbesltiit wet op de Internationale bijstandsverlening In belastingzaken

^
Richtlijn nr 2003 48 EG van de Raad van de Europese LInie van 3 juni 2003 betreffende belastingen op

Inkomsten ult spaargelden in de vorm van rentebetalingen PB EU L 1S7
^
Richtlijn 2011 16 EU van de Raad van 15 tebruari 2011 betreffende de administratieve samenwerkmg op het

gebied van de belastingen en tot Intrekking van Richtlijn 77 799 EEG PB EU 2011 L 64
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geheimhoudingsplicht opiegt aan zjjn ambtenaren Gegevens die de andere staat

ontvangt mogen alleen voor de heffing van beiastingen worden gebruikt Voor elk

ander gebruik meet toestemming worden verleend door Nederland Hierdoor wordt • snn erk

voorkomen dat gegevens die door Nederland worden verstrekt in het buitenland

openbaar worden of op een onbedoelde manier gebruikt kunnen worden Deze

voorwaarden zijn ook opgenomen in het verdrag tussen de VS en Nederland door

de verwijzing naar het bestaande betastingverdrag tussen Nederland en de VS en

het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken^ WABB

verdrag

IFZ Z013 146 U

Als bijiage bij deze brief heb ik een deel van de concept memorie van toelichting
op het concept goedkeuringswetsvoorstel gevoegd met daarin de relevante delen

ten aanzien van dataprotectie

Vervolgtraject

Teneinde het ratificatieproces in de Staten Generaal dit jaarte kunnen doorlopen
zal de IGA binnenkort aan de Ministerraad gezonden moeten worden Ik zou het op

prijs stellen als u gelet daarop een indicatie kunt geven wanneer u uw advies kunt

uitbrengen

Indien u nog vragen heeft of behoefte heeft aan een nadere toelichting dan ben ik

gaarne bereid een en ander nader toe te laten lichten In dat geval kunt u contact

opnemen met[ i02 e

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet

102 0

De Overeenkomst tiissen het Koninkrijk der Nederlanden an de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden

van dubbele belasting en het voorttomeo van hetontgaan van belasting met betrekking tot beiastingen naar bet

Inkomen en het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst gesloten in Washington op 18 december 1992 Trb

1993 77 eti ISB en gewijzigd op 13 oktober 1993 [Trb 1993 184 en op 8 maart 2004 {Trb 2004 166
‘
Het Verdrag tnrake wederzijdse administratieve bijstand In belastirgzaken en het Protocol tot wijztging van het

verdrag getekend in Straatsbiirg op ZSjanuari 1988 fTrb 1991 4 en Trb 1997 10 en gewijzigd op 27 mel 2010

Trb 2010 221 en 314
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Vergadernaam

Vergaderdatum

Agendapunt

HLWP

13 maart 2013

2 FATCA State of Play update

Aanleiding

De Amerikaanse wet FATCA Foreign Account Tax Compliance Act bepaalt dat

vanaf 2014 alle financiele instellingen wereldwijd informatie over Amerikaanse

klanten moeten doorgeven aan de Amerikaanse belastingdienst IRS teneinde

belastingfraude tegen te gaan

Inzet Nederland

Laatste stand van zaken

Nederland heeft eind februari ambtelijk overeenstemming bereikt met de VS over

een bilaterale FATCA overeenkomst Dit is nog niet wereidkundig gemaakt
Voornaamste reden is dat het College Bescherming Persoonsgegevens nog niet

formeel advies is gevraagd Dat gaat de komende week gebeuren Zouden wij nu

een nieuwsbericht publiceren dan zou dat Kamer vragen kunnen oproepen die

nu nog niet beantwoord kunnen worden

Op 22 3 wordt het verdrag voor goedkeuring ondertekening voorgelegd aan de

MR Het is de inzet om in april 2013 het verdrag te laten ondertekenen door de

hoogste vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade wellicht is tegen die

tijd een nieuwe ambassadeur benoemd en de staatsecretaris

Onder andere het VK SPA DUI DEN lER MEX en NOR zijn inmiddels op basis

van FATCA een uitwisselingsovereenkomst met de VS overeengekomen
De VS geeft aan met een groot aantal landen in gesprek te zijn over het sluiten

van een overeenkomst

Beantwoording van de vragen update van HLWP vragen 11 9 2012

De HLWP heeft naar aanleiding van ontwikkelingen een aantal vragen gesteld In

zijn algemeenheid lijkt een coordinerende rol het hoogst haalbare De afgelopen
maanden is een EU mandaat niet mogelijk gebleken

A Main issues
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1 Does your Member State intend to sign an agreement with the US to

implement FATCA through a government to government approach

Ja

If yes

a Which specific elements would deserve a coordinated approach
before further discussions with the US

Het vergroten van de zekerheid dat de overeenkomst vddoet aan de Europese

regels voor gegevensbescherming
Het delen van onderhandelingsresultaten ook de bijiagen die de

iandenspecifteke informative bevatten

Cobrdinatie op het gebied van het IT system

b Should the model agreements developed with the five Member States

be used as a basis

Ja

c Is coordination at the level of Member States HLWP sufficient to

move forward or should the Council envisage a more formal mandate to

the Commission to negotiate a model agreement with US tax authorities

on behalf of Member States

Cobrdinatie op HLWP niveau is toereikend

B Technical issues

2 Is your administration in touch with your national Data Protection

Authority about how to address the data protection issues raised by
FATCA

Ja

3 What is your view on the idea of exploring the possibility of re using
the IT system already in place for the Savings Directive also for the

purposes of FATCA Do you agree that this option should be explored
first before considering other options

Wij onderzoeken de diverse mogelijkheden waaronder het system dat wordt

gebruikt voor de gegevensuitwisseling onder de Spaarrenterichtlijn de CCN

router De diverse mogelijkheden worden in samenwerking met de VS en diverse

andere landen onderzocht onder de PESO paraplu

Toelichting
De Europese Commissie EC voorzag problemen voor de financiele instellingen
om te voldoen aan de FATCA verplichtingen gezien de privacywetgeving van de

EU o a de privacyrichtlijn^ en van de lidstaten Op 8 febniari 2012 hebben de

VS en de G5 Duitsland Frankrijk Italie Spanje Verenigd Koninkrijk

aangekondigd om een gezamenlijke benadering te onderzoeken voor de

verbetering van internationale belastingnaleving en de implementatie van FATCA

in die landen

^

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

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 pensoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die

gegevens Pb£G 1995 L 281
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Op 26 juli 2012 is het G5 model voor een bilaterale administratieve overeenkomst

met de VS gepubliceerd Elke lidstaat kan een bilaterale overeenkomst afsiuiten

met de VS die is gebaseerd op het modelverdrag In een dergelijke overeenkomst

is opgenomen dat financiele instellingen aan de Belastingdienst van het

betreffende land informatie rapporteren over rekeningen op naam van

Amerikaanse dienten Vervolgens wisselt de Belastingdienst die gegevens op

automatische en wederkerige basis uit met de VS op basis van bepalingen in

bestaande belastingverdragen Door de publicatie van de afspraak tussen de VS

en de G5 landen ontstond er een alternatief voor de financiele sector en de

verschillende overheden Een bilateraal verdrag tussen de VS en Nederland zou

samen met de uitwerking in nationale wetgeving een grondslag bieden voorde

uitwisseling van gegevens die voldoet aan de privacywetgeving van de EU en

bovendien een aanzienlijke beperking van de administratieve lasten van financiele

instellingen betekenen Dit bevordert de stabiliteit en het level playing field van

de sector Bijkomend voordeel voor de Nederlandse overheid is dat zij gegevens

uit de VS ontvangt die van belang kunnen zijn bij de bestrijding van

belastingontduiking in Nederland
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Aanleiding

Op 22 maart 2013 is het Verdrag tussen de VS en Nederiand ter verbetering van

internationale tax compliance en ter implementatie va de Foreign Account Tax

Compliance Act FATCA geagendeerd Aan de MR wordt gevraagd akkoord te

gaan met ondertekening van het Verdrag

Kernpunten
• Wij hebben geen signalen ontvangen dat er vragen gesteld zullen

worden

• Het Verdrag is gunstig voor de Nederlandse financieie sector zie

spreekpunten
• Gegevensbescherming en uitvoeringslasten hebben bij de

totstandkoming van het Verdrag aandacht gehad zie toelichting

Spreekpunten
Zonder Verdrag is de Amerikaanse wet FATCA rechtstreeks van

toepassing op de Nederlandse en wereldwijde financieie 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 financieie

instellingen

vanwege de hoge administratieve lasten

de Nederlandse financieie instellingen zouden in strijd handelen met de

privacyrichtlijn van de EU als zij rechtsreeks de Amerikaanse

belastingdienst IRS zouden informeren

Het Verdrag biedt een aantal voordelen

Het is FATCA versie light zou je kunnen zeggen

Alle Nederlandse financieie instellingen zijn generiek gevrijwaard van

een Amerikaanse bronheffing
In plaats van een rechtstreekse rapportage aan de IRS gaan de

Nederlandse financieie instellingen aan onze Belastingdienst

rapporteren

De Belastingdienst gaat de informatie op automatische en wederkerige

wijze op termijn althans uitwisselen met de IRS

Nederland ontvangt dus ook informatie over tegoeden en financieie

producten die Nederlandse personen aanhouden in de VS

Het Verdrag geldt ook voor de BES

Voor de Nederlandse financieie sector betekent het Verdrag een

aanzienlijke lastenverlichting

Ookzorgt 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

belastingverdrag tussen 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
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Toelichting

Gegevensbescherming
• Bij de ontwikkeling van het modelverdrag dat tussen een aantal ELI

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 geresuiteerd in een advies van WP 29 onder ieiding van de Nederlander

10 2 e

10 2 e WP 29 heeft geadviseerd het Verdrag voor te ieggen aan de nationaie

bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming Een aantai

Europese ianden heeft dat reeds met succes gedaan
Nederiand heeft advies gevraagd aan het CBP Het advies wordt de komende

twee maanden inhoudeiijk behandeld Het CBP streeft naar afhandeiing 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 bilateraie 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 uitwisseiing 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 Nederlandse financiele insteilingen rechtsreeks

moeten rapporteren aan de Amerikaanse beiastingdienst IRS

Met dit verdrag gaan de Nederiandse financiele insteilingen aan de Nederiandse

beiastingdienst rapporteren die deze gegevens vervoigens op automatische en

op termijn op wederkerige basis gaat uitwisselen metde IRS De financieie

insteilingen worden verplicht te rapporteren aan de Nederiandse beiastingdienst

op basis van de Wet intemationale bijstandsverlening bij de heffing van

beiastingen WIB In Nederland is in de WIB wettelijk invulling gegeven aan de

vereisten van privacybescherming bij Internationale gegevensuitwisseling

Uitvoeringslasten
■ De bilateraie overeenkomsten zorgen voor lagere uitvoeringslasten ten

opzichte van een directe werking van FATCA

■ De Nederiandse financiele insteilingen zouden dan ieder afzonderlijk een

overeenkomst moeten aangaan

• Ook zijn bijvoorbeeld de procedures om Amerikaanse per^onen 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 nationaie wet ontvangen
• Daarbij zal een indicatie van de uitvoeringslasten worden gegeven
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10 2 e

Aanleiding

Op 22 maart 2013 is het Verdrag tussen de VS en Nederiand ter verbetering van

internationale tax compliance en ter implementatie van de Foreign Account Tax

Compliance Act FATCA geagendeerd

Kernpunten
• Lagere uitvoeringsiasten voorde financiele sector

• Een inhouding van 30 op inkomsten van Amerikaanse

inkomensbronnen is niet van toepassing
• Een level playing field en stabiliteit voor de financiele sector

• De gegevensbescherming is gewaarborgd
• Een Nederlandse bijdrage aan de ontoikkeling van internationale tax

compliance

Aandachtspunt
Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat er vragen gesteld zullen worden

Als dat \Afel zo is dan zou dat kunnen zien op gegevensbescherming en of op de

uitvoeringsiasten

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 Pit

heeft geresulteerd in een advies van WP 29 onder leiding van 10 2 e

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 Nederland heeft tevens

advies gevraagd aan het CBP Het advies wordt de komende twee maanden

inhoudelijk behandeld

Het niet aangaan van een verdrag zou grote nadelige gevolgen hebben voorde

hele Nederlandse financiele sector Zij zouden dan nog steeds aan FATCA

moeten voldoen maar dan in een directe relatie met de IRS Bij de

totstandkoming van het verdrag is zeer nauw contact geweest met

vertegenwoordigers van de financiele sector

• Op het punt van gegevensbescherming zouden andere bewindslieden

eventueel ook vragen kunnen stellen die terugslaan op eerdere Kamervragen
over dit onderwerp 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

Het onderhavige verdrag biedt daarvoor juist een opiossing In de directe

toepassing van FATCA zouden de Nederlandse financiele 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 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
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Nederland is in de WIB wettelijk invulling gegeven aan de vereisten van

privacybeschemning 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 In de

toelichting bij hetVerdrag en de aanpassing van de nationale wet zai een

indicatie van deze kosten worden gegeven

Paging 3 van 2

1084980 00058



Ministerie van Financien

dossierbijdrage
DIrectTe Internationale

Fiscale Zaken

Inlichtingen

10 2 SVergadernaam

Vergaderdatum

Agendapunt

Eurogroep Infomnele Ecofin

11 april 2013

En marge

T 070
10 2 e

F 070

I 10 2 e l@minfln nl

Aanleiding

Op 9 april 2013 hebben de Ministers van Financien van Duitsland Frankrijk Italie

Spanje en bet Verenigd Koninkrijk de G5 een brief aan Eurocommissaris Algirdas
Semeta gezonden in bijiage over het starten van een proef voor automatische

informatie uitwisseling tussen deze landen gebaseerd op het FATCA model dat de

G5 destijds met de VS heeft onderhandeld In de brief worden andere EU landen

uitgenodigd mee te doen met de proef Het uiteindelijke doel is te komen tot een

mondiaal systeem voor automatische informatie uitwisseling ter bestrijding van

belastingontdu iking

Doel

U kunt richting de G5 ministers aangeven dat Nederland het doel van de proef

onderschrijft en dat Nederland graag bereid is mee te doen met de proef

Kernpunten
De Europese Commissie heeft in december2012 een actieplan in bijiage
ter bestrijding van fraude en belastingontduiking uitgebracht
Doel Is om op internationaal niveau samen te werken aan opiossingen ter

bestrijding van fraude en belastingontduiking

Belangrijk onderdeel in deze strijd is het bevorderen van transparantie
Dit wfordt bereikt door op wfederkerige en automatische basis informatie te

gaan uitvtiisselen

De basis voor de proef is het G5 FATCA model

Dit model is de basis voor een nieuwe Internationale standaard
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■ Dit betekent dat er meer informatie wordt uitgewisseld dan onder de

Spaarrenterichtlijn o a dividend

■ De G5 ministers roepen andere ED lidstaten op mee te doen aan de proef
• Op deze manier neemt Europa een belangrijke rol in de ontwikkeling van

een gezamenlijke standaard voor informatie uitwfisseling
• Een ontwikkeiing die overigens ook in de OESO vender vorm wordt

gegeven en waaraan Nederland een actieve bijdrage ievert

■ De G5 ministers willen in het kader van het actieplan ook stappen maken

om de automatische informatie uitwisseling tussen EU lidstaten te

verbeteren

Toelichting

Eu ontwikkelingen

10 2 a

• In de bijiage enkele recente berichten uit de media

• In een persbericht heeft Lux op 10 april bekendgemaakt dat Luxemburg
het bankgeheim voor buitenlanders laat vallen met ingang van 1 januari
2015 Binnen de EU wil Luxemburg overstappen naar automatische

uitwisseling in het kader van de spaartegoedenrichtlijn Een veel kleinere

stap dan FATCA derhalve Maar in samenhang bezien toch een

belangrijke stap omdat dit het einde betekent van het bankgeheim Het

bankgeheim blokkeert op dit moment iedere mogelijkheid om tot een

verdergaande vorm van uitwisseling te komen Een vervoigstap naar

meer omvattende vormen van automatische uitwisseling zoals FATCA

zal voor Luxemburg en Oostenrijk m n lastig zijn omdat dit

automatisch ook strafrechtelijke en fiscale claims van andere overheden

zichtbaar maakt het roept immers de vraag op hoe belastingplichtigen
aan de betreffende vermogensbestanddelen zijn gekomen Zo n stap is

daarom eigenlijk alleen maar goed voorstelbaar als bestaande fiscale en

strafrechtelijk claims eerst collectief en tegen relatief gunstige
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voorwaarden kunnen worden afgekocht vergelijk de Rubik

overeenkomsten

OESO ontwikkelingen
■ Binnen de OESO wordt tevens gewerkt aan gezamenlijke rapportage

standaard Ook hier is de basis de FATCA overeenkomsten om te komen

tot een gezamenlijke standaard voor rapportage en uitwisseling
• Tevens is binnen de OESO een international guidance Group ter

implementatie van FATCA waarbij de bovengenoemde G5 landen tevens

zijn betrokken inclusief Canada Denemarken lerland Mexico

Noorwegen en Nederland Dit zijn de landen die een FATCA model I

overeenkomst hebben geparafeerd getekend

FATCA Nederland

• Nederland heeft ambtelijk overeenstemming bereikt over een FATCA

overeenkomst Na het advies van het College Bescherming

Persoonsgegevens zal een datum voor ondertekening gezocht worden Dit

zal naar alle waanschijnlijkheid mei juni zijn
• In de FATCA overeenkomst is opgenomen dat Nederland met de

ondertekening zich gecommitteerd heeft bij te dragen aan de ontwikkeling
van een gemeenschappelijk wereldwijd model voor rapportage en

automatische informatie uitwisseling van gegevens samen metandere

landen de OESO en de EU
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Multilateral tax information exchange

Spreekpunten

The Netherlands NL intends to sign on short term a FATCA

agreement with the US

NL supports the goal of FATCA to combat the avoidance of

offshore tax evasion by US persons

With the signing of the FATCA agreement NL also supports the

general goal to improve international tax compliance and to work

together with the EU and the OECD to develop a common model

for automatic exchange of information

The initiative of the G5 ministers of Finance is a good example of

international cooperation to combat tax fraude and tax evasion

With the intended automatic exchange of information between

these countries based on the FATCA model tax transparency will

be enhanced

The Netherlands supports this initiative of the G5 Ministers of

Finance and is prepared to join

It is a step towards a new standard in the automatic exchange
of tax information
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• It is also an important step in the combat against tax evasion
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3 Presentatie G5 pilot initiatief automatische uitwisseling
van infomnatie

Aanleiding
In een brief aan I0 2 e geeftde G5 Duitsland Frankrijk Italie

Spanje en het VK aan om in een pilot met elkaar automatisch gegevens uit te

gaan wisselen gebaseerd op de modelovereenkomst FATCA De G5 verwelkomt

andere lidstaten om zich bij de pilot aan te sluiten NL Belgie en Roemenie

hebben gedurende de informele Ecofin Raad in Dublin aangegeven zich te wfillen

aansluiten De G5 gaat nog vender en stelt dat ook de automatische uitwisseling
van informatie in de Administratieve samenwerkingsrichtlijn dient te worden

uitgebreid Ookdienen de aanpassingen van de spaartegoedenrichtlijn zo snel

mogelijk te worden aangenomen

Inzet NL voorzet AFP

• NL zal de participatie aan de pilot per brief nog bevestigen
• NL zou wel graag willen weten hoe de G5 de organisatie van de pilot voor

zich ziet NL gaat ervan uit dat degenen die participeren aan de pilot ook

inspraak hebben in het project
• Inhoudelijk zou NL graag willen weten hoe de G5 denkt over de

reciprociteit Artikel 8 van de administratieve bijstandsrichtlijn vraagt hier

niet Voor NL is dit een belangrijk punt Ook in relatie met de VS

• Ook is het interessant om de opinie van de Commissie te vragen over dit

initiatief Er lijkt op zijn minst een verschil van inzicht te zijn over de

nadere invulling van deze pilot waarbij de Commissie een grotere rol voor

zich zelf ziet dan wat de G5 voor ogen heeft

Laatste stand van zaken

Los van dit initiatief wordt de FATCA overeenkomst tussen Nederland en de VS op

korte termijn ondertekend Er is ambtelijke overeenstemming Besloten is om bij

ondertekening een nieuwsbericht uit te brengen Op dit moment is de

adviesaanvraag bij het CBP in behandeling In mei wordt het advies verwacht Tot

die tijd wordt gewacht met de ondertekening Naar buiten toe is de
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communicatielijn dat de IGA met de VS naar verwachting op korte termijn
ondertekend zal worden

Krachtenveld

bulten verzoek

■

■

10 2 a

■

buit n verzoek
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buiten verzoek

Nederland zal op korte termijn de intergouvernementele FATCA overeenkomst

met de VS tekenen Nederland gaat op basis van deze IGA met de VS op

automatische wijze financiele gegevens uitwisselen FATCA wordt beschouwd als

de voorloper van de nieuwe standaard en heeft gewerkt als katalysator voor de

nieuwe mondiale standaard

buiten verzoek
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Medeparaaf Medeparaaf

[ 10 2 e
10 2 6

Aanleiding

Op 18 december om lO OOu staat de ondertekening van de Intergovernmental

Agreement IGA van FATCA gepland alsmede de bijbehorende briefwfisseling
zie bijiage 1 Deze ondertekening is reeds meerdere malen uitgesteld om

verschiiiende redenen Om te voorkomen dat de ondertekening wederom moet

iworden uitgesteld omdat het moment van ondertekenen u niet goed zou

uitkomen vragen we vooraf graag uw goedkeuring

Beslispunt
Gaat u ermee akkoord dat de ondertekening van de FATCA IGA met

bijbehorende briefwisseling zai piaatsvinden op 18 december 2013 lO OOu

10 45U

Toelichting
Voor de finandele sector is het van belang dat de FATCA IGA dit jaar nog wordt

ondertekend zodat de sector op tijd de IT systemen kan voorbereiden op de

uitwisseiing van informatie met de Nederlandse beiastingdienst per 1 juli 2014

Verdere informatie over de FATCA IGA en de voordeien van de ondertekening
daarvan treft u aan in NO IFZ 2013 760 bijiage 2 Een nieuwe ontwikkeling is

dat ondanks de activiteiten van de NSA nu ook Frankrijk op 14 november 2013

de FATCA IGA al heeft ondertekend

Indien u akkoord gaat met de nieuwe datum voor ondertekening zal na de

ondertekening op de website van het ministerie van Financien een nieuwsbericht

verschijnen In dit nieuwsbericht wordt een korte uitieg van FATCA gegeven en

er wordt aangegeven dat de G20 automatische uitwisseiing van informatie als de

nieuwe standaard ziet Tevens refereren we aan de inkeerregeling Hiermee

leggen we de iink tussen de FATCA IGA en het wereldwijde streven om

beiastingontduiking en zwartsparen tegen te gaan

Van Amerikaanse zijde zai de nieuwe interim Charge d Affaires op de

Amerikaanse ambassade in Nederiand Adam Steriing de IGA en de

briefwisseiing ondertekenen

aan in bijiage 4

Uw spreektekst treft ubuiten verzoek
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Spreekpunten staatssecretaris Weekers

Ondertekening FATCA

18 december 2013

Publiek Leden VS ambassade Buza en Minfin

Ladies and gentlemen

[introductie]

• Today we are celebrating cooperation And when I think

of cooperation I always think of schools Imagine if all

schools invented their own syllabus With their own

subjects Their own books And their own exams I m sure

you ll agree that this would be a very ineffective

expensive and even harmful way to organise the education

of our children

• So the conclusion is plain when we want to achieve the

same goal in different places we can benefit a lot from

cooperation Education is a very important issue And so

are taxes

[FATCA]

• Today we are signing the Inter Governmental Agreement

between the Netherlands and the United States This

agreement is part of the Foreign Account Tax Compliance

Act Or FATCA for short

AVT13 FZ110240 1
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• Its goal is simple With this agreement we will counter

foreign tax evasion We will do this by exchanging

information automatically We will send information about

US persons in the Netherlands to the United States And

they will return the favour So it will be much harder for

people to evade taxes by running off to a foreign country

[Voordelen FATCA]

• This is a great boost for tax transparency

• It will help combat fraud

• And it will also enhance tax morals in general The

message to taxpayers must always be that nobody can

run from their responsibilities This means we are

supporting the people who ^ pay their taxes We will not

allow free riders Not at home and not abroad

[De toekomst]

• By signing this agreement today we are not at the end of

the road On the contrary we are only at the beginning

Because by signing the Inter Governmental Agreement

the Netherlands is also building a solid basis for working

with the US in an EU and OECD context For a more

honest international tax system And to develop a

common model for the automatic exchange of information

Currently our countries are working together with many

other OECD partners and G20 countries to realise a new

global standard This new global standard is due to be

AVT13 FZ110240 2
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presented to the G20 in February 2014 And FATCA is the

blueprint for that standard We are testing this currently

with several other countries in a pilot project which is an

initiative of the G5 finance ministers from Germany Italy

France Spain and the UK I am convinced that our

cooperation will lead to more tax transparency and less

tax evasion That is why there is reason to celebrate That

is why we are taking an important step today That is why

we are looking forward to our international cooperation

Thank you
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Aanleiding
Op 18 december 2013 hebben Nederland en de Verenigde Staten V S het

FATCA verdrag getekend Dit verdrag kan vooradvies aan de Afdeling advisering
van de Raad van State worden voorgelegd na goedkeuring door de Ministerraad

Bijgaand treft u het wetsvoonstel tot goedkeuring van het FATCA verdrag
wetsvoorstel aan alsmede de Memorie van Toelichting MvT en het FATCA

verdrag De planning is het wetsvoorstel met MvT aan de Ministerraad van 17

april 2014 voor te leggen Het verdrag zal ter uitdmkkelijke goedkeuring worden

voorgelegd

Verzoek

• Gaat u akkoord met verzending van het wetsvoorstel met bijbehorende
MvT aan de Ministerraad Wilt u dan de MvT ondertekenen zodat deze

na de Ministerraad direct door BZ aan de Koning kan worden gezonden
met het verzoek het wetsvoorstel ter advisering aan Raad van State voor

te leggen Mocht het nodig zijn de MvT aan te passen na eventuele

opmerkingen van de Ministerraad dan zullen we de MvT opnieuw ter

ondertekening aan u voorleggen

Toelichting
FATCA

FATCA Foreign Account Tax Compliance Act is Amerikaanse wetgeving
die financiele instellingen FI s wereldwijd verplicht informatie te

verstrekken aan de Amerikaanse belastingdienst over rekeninghouders
die de Amerikaanse nationaliteit hebben

Het doel van de FATCA wetgeving is het tegengaan van

belastingontwijking door Amerikaanse burgers
De FI s in Nederland zouden op basis van de FATCA wetgeving verplicht
informatie moeten verstrekken aan de Amerikaanse belastingdienst over

rekeninghouders die de Amerikaanse nationaliteit hebben op straffe van

een bronbelasting van 30 op al hun inkomsten uit Amerikaanse

inkomensbronnen

Rekeninghouders kunnen zijn Amerikaanse staatsburgers of inwoners

maar 00k rechtspersonen en andere entiteiten

Omdat het voldoen aan de FATCA regels door de R s zou leiden tot

schending van de bescherming van persoonsgegevens en hoge
administratieve lasten voor de R s was de V S uiteindelijk bereid om

Intergouvememental Agreements IGA s te sluiten met overheden in

plaats van overeenkomsten met FI s afzonderlijk
Een IGA regelt het volgende

o Belastingdiensten wisselen FATCA in form a tie op wederkerige

basis uit

o Het FATCA partnerland is verplicht wetgeving te maken waarin

de R s worden verplicht de FATCA inform a tie te renseigneren
aan de eigen belastingdienst

o De belastingdienst wisselt deze informatie vervolgens
automatisch uit op grand van het bilaterale belastingverdrag

o Het FATCA pa rtnerland verbindt zich tevens aan het algemenere
doel om belastingontwijking tegen te gaan en om in

internationaal verband bij te dragen aan een systeem van

wereldwijde inlichtingenuitwisseling
Een IGA heeft de volgende voordelen

o Er zijn geen juridische belemmeringen meer voor de uitwisseling
van informatie
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o De n s hoeven geen individuele overeenkomsten met de V S te

sluiten waardoor zij minder administratieve lasten hebben

o de FI s zijn compliant waardoor de 30 bronheffing komt te

vervallen en zij hoeven geen rekeningen te sluiten van

recalcitrante rekeninghouders
■ De gegevens betreffen vermogensinkomsten zoals rente en dividend

maar ook saldo en opbrengstgegevens van rechts personen
• De FATCA wetgeving treedt vanaf 1 juli 2014 gefaseerd in werking

NL ICA

Om de hiervoor genoemde voordelen wilde de Nederlandse sector

banken verzekeraars en beleggingsfondsen graag dat Nederland een

IGA zou sluiten

De NL IGA heeft de status van een verdrag en geldt ook voor de BES

eilanden

De NL IGA geldt niet voor Aruba Curasao en St Maarten Deze landen

zijn fiscaal autonoom en kunnen zelf een verdrag sluiten met de V S

Met College bescherming pensoonsgegevens is om advies gevraagd over

de overeenkomst tussen Nederland en de V S Met College heeft

aangegeven dat niet is gebleken dat met de IGA de Wet bescherming
pensoonsgegevens Wbp niet wordt nageleefd Er zijn geen

discrepanties met de Wbp en er is voldaan aan de vereisten van

privacybescherming
De V S heeft in EU en in OESO verband en in onze bilaterale gesprekken
heel duidelijk aangegeven dat de IGA een modelovereenkomst is waar

niet of nauwelijks van afgeweken zal worden De NL IGA is op veel

punten dus gelijk aan de model IGA

De NL IGA bestaat uit een overeenkomst van 7 artikelen een Annex I

waarin de due diligence regels voorde FI s staan en een Annex II waarin

voor de Nederlandse sector specifieke uitzonderingen zijn opgenomen

Bij de totstandkoming van Bijiage II is nauw contact geweest met de

vertegenwoordigers van banken verzekeringsmaatschappijen

beleggingsfondsen pensioenfondsen participatiemaatschappijen
stichtingen en trustkantoren ondersteund door de diverse fiscale

adviseurs van de grote kantoren

Alleen Bijiage II verschilt derhalve van de IGA van andere landen De

verdere IGA is dus vrijwel gelijk aan de IGA s van andere landen

In de NL IGA zoals in de meeste andere IGA s is ook een Most

Favoured Nation clausule MFN clausule opgenomen zodat eventuele

gunstigere voorwaarden ook worden toegekend aan Nederland mocht

de V S deze met een ander FATCA partnerland overeenkomen

Implementatie in nationale wetgeving
• De implementatie van de IGA in NLvindt plaats in de Wet op de

Internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen WIB

Deze wet bevat bepalingen die strekken tot uitvoering van verdragen op

bijvoorbeeld het gebied van informatieuitwisseling ten behoeve van de

heffing van belastingen
• Op grond van deze wet kunnen in het Uitvoeringsbesluit Internationale

bijstandsverlening bij de heffing van belastingen UB WIB FI s in de zin

van het verdrag worden aangewezen als administratieplichtigen en

zullen ze worden verplicht de gegevens en inlichtingen die het verdrag
voorschrijft aan de Belastingdienst te venstrekken Omdat de IGA

toestaatdat R s op specifiek benoemde onderdelen definities en due

dilligencevoorschriften kunnen aansluiten bij Amerikaanse

uitvoeringsvoorschriften en hieraan voor de sector voordelen zitten zal

het volgen van Amerikaanse uitvoeringsvoorschriften bij de nakoming
van de nationale verplichtingen in dit kader in lagere regelgeving
mogelijk worden gemaakt

■ In de memorie van toelichting wordt in algemene termen toegelicht hoe

de NL IGA in de nationale wetgeving zal worden geimplementeerd
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• U zult in een afzonderlijke notitie vender worden geinfomneerd over de

implementatie in nationale vi^etgeving Wij zijn op dit moment nog in

overleg met de sector over punten die hierbij aandacht behoeven

FATCA in breder perspectief CRS EU

• Het doel van FATCA is het tegengaan van belastingontduiking en het

middel daartoe is automatische uitvwisseling van gegevens

• Door het momentum van FATCA is door de G20 in September 2013

automatische uitwisseling van informatie als nieuwe mondiale standaard

aangenomen

• Door de G20 is tevens de verwachting uitgesproken dat G20 landen

informatie zullen uitwisselen over 2015

• Naar het model van FATCA is door de OESO een mondiale standaard

ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie de Common Reporting
Standard CRS

• De CRS is reeds aangenomen door het Committee of Fiscal Affairs CFA

het hoogste fiscale orgaan binnen de OESO

■ Op dit moment wordt er gewerkt aan het OESO commentaar op deze

CRS

■ Nederland participeert actief in de ontwikkeling van het commentaar

• De G20 heeft in februari 2014 de CRS aanbevolen als standaard en de

verwachting uitgesproken dat in September 2014 de CRS met

bijbehorend OESO commentaar is afgerond
■ Nederland hoort tot de Early Adopters van de CRS Nadere informatie

hierover voIgt in een aparte notitie

• Binnen de EU worden al automatisch gegevens uitgewisseld over

inkomsten uit spaargelden door middel van de spaarrenterichtlijn
■ Naar aanleiding van FATCA en de CRS wil de Europese Commissie zijn

richtlijnen op korte termijn aanpassen om de categorieen waarover

automatische inlichtingenuitwisseling plaatsvindt uit te breiden

• Naast de spaarrenterichtlijn wordt ook de administratieve

bijstandsrichtlijn aangepast

Procedure

• Het verdrag zal ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Tweede en Eerste

Kamer worden aangeboden
• Eerst zal het voorstel van wet tot goedkeuring van het verdrag

wetsvoorstel met de MvT en het verdrag door de minister van

Buitenlandse Zaken naar de CoRIA Codrdinatiecommissie voor

Internationale Aangelegenheden de onderraad voor Internationale

zaken worden gezonden
■ Hierna zal het wetsvoorstel met de MvT en het verdrag naar de

Ministerraad worden gezonden doorde Minister van Buitenlandse Zaken

De planning is het wetsvoorstel het verdrag met MvT aan de

Ministerraad van 17 april 2014 voor te leggen
• Na goedkeuring door de Ministerraad zal het wetsvoorstel met de

hiervoor genoemde bijbehorende stukken door de Minister van BZ aan

de Koning worden gestuurd met het verzoek het wetsvoorstel voor

advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State voor te leggen
In deze fase zal de minister van Buitenlandse Zaken de MvT ook

ondertekenen

• Naar aanleiding van het advies van de Raad van State wordt een Nader

Rapport opgesteld en wordt zo nodig de MvT aangepast
• Het wetsvoorstel wordt met de MvT en het Nader Rapport aan de

Tweede Kamer aangeboden Indien de MvT gewijzigd wordt naar

aanleiding van opmerkingen van de Raad van State dan zal u opnieuw
worden gevraagd deze te ondertekenen Bij verzending aan de Tweede

Kamer wordt tevens de vertaling van het verdrag meegezonden
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Inleiding

Op 5 juni 2014 heeft de Raad van State hierna RvS advies uitgebracht over

het Verdrag tussen Nederland en de VS tot verbetering van de Internationale

naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA hierna

het FATCA verdrag
De RvS is akkoord met de toezending van het wetsvoorstel aan de Tweede

Kamer nadat aan een aantal punten aandacht is geschonken De Memorie van

Toeiichting is aangepast met inachtneming van de opmerkingen van de RvS
U hebt toegezegd het goedkeuringswetsvoorstel voor het zomerreces aan de

Tweede Kamer aan te bieden

DB | 10 2e

Bijiagen
Nader rapport concept

Verzoek

U wordt verzocht bijgevoegde gewijzigde memorie van toeiichting te

ondeitekenen Het nader rapport inzake het goedkeuringswetsvoorstel wordt

door de Minister van Buitentandse Zaken mede namens u aangeboden
bijgevoegd

Toeiichting
Het FATCA verdrag is op 18 december 2013 ondertekend

FATCA treedt op 1 juli 2014 in werking Vanaf deze datum zijn financiele

insteilingen ai gehouden om van hun kianten vast te stellen of zij al dan niet

Amerikaanse persoon zijn De jaarlijkse verplichting tot rapporteren aan de

Beiastingdienst wordt ingevuid door aan te siuiten bij het jaarlijkse binnenlandse

renseigneringsmoment
NL heeft zich verplicht om uiterlijk September 2015 de eerste FATCA gegevens
aan de VS te verstrekken Deze met FATCA samenhangende nieuwe

informatiestromen van financiele insteilingen aan de Beiastingdienst en de
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V

Selastingdienst aan de VS zijn uitvoerbaar door de Belastingdienst
De financiele sector heeft al belangstelling geuit voor de wijze waarop de

rapportageverplichtingen worden vormgegeven met vertegenwoordigers van de
financiele sector vindt namelijk periodiek overleg plaats waarin de gevolgen
FATCA worden besproken

De verplichtingen voor de financiele instellingen zullen in het Uitvoeringsbesluit
internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen UB WIB worden

opgenomen U hebt onlangs goedgekeurd dat het concept met de wijzigingen in
het UB WIB voor internetconsultatie zullen worden voorgelegd In de

aanbiedingsbrief van het goedkeuringswetsvoorstel aan de Tweede Kamer kan

gewezen worden op de internetconsultatie

De uitwerking van de NL IGA roept allerlei vragen van verschillende aard op
vooral met betrekking tot interpretatie van begrippen en de behoefte aan

verduidelijking van de werking van de FATCA voor specifieke situaties Er wordt
een

vertegenwoordigers van de financiele sector zijn betrokken bij de ontwikkeling
van deze handleiding en zijn gebaat bij een snelle bekendmaking van de

handleiding

van

handleiding voorbereid met een uitwerking van deze specifieke situaties De
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Ministerie van Buttenlandse Zaken

Afdeling Verdragen

MINBUZA 2014

AAN DE KONING

Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende goedkeuring van het op 18 december

2013 te s Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden

en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de

belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA Trb 2014 22

s Gravenhage 30juni 2014

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 16 mei 2014

no 2014000954 machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de

Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet

rechtstreeks aan mij te doen toekomen Dit advies gedateerd 5 juni 2014

nr W06 14 0140 III bied ik U hierbij aan

Gevolg gevend aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad

van State is de memorie van toelichting aangevuld met de andere

afspraken zoals opgenomen in de briefwisseling die bij de

ondertekening van het verdrag is gewisseld

Gevolg gevend aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad

van State is in de memorie van toelichting duidelijk gemaakt wanneer

de Nederlandse handleiding ten behoeve van de uitvoeringspraktijk

gereed zal zijn De internationale FATCA handleiding is vanwege de

ontwikkeling van een wereldwijde standaard voor automatische

gegevensuitwisseling niet langer opportuun

Gevolg gevend aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad

van State zijn artikel 1 eerste lid onderdelen hh tot en met II en

artikel 4 eerste lid onderdelen d en e van het verdrag alsmede de

opgenomen voorwaarden in Bijiage II onder II onder A eerste lid

onderdelen f en g in de memorie van toelichting nader toegelicht

Gevolg gevend aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad

van State is in de memorie van toelichting de verwijzing naar

buitenlandse regelgeving of daarbij gebruikte begrippen verduidelijkt
mits het de zelfstandige leesbaarheid van de toelichting vergroot

Gevolg gevend aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad

van State zijn de redactionele kanttekeningen overgenomen

Voorts is van de gelegenheid gebrulk gemaakt om de memorie van

toelichting op enkele onderdelen redactioneel aan te passen

1

2

3

4

S

6
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Datum

Onze referentie

Ik moge U mede namens de Staatssecretaris van Financier verzoeken het

hierbij gevoegde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting
aan de Tweede Kamer der Staten Generaal te zenden

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
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Er moet echter wet worden gerapporteerd als het gaat am een Nederlandse FI door middel waarvan

deelnemingsrechten in zo n FATCA conforme beleggingsinstelling worden gehouden

In het derde lid is een bepaling opgenomen die moet voorkomen dat er dubbei wordt

gerapporteerd als de beleggingsinstelling niet FATCA conform is Als een feitelijk in Nederland

gevestigde en nIet FATCA conforme beleggingsinstelling of een andere beleggingsentiteit namens

deze niet FATCA conforme beleggingsinstelling heeft gerapporteerd overde belangen in deze niet

FATCA conforme beleggingsinstelling dan hoeven aile overige beleggingsentiteiten niet meerover

hun belangen in deze niet FATCA conforme beleggingsinstelling te rapporteren

III Vrijgestelde producten

In onderdeel A zijn specifiek Nederlandse producten en categorieen rekeningen opgenomen die een

laag risicoprofiel hebben en daarom zijn uitgezonderd Zij worden niet aangemerkt als financiele

rekeningen en zijn daarom ook geen te rapporteren rekeningen Het betreft bepaalde

pensioen gerelateerde producten en categorieen de zogenoemde derde pijierproducten

andere producten en categorieen met een gunstig belastingregime zoals producten die

direct zijn gerelateerd aan de eigen woning

andere uitgezonderde producten zoals afkoop van alimentatie

In onderdeel B wordt verwezen naar artikel 3 116 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de

artikelen 11 eerste lid onderdeel g en 11a van de Wet op de loonbelasting 1964 Deze artikelen

zijn inmiddels vervallen Deze artikelen betroffen producten die gerelateerd zijn aan de eigen

woning en aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon

Onderdeel B zal niet geactualiseerd worden gelet op het overgangsrecht opgenomen in artikel

lObis van de Wet inkomstenbelasting 2001 eigen woning en artikel 39f van de Wet op de

loonbelasting 1964 bestaande aanspraak op bepaalde periodieke uitkeringen De producten

genoemd in de vervallen artikelen blijven door het overgangsrecht als zodanig bestaan waardoor

uitsluiting van rapportage aan de VS in Bijiage II nodig blijft

De Staatssecretaris van Financien
10 2 e

De Minister van Buitenlandse Zaken
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Medeparaaf
DG Bel Cluster fIscalltElt

Inleiding

Op 5 juni 2014 heeft de Raad van State hiema RvS advies uitgebracht over

het Verdrag tussen Nederland en de VS tot verbetering van de Internationale

naleving van de belastingplicht en de tenultvoerlegging van de FATCA hierna

het FATCA verdrag
De RvS Is akkoord met de toezending van het wetsvoorstel aan deTweede

Kamer nadat aan een aantal punten aandacht is geschonken De Memorie van

Toelichting is aangepast met inachtneming van de opmerkingen van de RvS

U hebt toegezegd het goedkeuringswetsvoorstel voor het zomerreces aan de

Tweede Kamer aan te bieden

Verzoek

U wordt verzocht bijgevoegde gewijzigde memorie van toelichting te

ondertekenen Flet nader rapport inzake het goedkeuringswetsvoorstel wordt

door de Minister van Buitenlandse Zaken mede namens u aangeboden

bijgevoegd

Toelichting
Flet FATCA verdrag is op 18 december 2013 ondertekend

FATCA treedt op 1 juli 2014 in werking Vanaf deze datum zijn financiele

instellingen al gehouden om van hun klanten vast te stellen of zij al dan niet

Amerikaanse persoon zijn De jaarlijkse verplichting tot rapporteren aan de

Belastingdienst wordt ingevuld door aan te sluiten bij het jaarlijkse binnenlandse

renseignerings moment

NL heeft zich verplicht om uiterlijk September 2015 de eerste FATCA gegevens

aan de VS te verstrekken Deze met FATCA samenhangende nieuwe

informatiestromen van financiele instellingen aan de Belastingdienst en de

Belastingdienst aan de VS zijn uitvoerbaar door de Belastingdienst
De financiele sector heeft al belangstelling geuit voor de wijze waarop de

rapportageverplichtingen worden vormgegeven met vertegenwoordigers van de

financiele sector vindt namelijk periodiek overleg plaats waarin de gevolgen van

FATCA worden besproken

De verplichtingen voor de financiele instellingen zullen in het Uitvoeringsbesluit
Internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen UB WIB worden

opgenomen U hebt onlangs goedgekeurd dat het concept met de wijzigingen in

het UB WIB voor internetconsultatie zullen worden voorgelegd In de

aanbiedingsbrief van het goedkeuringswetsvoorstel aan deTweede Kamer kan

gewezen worden op de internetconsultatie

De uitwerking van de NL IGA roept allerlei vragen van verschillende aard op

vooral met betrekking tot interpretatie van begrippen en de behoefte aan

verduidelijking van de werking van de FATCA voor specifieke situaties Er wordt

een handleiding voorbereid met een uitwerking van deze specifieke situaties De

vertegenwoordigers van de financiele sector zijn betrokken bij de ontwikkeling
van deze handleiding en zijn gebaat bij een snelle bekendmaking van de

handleiding
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Aanleiding
Het wetsvoorstel ter goedkeuring van het op 18 december 2013 ondertekende

verdrag tussen Nederland en de VS over de Amerikaanse vifet FATCA het

FATCA verdrag ligt thans voor behandeling bij de Tweede Kamer Het is

onzeker of het parlementaire proces tijdig zal zijn afgerond opdat het FATCA

verdrag op 1 januari 2015 in werking kan treden De rapportageverplichting voor

de Nederlandse financiele instellingen NL R s die voortvioeit uit het FATCA

verdrag is uitgewerkt in het bijgesloten besluit Het is van groot belang zowel

voor de Belastingdienst als voor de NL FI s dat het besluit per 1 januari 2015 in

werking treedt Dan kan de FATCA in form a tie namelijk gelijktijdig metandere

verplicht aan te leveren informatie aan de Belastingdienst worden verstrekt

Eerder hebben wij aangegeven dat het besluit pas in werking kon treden na

ratificatie van het FATCA verdrag Echter de delegatiegrondslag waarop het

besluit is gebaseerd is ruim genoeg om het besluit per 1 januari 2015 in werking
te laten treden ook in het geval het FATCA verdrag dan nog niet is goedgekeurd
door het parlement Het besluit is al door de CEZIM aangenomen en kan als

hamerstuk door naar de MR

Ter beslissing

Wij adviseren u om het besluit op 1 januari 2015 in werking te laten treden

ongeacht of het FATCA verdrag dan al is goedgekeurd Stemt u daarmee in

Toelichting
De FATCA en het FATCA verdrag
De Amerikaanse wet FATCA verplicht financiele instellingen wereldwijd om

gegevens te verstrekken over rekeningen buiten de VS van Amerikaanse

belastingplichtigen Nederland en de VS hebben naar aanleiding van de FATCA

het FATCA verdrag gesloten waarin onder meer is afgesproken dat NL R s de

informatie aan de Belastingdienst kunnen verstrekken die deze informatie

vervolgens doorstuurt naar de VS Op basis van het FATCA verdrag zullen de

eerste FATCA g eg evens uiterlijk in September 2015 worden uitgewisseld Het

wetsvoorstel ter goedkeuring van het FATCA verdrag ligt thans bij de Tweede

Kamer De termijn voorde inbreng van de Tweede Kamer is vastgesteld op 9

oktobera s Het is onzeker of het parlementaire proces tijdig is afgerond zodat

het FATCA verdrag voor 1 januari 2015 is geratificeerd en per die datum in

werking kan treden

Het besluit

Om uitvoering te kunnen geven aan het FATCA verdrag is in het besluit o m het

Uitvoeringsbesluit WIB aangepast en aangevuld met de FATCA verplichtingen
voor de NL FI s Daarvoor is aangesloten bij de delegatiegrondslag in artikel 8

lid 4 van de Wet op de intemationale bijstandsverlening bij de heffing van

belastingen WIB op grond waarvan administratieplichtigen kunnen worden

aangewezen om aan te wijzen gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de

Belastingdienst met het oog op de uitvoering van regelingen van intemationaal

recht tot het verlenen van wederzijdse bijstand bij de heffing van belastingen
Eerder gingen wij ervan uit dat het FATCA verdrag op 1 januari 2015 moest en

zou zijn geratificeerd en dat het besluit dan per die datum in werking kon

treden De hiervoor genoemde delegatiegrondslag is evenwel ruim genoeg om

het besluit in werking te laten treden voordat het FATCA verdrag is geratificeerd
Er is immers reeds een verdrag een Internationale regeling de goedkeuring
van het parlement is alleen nodig om Nederland ook aan het verdrag te kunnen
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binder artikel 91 Grondwet De toelichting van het besluit die eerder aan u is

voorgeiegd is op dit punt iets aangepast biz 12 en 22 De wettekst inzake de

inwerkingtreding is ongewijzigd

Het is van groot belang dat het besluit uiterlijk 1 januari 2015 in werking treedt

Met de sector is namelijk afgesproken dat de FATCA infomnatie samen met

andere te verstrekken informatie onder meer in het kader van het voorinvullen

van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting VIA kan en moet worden

aangeieverd De systemen van de Belastingdienst en van de NL H s zijn hierop

ingesteid en in de handleidingen van de Beiastingdienst is dit uitgevt^erkt Een

systeemwfijziging die deze samenvoeging van gegevensverstrekking weer

ongedaan maakt zou onevenredig veei capaciteit en geld kosten

Hoewel ratificatie van het FATCA verdrag voor 1 januari 2015 dus niet

noodzakelijk is voor in\Aferkingtreding van het besluit per die datum blijft een

snelie ratificatie van het FATCA verdrag van beiang Ailereerst omdat in het

besluit op veel essentiele punten wordt verwezen naar het FATCA verdrag

Zolang het FATCA verdrag nog niet is geratificeerd kan dat raar overkomen

Daamaast 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 zvweven dat de NL FI s gegevens hebben geleverd vwaarvan

achteraf moet worden geconstateerd dat dat voor niets is geweest in het geval
het FATCA verdrag niet wordt is goedgekeurd Wij verwachten echter

geenszins dat het ratificatieproces hierop uitdraait Er is brede steun in de

financiele sector voor het FATCA verdrag en de met de sector afgestemde

implementatie Bovendien is het alternatief dat de NL FI s rechtstreeks aan de

VS moeten leveren op straffe van een bronheffing van 30 terwiji het nog

maarzeerde vraag is of zij dit mogen in verband met privacyissues Wij zullen

er gelet op het voorgaande alles aan doen om het goedkeuringsproces zo snel

mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat het FATCA verdrag in elk

geval is geratificeerd voordat Nederland uiterlijk in September de eerste FATCA

gegevens aan de VS moet verstrekken

Proces

De CEZIM is akkoord gegaan met het besluit en heeft besloten dat het als

hamerstuk door kan naar de MR mits bij aanbieding van het besluit aan de MR

wordt vermeld datde dekking van de kosten als gevolg van de implementatie
van het FATCA verdrag uit de begroting van Financien komt zoals eerder ook

aan de Tweede Kamer is gemeld Wij zullen aansturen op agendering van het

besluit op de MR van 17 oktober zodat het besluit op 1 januari 2015 in werking
kan treden We hebben dan gelegenheid om voordat het besluit in de MR wordt

behandeld kennis te nemen van de inbreng van de Tweede Kamer op het

goedkeuringswetsvoorstel om te bezien of die inbreng nog gevolgen zou kunnen

hebben voor het besluit Wij verwachten dat overigens niet omdat de

verplichtingen in het besluit voortvioeien uit de Amerikaanse wetgeving de

FATCA en die wetgeving zal niet veranderen doorde Tweede

Kamerbehandeling
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Aanleiding

Op donderdag 16 oktober van 14 00 tot 16 00 uur woont u in de Tweede Kamer

een AO bij over Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein Op vrijdag 10

oktober om 16 00 uur en op woensdag 15 oktober om 8 30 uur heeft u hierover

voorbesprekingen gepland

OB

Bijiagen

buiten verzoek

De ervaring leert dat een debat over Internationale belastingen aanleiding kan

zijn om alle mogelijke punten aan de orde te stellen die recent in de media

aandacht hebben gekregen Daarom vindt u in dit dossier ook enige

achtergrondinformatie aan bij een aantal gerelateerde onderwerpen
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6 Automatische informatie uitwissefing

Algemeen

Belastingdiensten zijn gebaat bij transparantie en efFiciente

gegevensuitwisseling Ook de Kamers hebben regelmatig het belang van

spontane en automatische gegevensuitwisseling benadrukt Spontane en

automatische informatie uitwisseling moet wel gedoseerd en in samenspraak
met verdragspartners ingericht worden Immers beginselen van efficientie

proportionaliteit en gegevensbeschermingen moeten worden gewaarborgd
Daarom worden in het BEPS project en het CRS initiatief gesproken over

verschillende typen uitwisseling waaronder

Country by Country Reporting Action Item 13 zie daarover uw brief

Uitwisseling Rulings Preferentiele Regimes Action Item 5 zie ook de brief

Uitwisseling Financiele Data Common Reporting Standard

In het blok hierna zal ingegaan worden het laatstgenoemde type In het daarop

volgende blok zal worden ingegaan op de spontane uitwisseling die is

aangekondigd in de brief van augustus 2014

Bankgeheim verbetering uitwisseling financi e data

FATCA

De Verenigde Staten heeft in 2010 de Foreign Account Tax Compliance Act

FATCA aangenomen die financiele instellingen wereldwijd verplicht informatie

te verstrekken aan de Amerikaanse belastingdienst over rekeninghouders die

Amerikaanse belastingplichtigen zijn Het doel van de FATCA is het tegengaan
van belastingontduiking door Amerikaanse staatsburgers en inwoners burgers
en bedrijven Nederland heeft in december 2013 een verdrag met de VS

gesloten waardoor onder meer gegevensbescherming wordt gewaarborgd en

administratieve lasten voor de Nederlandse financiele instellingen worden

beperkt De VS heeft wereldwijd soortgelijke verdrag gesloten met G20 OESO

en niet OESO landen Het VS NL FATCA verdrag is vlak voor het zomerreces

aangeboden aan de Tweede Kamer en de inbreng is geagendeerd voor 8

oktober

CRS

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

automatische uitwisseling van informatie tot wereldwijde standaard te verheffen

en de OESO de opdracht te geven een systeem te ontwikkelen waarbij landen op

wederkerige basis automatisch gegevens met elkaar uitwisselen naar het model

van de FATCA

Nederland is sinds het begin intensief betrokken bij de vormgeving van deze

nieuwe mondiale standaard voor automatische uitwisseling van financiele

gegevens

Op 20 21 September 2014 is door de G20 de Common Reporting Standard

CRS omarmd Dit is de nieuwe mondiale standaard voor automatische

uitwisseling van financiele gegevens van bedrijven en personen via de

belastingdiensten Hiermee wordt belastingontduiking tegengegaan Nederland

heeft zich aangesloten bij de Early Adopters een kopgroep van 47 landen die

deze standaard als eerste implementeert Deze groep bestaat voornamelijk uit

EU landen waaronder ook Liechtenstein niet Luxemburg en Oostenrijk maar

ook landen bulten de EU zoals India Mexico en Zuid Afrika Volgens de tijdlijn
van de Early Adoptersgroep gaan de belastingdiensten op basis van deze

nieuwe mondiale standaard in 2017 gegevens automatisch uitwisselen

Eind oktober zal door de Early Adopters een intentieverklaring worden getekend

waarbij landen zich committeren aan de CRS en een bijbehorende tijdlijn
Dijsselbloem zal deze intentieverklaring namens Nederland ondertekenen nog

niet bevestigd
Daarnaast wordt gewerkt aan een alternatieve verklaring voor de landen

waaronder enkele van de G20 landen die de Early Adopters intentieverklaring
niet kunnen of willen ondertekenen maar wel willen laten blijken dat zij op een

bepaald niveau gecommitteerd willen zijn aan de automatische

gegevensuitwisseling Deze verklaring ziet op een tijdpad waarbij uitwisseling
van gegevens in September 2018 is voorzien een jaar na de uitwisseling door de

Early Adopters groep
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buiten verzoek

3 Automatische uitwisseling van fmanciele informatie Common Reporting Standards

Belangrijkste actuele ontwikkeling is de totstandkoming van de Common Reporting Standard

o Nederland heeft met de OESO de EU en de G20 landen actief bijgedragen aan de

ontwikkeling van deze nieuwe mondiale standaard voor automatische

gegevensuitwisseling van financiele gegevens de zogenoemde Common Reporting
Standard

o Nederland gaat met meer dan vijfenveertig andere landen in de kopgroep van Early

Adopters de nieuwe mondiale standaard als eerste toepassen Nederland ondertekent

daartoe een overeenkomst op het Global Forum on Transparency Exchange of

Information op 29 oktober aanstaande

o Het internationale streven is om met zo veel mogelijk landen samen te werken

1084124 00075



o Zo ontstaat op korte termijn een echt mondiaal systeem waarbij er geen ruimte meer is

uoor zwart sparen en het stallen van buitenlands vermogen buiten het zicht van

belastingdiensten

In onderdeel 6 van dit dossier wordt nog iets dieper op uitwisseling van informatie ingegaan

buiten verzoek
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Wotitie IZV ZD14 530
Aanleiding

Op donderdag 23 oktober jl is het nader verslag van de Tweede Kamer

ontvangen naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag over het

FATCA verdrag

Kern

Hierbij stuur ik u de nota naar aanleiding van het nader verslag aan de

IMnavlMV Wij streven ernaar deze nota aan te bieden voor de

procedurevergadering van de Tweede Kamer van 29 oktober 2014 De fracties

van de WD D66 en het CDA hebben nadere vragen gesteld Het is de fractie

van de VVD die over een specifieka gnoep van personen nadere vragen heeft

gesteld

Advies

Ik adviseer u de aanbiedrngsbrief aan de Tweede Kamer en de NnavNV te

ondertekenen

Toelichting
Proces

Net als de beantwoording op de vragen van het verslag wordt ook hier weer

heel snel gereageerd op de vragen van het naderverslag Een spoedige
ratificatie van het verdrag is van belang zie notitie IZV 2014 530 De laden

van de fractie van de VVD hebben In het nader verslag vragen gesteld die zien

op eerdere vragen in het verslag waarbij de beantwoording niet afdoende zou

zijn geweest De nieuwe vragen zijn wederom uitgebreid beantwoord
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Inhoud

De leden van de fractie van de VVD vragen naar de consequenties van de FATCA

voor Nederlandse burgers die ook Amerikaans staatsburger zijn maar verder

geen enkele binding met de VS hebben De strekking van het antwoord is dat

niet de FATCA of het FATCA verdrag maar het belastingsysteem van de VS de

verpiichting opiegt aan Amerikaanse staatsburgers aangifte te doen in de VS

Naar verwachting gaat een verzoek aan de VS om af te zien van aangiftepiicht
voor deze groep mensen niets opieveren
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AanbieditigsbriefTK
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Aanlelding
Op donderdag 9 oktober jl is het verslag van de Tweede Kamer ontvangen naar

aanleidtng van het wetsvoorstel ter goedkeuring van het op 18 december 2013

ondertekende verdrag tussen Nederland en de VS over de Amerikaanse wet

FATCA {het FATCA verdrag

Kern

Bijgaand treft u de nota naar aanieidlng van het Verslag de NnavV aan Wtj
streven ernaar deze aan te bieden voor de procedurevergadering van de Tweede

Kamer van 15 oktober 2014 In de NnavV zijn geen onverwachte punten naar

voren gekomen ik voorzie geen pr^lemen ten aanzien van het \rervo gtraject
Een snelle ratlficatie van het’hA’fCA Verdrag is van belang

Advies

Ik adviseer u de aanbtedingsbrief aan de Tweede kamer en de NnavV te

ondertekenen

Toelichting
• Proces

U heeft recentelijk ermee ingestemd om het B^luit tot implementatie van het

FATCA verdrag het besluit in werking te laten treden per 1 januarl 2015 ook

in het geval het FATCA verdrag nog riiet is goedgeketjrd notitie DB 2014 388

Het is belangrijk dat het besiiiit per 1 januari 2015 in werking treedt om de

nationale renseigeringsstroom zeker te steiien
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In de notitie is aangegeven dat hoewel ratiftcaBe van het FATCA verdrag per 1
Januari niet noodzakelijk is voor mwerkingtreding van het beslult per die datum
een snelle ratificatie van het FATCA verdrag van belang blijft
Een spoedlge voortgang is dus zeer wenselljk en vandaar dat de NnnaV is
geagendeerd voor de eerstfcomende procedurevergadering zodat de

parlementaire behandeling geen vertraglng opioopt
Bovendien is informeel vemomen dat de Raad van State er mogelijk de voorkeur

geeft om het besiuit te baseren op een geratificeerd verdrag en niet atleen

op een ondertekend verdrag Het is dus in alls opzichten wenseiijk een spoedfge
ratificatie na te streven

aan

• ToeUchting NnavV
De Tweede Kamer heeft een aantal vragen gesteld Ik benoem hleronder kort de
onderwerpen met betrekking tot het verdrag die poiitieke aandacht zouden
kunnen trekken en iicht die kort toe

o Amerikaanse nationaisteit

In de NnavV wordt ingegaan op een aantai praktijksituaKes en de consequenties
ais er sprake is van een Amerlkaans burgerschap Met name de uitspraak
het Coiiege van de Rechten van de Mens over het weigeren
Amerikaanse ciient door Binck bank heeft veel aandacht gehad {o a

Kamervragen

van

van een

o Wederkerigheid
In de NnavV is bevestigd dat er nog geen sprake is van een gelijkwaardtg niveau
van wederkerigheid Het Amerikaanse Ministerie van Finanden heeft inmiddels in
het begrotingsvoorstei van 2014 voorgesteld aan het Amerikaanse Congres om
te komen tot een voiwaardige vorm van wederkerigheid door de Amerikaanse

Secretary of the Treasury de bevoegdheid te geven dit aan de hand van

uitvoeringsvoorschriften te regelen In het FATCA verdrag is opgenomen dat
belde psrtijen voor het einde van 2016 zullen refiecteren op de voortgang
de overeengekomen inspanningsverplichtlngen Ook is aangegeven dat de
mondiale ontwikketingen op het gebied van informatie uitwisseling de VS zuilen

dwlngen te bewegen naar voiwaardige wederkerige informatie uitwisseling In de

NnavV wordt ingegaan op de ult te wissefen infonmatie door beide landen en de

bijbehorende fasering in tijd

o Gegevensbescherming
In de NnavV wordt uitvoerig onderbouwd waarom Nederland van mening is dat
er sprake is van een adequate gegevensbescherming in de VS Ook de roi van de

Europese privacy regelgeving wordt beiJcht

o Mondiale ontwikkelingen
In de NnavV wordt geschetst dat FATCA ais katalysator heeft gewerkt voor de

ontwlkkeling van de nieuwe mondlale standaard ter vergroting van de fiscale
transparantie en tegen belastingontduiking

van
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Factsheet FATCA verdrag

Kern

De extraterritoriaal werkende Amerikaanse FATCA wetgeving verplicht
financiele instellingen wereldwijd om financiele gegevens te verstrekken

aan de fiscale autoriteiten in de VS over rekeningen buiten de VS van

Amerikaans belastingplichtigen
Nederland en de VS hebben naar aanleiding van de FATCA een IGA

gesloten waarin onder meer is afgesproken dat Nederlandse financiele

instellingen de informatie aan de Belastingdienst kunnen verstrekken die

deze informatie vervolgens doorstuurt naar de Belastingdienst van de VS

de Internal Revenu Service hierna IRS

De Belastingdienst gaat automatisch informatie uitwisselen over een groot

aantal gegevens waaronder banksaldi dividenden en interest van

natuurlijke en rechtspersonen die U S Person zijn

Op basis van de IGA zullen de eerste FATCA gegevens uiterlijk in

September 2015 worden uitgewisseld

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens is advies gevraagd over de

gegevensbescherming Er is en positief advies ontvangen

Naast de IGA is er een briefwisseling Deze briefwisseling regelt o a een

toezegging van de VS geen bronheffing in te houden ook al is de IGA nog

niet geratificeerd
Er is tijdens de onderhandelingen geregeld overleg geweest met

vertegenwoordigers van de financiele sector

Betekenis IGA voor de financiele sector

• De financiele sector is content met de IGA en de bijbehorende

uitzonderingen die zijn opgenomen bijvoorbeeld voor de Nederlandse

pensioenfondsen en de verzekeringsbranche
• Zonder een IGA zou iedere financiele instelling in Nederland zelf een

overeenkomst met de IRS moeten aangaan en een bronheffing van 30

riskeren als er niet wordt voldaan aan de Amerikaanse FATCA wetgeving
• Dit bracht naast een enorme lastenverzwaring voor de financiele sector en

o a juridische implicaties met zich mee gegevensbescherming
• Met een IGA wordt de informatie via de eigen belastingdienst uitgewisseld

en is er in principe geen sprake meer van een inhouding van 30 over

Amerikaanse inkomensbronnen voor Nederlandse financiele instellingen
• De hele financiele sector in Nederland wordt daarmee geacht te voldoen

aan de FATCA regelgeving
• De administratieve lasten voor de financiele sector zijn aanzienlijk lager

dan als zij de gewone FATCA regels zouden moeten volgen

1
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Factsheet FATCA verdrag

Tijdpad uitwisseling
• Tijdpad informatie uitwisseling onder FATCA en CRS

Bestaande

rekeningen
identificeren

Nieuwe

rekeningen
identificeren

Uitwisseling door

Belastingdienst

Rapportage
door F l

31 12 2014 FATCA

1 1 2015 FATCA FATCA

9 2015 FATCA

31 12 2015 CRS

1 1 2016 CRS CRS

9 2017 CRS hoge waarde

rekeningen

CRS lage waarde

rekeningen en

bedrijfsrekeningen

9 2018

2
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Aanleiding
Binnenkort waarschijnlijk volgende week is de plenaire behandeling van de

goedkeuring van het FATCA verdrag
Bijiagen

1 IGAinENGenNL

2 Factsheets

Kern

Mederland is als een van de eerste landen gaan onderhandelen met de VS over

een Intergovernmental Agreement IGA en heeft in december 2013 een IGA

met de VS gesloten

Bij de totstandkoming van het verdrag en tijdens de schriftelijke behandeling

zijn de terugkerende thema s gegevensbescherming wederkerigheid
nationaliteit mondiale ontwikkelingen en uitvoerbaarheid

De VS heeft met de FATCA een tijdperk ingeluid van grote ontwikkelingen op het

gebied van fiscale transparantie en automatische gegevensuitwisseling
Mederland zal actief blijven bijdragen aan deze ontwikkelingen waarbij de IGA

bijdraagt aan de vergroting van de fiscale transparantie en de strijd tegen

belastingontduiking

3 Parlementaire

stukken

4 Kamervragen

Inhoudsopgave
In deze notitie worden de volgende punten vender toegelicht

I FATCA wetgeving en de IGA

II Te verwachten onderwerpen tijdens de plenaire behandeling
III Flet parlementaire goedkeuringsproces tot dusver

IV Dossier met factsheets inclusief parlementaire stukken

FATCA wetgeving en de IGA een korte toelichting
De extraterritoriaal werkende Amerikaanse FATCA wetgeving verplicht finandele

instellingen wereldwijd om finandele gegevens te verstrekken aan de fiscale

autoriteiten in de VS over rekeningen buiten de VS van Amerikaans

I
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belastingplichtigen Nederland en de VS hebben naar aanleiding van de FATCA

een IGA gesloten waarin onder meer is afgesproken dat Nederlandse finandele

instellingen de informatie aan de Belastingdienst kunnen verstrekken die deze

informatie vervolgens doorstuurt naar de Belastingdienst van de VS de Internal

Revenu Service hierna IRS Op basis van de IGA zullen de eerste FATCA

gegevens uiterlijk in September 2015 worden uitgewisseld factsheet

bijgevoegd Er is tijdens de onderhandelingen geregeld overleg geweest met

vertegenwoordigers van de finandele sector De sector is content met het feit

dat er een IGA is overeengekomen en dat een groot aantal uitzonderingen is

opgenomen die belangrijk zijn voor de Nederlandse finandele sector

TE VERWACHTEN ONDERWERPEN

Bij de schriftelijke voorbereiding is een aantal terugkerende onderwerpen te

onderscheiden Al deze onderwerpen zijn uitgebreid aan de orde geweest in de

Memorie van Toelichting de Nota naar aanleiding van het Verslag respectievelijk
het Nader Verslag Alleen GroenLinks heeft tijdens de procedurevergadering bij
de behandeling van de Nota naar aanleiding van het Nader Verslag aangegeven

nog vragen te hebben over de privacy GroenLinks had geen inbreng tijdens de

schriftelijke voorbereiding Tijdens de plenaire behandeling kunnen de hieronder

toegelichte onderwerpen aan bod komen Van deze onderwerpen heeft u ook

factsheets in uw dossier

1 Gegevensbescherming
2 Wederkerigheid
3 Amerikaanse nationaliteit en aangifteplicht
4 Mondiale ontwikkelingen AEoI

5 Uitvoerbaarheid en implementatie
6 Toelichting spoedige ratificatie en nationale wetgeving

II

1 Gegevensbescherming

Algemeen
Vanaf het begin heeft het onderwerp gegevensbescherming een belangrijke rol

gespeeld bij de totstandkoming van een verdrag met de VS De IGA ondervangt
een belangrijk bezwaar tegen de oorspronkelijke opzet van de FATCA

Rechtstreekse informatieverstrekking door Nederlandse finandele instellingen
aan de IRS zou een inbreuk zijn op Europese dataprotectie regels
De eerste onderhandelingen voor een bilateraal verdrag waarbij de gegevens

via de belastingdienst met de IRS worden uitgewisseld werden geinitieerd door

een aantal Europese landen waarbij ook de Europese Commissie de EC

betrokken was

De EC heeft Working Party 29 WP 29 een adviesorgaan van de Europese
Commissie benaderd voor een analyse van de effecten van de Europese

regelgeving over gegevensbescherming op de FATCA 10 2 e

10 2 e

10 2 e WP 29 heeft benadrukt dat een

wettelijke basis noodzakelijk is om de gegevens uit te wisselen en dat die

wettelijke basis voldoende kwaliteit en voorzienbaarheid moet bevatten met

betrekking tot de gegevensbescherming Bovendien heeft WP 29 de lidstaten

aanbevolen het af te sluiten FATCA verdrag ter toetsing voor te leggen aan hun

autoriteit voor gegevensbescherming
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CBP

Onder verwijzing naar de inbreng van WP 29 heeft Nederland tijdens de

onderhandelingen met de VS over de IGA het CBP verzocht advies uit te brengen
over de privacybescherming voor het verstrekken van persoonsgegevens onder

de IGA Het CBP heeft getoetst of met de IGA de Wet Bescherming

Persoonsgegevens de WBP wordt nageleefd Op 30 mei 2013 heeft het CBP

advies uitgebracht waarin is aangegeven dat bij bestudering van het concept van

het FATCA verdrag en de toepasselijke wetgeving en verdragen niet is gebleken
dat met de IGA de Wbp niet wordt nageleefd Het CBP zag dan ook geen

aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen

Wij hebben dus groen licht van het CBP De IGA is doorgelicht en de

gegevensbescherming is voldoende gewaarborgd Via de Wet op de

Internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen WIB en het

Uitvoeringsbesluit Wet op de Internationale bijstandsverlening bij de heffing van

belastingen UB WIB wordt de wettelijke verplichting verankerd zie hieronder

Gegevensbescherming in Nederiand

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 Deze waarborgen zijn voorde gegevensuitwisseling ten behoeve van de

FATCA gegarandeerd door de verwijzing in de IGA tussen de VS en Nederland

naar het bestaande bilaterale belastingverdrag tussen Nederland en de VS en

het multilaterale Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in

belastingzaken WABB verdrag In het belastingverdrag en het WABB verdrag

zijn soortgelijke bepalingen opgenomen als in de WIB

Gegevensbescherming In de VS

In de Nota naar aanleiding van het Verslag is uitgebreid ingegaan op de

gegevensbescherming in de VS en aangegeven dat de gegevensbescherming
materieel op dezelfde manier wettelijk is vormgegeven als in Nederland

Nederland is van mening is dat er sprake is van een adequate

gegevensbescherming in de VS In de peer review van het Global Forum on

Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes heeft de VS

optimaal gescoord op de onderzoeken ten aanzien van gegevensbescherming

2 Wederkerigheid
De leden van de fracties van D66 PvdA SP en CDA hebben vragen gesteld over

de wederkerigheid De fracties constateren dat er geen sprake is van een

volledige wederkerigheid Het klopt dat er tot dusver geen sprake is van een

voliedige 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
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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 aile ianden waarmee de VS een verdrag is overeengekomen ontbreekt deze

volledige wederkerigheid Met ontbreken van een volledige wederkerigheid is dus

een wereldwijd issue en speelt niet alleen in de relatie tot Nederland

Achtergrond is dat de oorspronkelijke FATCA wetgeving een initiatief van het

Amerikaanse Congres gericht was op het eenzijdig verkrijgen van informatie uit

het buitenland Ten tijde van het sluiten van de IGA was de VS wetgeving nog

niet geschikt voor volledige redprociteit Op verzoek kan de VS wel leveren

onder het bilaterale belastingverdrag respectievelijk het WABB verdrag
Het Amerikaanse Ministerie van Financien heeft in het begrotingsvoorstel van

2014 voorgesteid 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 In de IGA is opgenomen dat beide partijen voor het einde van 2016

zullen 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

3 Nationaliteit

Algemeen
De WD heeft bij de schriftelijke behandeling vragen gesteld over Nederlanders

die vanwege het feit dat ze in de VS zijn geboren ook Amerikaans staatsburger

zijn maar feiteiijk geen enkele binding hebben met de VS Deze mensen vallen

onder de FATCA verplichtingen omdat zij Amerikaans staatsburger zijn De WD

heeft gevraagd of het ministerie afspraken zou willen maken met de VS voor

deze groep mensen In de Nota naar aanleiding van het versiag hebben wij

opgenomen dat niet de FATCA maar het belastingsysteem van de VS de

verplichting opiegt aan Amerikaanse staatsburgers aangifte te doen in de VS De

FATCA zorgt er voor dat mogeiijk Amerikaanse belastingpiichtigen worden

geidentificeerd en gerapporteerd aan de IRS Een verzoek aan de VS om af te

zien van aangifteplicht voor deze groep mensen zou niets opieveren Overigens

zijn er drempelbedragen opgenomen zodat de rapportagepiicht voor

bijvoorbeeld depositorekeningen pas geldt voor rekeningen met een saldo hoger
dan US 50 000

Binck procedure
Het College voor de Rechten van de Mens voorheen Commissie Gelijke

Behandeling heeft in april 2014 een oordeei uitgesproken naar aanleiding van

een klacht van een client van BinckBank BinckBank had in het licht van de

FATCA de dienstverlening aan de client die de Amerikaanse nationaliteit heeft

beeindigd Het Coiiege is van oordeei dat de BinckBank een verboden

onderscheid heeft gemaakt door de client op grond van nationaliteit uit te

sluiten In het oordeei van het College blijkt onder meer dat BinckBank zich op

de IGA tussen de VS en Nederland beroept om dit onderscheid te maken Het

College verwerpt het beroep op de IGA De SP heeft Kamervragen gesteld over

deze procedure In de beantwoording wordt gewezen op het feit dat het

Ministerie van Financien met de IGA de kosten voor FATCA compiiance voor
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