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G20-top van Sint-Petersburg
luidt einde van
internationaal bankgeheim in

Marina de Jonghe
estate planner

De vergadering van de G201
van september 2013 in SintPetersburg gaf gehoor aan één
van de EU-prioriteiten, het
wereldwijd opdrijven van de strijd
tegen
belastingontwijking
en
-ontduiking. De leiders van de G20
stemden in met een automatische
uitwisseling van fiscale gegevens.
De Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO)
kreeg
de
opdracht
een internationaal model te
ontwikkelen voor de automatische
bilaterale
en
multilaterale
uitwisseling van fiscale informatie.

Doel van de automatische uitwisseling van fiscale gegevens is dat
de banken de informatie over buitenlandse beleggingen die bij hen
geplaatst zijn, bezorgen aan de betrokken fiscale overheden, zonder
dat die laatsten daar opdracht toe moeten geven.
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De G20 bestaat uit de 19 grootste economieën + de Europese Unie.

Het blijft allerminst bij een vrijblijvend voornemen. Dat blijkt uit het
overeengekomen strakke tijdsschema: tegen medio 2014 moet de
OESO klaar zijn met de technische modaliteiten. Bedoeling is dat alle
deelnemende landen tegen eind 2015 overgaan tot de automatische
uitwisseling van informatie.
Deze beslissing van de G20-top sluit naadloos aan op een evolutie
naar wereldwijde fiscale transparantie die reeds startte eind van de
vorige eeuw.

Een snelle terugblik
Initiatieven uitgaande van de OESO en de G20
Sinds 1998 voert de OESO de druk op belastingparadijzen, de zgn. ‘tax
havens’, op door de publicatie van een lijst van belastingparadijzen.
De twee belangrijkste criteria om op deze zwarte lijst te belanden,
zijn:
• een gebrek aan effectieve uitwisseling van informatie en
• een gebrek aan transparantie.
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Oorspronkelijk was een principiële bereidheid van een land tot
het naleven van transparantie en het uitwisselen van informatie
voor belastingdoeleinden voldoende om niet op de ‘zwarte lijst’ te
belanden.
De G20-top van 2 april 2009 in Londen resulteerde in een belofte om
landen met bankgeheimen harder aan te pakken. U herinnert zich
misschien dat België toen op een grijze lijst van belastingparadijzen
verzeilde omdat het onvoldoende samenwerkte in het kader van de
informatie-uitwisseling van bankgegevens.
Als reactie hierop nam ons land onmiddellijk maatregelen:
• het realiseerde enkele protocollen conform de OESO-principes;
• het startte (her)onderhandelingen met andere staten over
de fiscale informatie-uitwisseling binnen de bestaande
dubbelbelastingverdragen;
• het verving de woonstaatheffing door de automatische
gegevensuitwisseling in het kader van de Europese spaarrichtlijn.
Initiatieven uitgaande van de Europese Unie
Ook de Europese Unie nam initiatieven in de strijd tegen
belastingontduiking.
Sinds 1 juli 2005 is de Europese spaarrichtlijn van kracht. Deze
richtlijn beoogde via automatische informatie-uitwisseling een einde
te maken aan het ontduiken van belasting op interestbetalingen2 via
de inning in het buitenland van deze interesten. Vandaag passen
enkel Oostenrijk en het Groothertogdom Luxemburg nog het systeem
van bronheffing (momenteel 35%) toe.
De Europese top van mei 2013 engageerde zich voor een uitbreiding
van de spaarrichtlijn vóór het einde van dit jaar. Vallen dan eveneens
onder de informatie-uitwisseling:
• inkomsten uit bepaalde individuele levensverzekeringen (tak 21- en
tak 23-verzekeringen uitgegeven na 2010);
• gestructureerde producten;
• beleggingsfondsen zonder Europees paspoort.

Daarnaast zal de Europese Unie onderhandelingen aanknopen
met vijf niet-EU-lidstaten, waaronder ook Zwitserland, over de
automatische uitwisseling van bankgegevens. De onderhandelingen
terzake zullen gebaseerd zijn op het verruimde toepassingsgebied van
de spaarrichtlijn.
In de marge van de Europese top van mei 2013 gaven zowel Oostenrijk
als Luxemburg aan vanaf 1 januari 2015 af te stappen van het strikte
bankgeheim en over te gaan tot de automatische gegevensuitwisseling.
De samenwerking tussen de Europese lidstaten blijft trouwens niet
beperkt tot het uitwisselen van informatie over roerende inkomsten.
De Richtlijn Administratieve Samenwerking3, recent4 omgezet in ons
Belgisch recht, voorziet vanaf 2015 in een gegevensuitwisseling over:
• eigendom en inkomsten van onroerend goed:
• arbeidsinkomsten;
• directiehonoraria;
• individuele levensverzekeringen die niet geviseerd worden door
andere gemeenschappelijke bepalingen;
• pensioenen.
Bovendien ligt ook een voorstel tot uitbreiding van deze richtlijn met
informatie over dividenden, meerwaarden en royalties op tafel.

Belgisch recht
Ook op het puur Belgische vlak zien we het laatste decennium een
ware tsunami aan maatregelen in de strijd tegen fiscale fraude. Wij
herinneren bijvoorbeeld aan volgende maatregelen:
• het opheffen van het intern Belgische fiscaal bankgeheim vanaf
1 juli 2011;
• de oprichting van een centraal contactpunt bij de Nationale Bank
van België waar de financiële instellingen de identiteit van de
cliënten en de nummers van hun rekeningen en contracten moeten
melden.
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Onder interestbetaling in het kader van de Europese spaarrichtlijn
wordt begrepen: rente op zicht-, spaar- & termijnrekeningen, kasbons, obligaties,
distributiebeleggingsfondsen met een Europees paspoort waarvan minstens 15%
belegd is in obligaties en de meerwaarde van kapitalisatiebeleggingsfondsen met
een Europees paspoort waarbij minstens 25% in obligaties is belegd.
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Richtlijn 2011/16/EU.

4
Wet 17 augustus 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van
de Raad van 16 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het
gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG.
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De verplichting om bankrekeningen aan te geven die men heeft in het
buitenland, dateert reeds van 1996. Ze werd vanaf aanslagjaar 2013
aangevuld met een aangifteplicht voor levensverzekeringen die in het
buitenland afgesloten werden. Met ingang van aanslagjaar 2014 komt
er een nieuwe uitbreiding met een identificatieplicht van de oprichters
of begunstigden van trusts, off shore vennootschappen, stichtingen en
andere private vermogensstructuren.

FATCA
Een aantal van deze maatregelen zijn het (on)rechtstreekse gevolg van
de Amerikaanse FATCA5-wet. Die verplicht landen om alle tegoeden
– kapitalen én inkomsten - die Amerikanen bij een buitenlandse
bank aanhouden, te melden aan de Amerikaanse fiscus. Op Europees
vlak zijn alle landen, ook Zwitserland en Luxemburg, gezwicht voor
de Amerikaanse druk waardoor zij de gevraagde informatie zullen
uitwisselen.

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 20459

Het is te vroeg om te concluderen dat de droom van een ‘Europese’
FATCA op een bepaald ogenblik werkelijkheid zal worden. Maar wij
onthouden alvast dat een wereldwijde fiscale transparantie steeds
meer de norm wordt.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker
en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn
u graag van dienst.
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Foreign Account Tax Compliance Act.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen
of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze
brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel die
gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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