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FATCA : ook voor rekeningen
in de Verenigde Staten

De Amerikaanse fiscale administratie
onderneemt actie in de strijd tegen
fiscale fraude door Amerikaanse
belastingplichtigen. Deze regelgeving
kadert in de Amerikaanse Foreign
Account Tax Compliant Act’ (afgekort:
FATCA). Minder gekend is de Inter
gouvernementele overeenkomst die
de V.S. en België in april van dit jaar
Liesbeth Goossens, estate planner afsloten in de nasleep van FATCA. Die
overeenkomst viseert immers ook de rekeningen die Belgische
rijksinwoners aanhouden in de V.S. We belichten eerst de
FATCA-wetgeving en haar gevolg voor Amerikaanse onderdanen.
Vervolgens bekijken we de gevolgen van de overeenkomst tussen
België en de V.S. en de gevolgen die ze heeft voor Belgische
rijksingezetenen met tegoeden in de V.S.
De FATCA-wetgeving richt zich op Amerikaanse belastingplichtigen.
Samengevat geldt ze voor:
• Amerikaanse entiteiten en;
• natuurlijke personen die de Amerikaanse nationaliteit bezitten of
die inwoner zijn van de V.S.
De wet voorziet vanaf 1 juli 2014 de automatische informatieuitwisseling over de voornoemde belastingplichtigen. De financiële
instellingen (banken, verzekeringsinstellingen, beleggingsfondsen, …)
van buiten de Verenigde Staten hebben dus ook de verplichting de
Amerikaanse belastingplichtigen te identificeren en informatie door te
geven over hun tegoeden. Die informatie moeten zij bezorgen aan de

Belgische fiscus, die ze op zijn beurt doorspeelt aan de Amerikaanse
fiscus. De sanctie is stevig: doet een financiële instelling niet mee aan
FATCA, dan moet zij een bronheffing van 30% toepassen op bepaalde
betalingen met een V.S.-herkomst.
Welke tegoeden zitten in het FATCA-universum? De definitie is erg
ruim. Bedoeld zijn o.a.:
• financiële rekeningen;
• deelbewijzen in beleggingsinstellingen;
• deelbewijzen in een trust;
• verzekeringscontracten met een afkoopwaarde;
• contracten met een lijfrente.
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Akkoord V.S.- België voorziet wederkerigheid

Belangrijk

Op 23 april 2014 sloten België en de V.S. op hun beurt een overeen
komst. Die gaat uit van wederkerigheid vanaf 2014:
• de Belgische fiscale autoriteiten informeren de Amerikaanse fiscale
autoriteiten;
• de Amerikaanse fiscale autoriteiten informeren de Belgische fiscale
autoriteiten;
• die ‘Amerikaanse’ informatie gaat over tegoeden die rijksinwoners
van België aanhouden in de V.S. Ook hun fiscaal identificatienummer
wordt meegedeeld of, als dat nummer niet beschikbaar is, hun
geboortedatum.
Het is de bedoeling dat de Belgische fiscus op termijn beschikt over
dezelfde informatie-uitwisseling als de informatie-uitwisseling
waartoe Belgische financiële instellingen gehouden zijn tegenover de
Amerikaanse autoriteiten.

Het akkoord tussen de V.S. en België moet nog omgezet worden in
intern Belgische wetgeving. Maar ondertussen is al duidelijk dat deze
internationale dynamiek ook in de toekomst verder kan gaan via
bijvoorbeeld:
• opname in andere internationale akkoorden zoals een (uitgebreide)
Europese Spaarrichtlijn;
• opname in de OESO-overeenkomst rond de ‘Common Reporting
Standard’., enz.

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.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schrijf 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
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 consumentenberscherming 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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