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Internationale uitwisseling
van informatie:

substantiële uitbreiding op komst in en
buiten de Europese Unie

Een recente Europese Richtlijn1
voorziet een uitbreiding van
de
automatische
gegevensuitwisseling en gaat veel verder
dan de spaarrichtlijn. Op die
manier krijgt
de (Belgische)
fiscus nog beter zicht op het
buitenlands vermogen. Maar ook
buiten de EU beweegt veel.

Liesbeth Goossens
estate planner

Welke gegevens vallen onder de automatische
gegevensuitwisseling?
De doorgegeven informatie betreft bepaalde tegoeden en inkomsten
die een inwoner van een lidstaat heeft bij een ‘rapporterende’
financiële instelling in een andere lidstaat.
In eerste instantie gaat het om :
• financiële inkomsten: interesten, dividenden, verkoopopbrengsten van financiële activa ;
• informatie over de rekeningen zelf, bijv. het tegoed op
31 december van een belastbaar tijdperk.
Andere uitgewisselde gegevens betreffen inkomen uit een
dienstbetrekking, pensioenen, sommige levensverzekeringen,
directiehonoraria, onroerende eigendommen en inkomsten uit
onroerende eigendommen.
Een lidstaat kan er evenwel voor kiezen om geen informatie te krijgen
over deze laatste gegevens. Een lidstaat kan evenwel niet weigeren
om gegevens over de financiële inkomsten te krijgen.
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Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied,
PB EU L359, 16 december 2014.
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Wie moet rapporteren en hoe?

Uitbreiding buiten de EU

In principe moeten enkel financiële instellingen rapporteren aan de
fiscus. Bedoeld zijn o.a. banken, bepaalde beleggingsentiteiten en
verzekeringsmaatschappijen.

Na de Verenigde Staten en sinds kort dus ook de Europese Unie,
zegden al ruim 80 landen en jurisdicties toe om mee te gaan in een
wereldwijd systeem van automatische gegevensuitwisseling2.

De financiële instellingen krijgen de regels inzake rapportering
en ‘due diligence’ (lett.: boekenonderzoek uitgevoerd met gepaste
zorgvuldigheid) vanuit de lidstaten waar ze werken, conform de
OESO-standaardregels.

Van wie worden de rekeningen enz. geviseerd?
Onder de regeling vallen rekeningen en sommige (beleggings)
verzekeringen in het bezit van :
• natuurlijke personen ;
• private vermogensstructuren (trust, een private stichting, …) ;
• in bepaalde gevallen : de personen achter een ‘passieve NFE’
(look-through principe). Vennootschappen zonder echte
commerciële activiteit gelden als een ‘passieve NFE’. Belangrijke
criteria in dit verband zijn: de verhouding actieve en passieve
inkomsten en het gedeelte activa dat passieve inkomsten
genereert. De financiële instelling rapporteert dan over:
• de financiële rekeningen van de passieve NFE;
• de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van de
passieve NFE.
Is een Luxemburgse SPF/Soparfi een passieve dan wel actieve NFE?
Dat moet in bepaalde gevallen blijken uit de eigen verklaring van deze
entiteit (‘self-certification’).
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Wanneer gaat de regeling in?
Binnen de EU
De verruimde bijstandsrichtlijn van 9 december 2014 werd al op
5 januari 2015 van kracht. Ze moet nog wel omgezet worden in
nationaal recht. Naar verwachting gebeurt dat tegen einde 2015.
Die richtlijn voorziet dat de instanties voor het eerst financiële
inlichtingen zullen uitwisselen uiterlijk 30 september 2017. Die
rapportering betreft dan het kalenderjaar 2016 en het rekeningsaldo
op 31 december 2016.

Buiten de EU
De 80 landen en jurisdicties die toezegden over te gaan tot
automatische uitwisseling, doen dit naar alle waarschijnlijkheid
uiterlijk 2017. Een aantal landen zoals Zwitserland, Hong Kong en
Singapore, vroegen een extra jaar.

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

Global Forum on Transparency and Exchange of Information voor fiscale doeleinden (OESO), Berlijn, 28-29 oktober 2014.

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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De zogenaamde ‘NFE’ (Non Financial Entities) of entiteiten die geen
financiële instelling zijn, moeten niet rapporteren. Bedoeld zijn o.a.
overheidsorganen, centrale banken, internationale organisaties,
bepaalde collectieve beleggingsvehikels en pensioenfondsen.

