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1. Inleiding

Op 19 december 2018 is in Nederland het wetsvoorstel ‘meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’ ter
implementatie van de EU-Richtlijn 2018/822/EU (hierna: Richtlijn) ter consultatie aangeboden.[2] Het wetsvoorstel
introduceert een meldplicht voor intermediairs en belastingplichtigen ten aanzien van mogelijk agressieve
grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies. In deze bijdrage zal ik met name aandacht besteden aan de reacties
die zijn aangeboden in het kader van deze internet-consultatie.

Achtergrond van dit conceptwetsvoorstel is de internationale bestrijding van belastingontwijking en belastingontduiking. De
OESO publiceerde op 5 oktober 2015 de definitieve actieplannen voor de aanpak van ‘Base Erosion and Profit Shifting’
(BEPS).[3] Gebaseerd op de BEPS rapporten zijn op EU-niveau de afgelopen jaren verscheidene aanpassingen
doorgevoerd in de EU-richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen.[4] De
aanpassingen hebben betrekking op een uitbreiding van de automatische uitwisseling, zoals de uitwisseling van gegevens
met betrekking tot de Common Reporting Standard (CRS),[5] rulings en verrekenprijsafspraken,[6] Country-by-Country
Reporting (CCR)[7] en anti-witwasinlichtingen.[8] De laatste wijziging in de EU-Richtlijn betreft de verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.[9]

De Richtlijn schrijft voor dat ‘meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’ gemeld moeten worden aan de
autoriteiten. Wanneer sprake is van een dergelijke meldingsplichtige constructie wordt bepaald door een lijst met
wezenskenmerken die als bijlage is opgenomen bij de Richtlijn. Deze wezenskenmerken zijn indicatoren die de intermediair
of belastingplichtige op weg kunnen helpen om te bepalen of een constructie al dan niet gemeld moet worden bij de
bevoegde autoriteit. Bij sommige constructies zal al gauw sprake zijn van een meldplicht als voldaan wordt aan één van de
wezenskenmerken. Er zijn ook constructies waarbij voldaan moet worden aan een aanvullende toets: de ‘main benefit
test’. Kort gezegd houdt deze toets in dat het belangrijkste voordeel of één van de belangrijkste voordelen die redelijkerwijs
te verwachten valt van een constructie het verkrijgen van een belastingvoordeel is.[10]

De doelstelling van de Richtlijn is om de werking van de interne markt te verbeteren door het gebruik van agressieve
grensoverschrijdende planningsconstructies te ontmoedigen. Om dit te bereiken zullen de lidstaten onderling automatisch
gegevens gaan uitwisselen ten aanzien van de gedane meldingen door intermediairs en belastingplichtigen.

De wijzigingen in de Richtlijn zijn op 25 juni 2018 in werking getreden. De EU-maatregelen ten aanzien van de meldplicht
zijn weer geïnspireerd op BEPS-actieplan 12 (Mandatory Disclosure) van de OESO. EU-lidstaten dienen de regels, zoals
opgenomen in de Richtlijn uiterlijk op 31 december 2019 om te zetten in nationale wetgeving. Vervolgens dienen per 1 juli
2020 de regels die voortvloeien uit de Richtlijn te worden toegepast. Concreet betekent dit dat constructies die sinds 25 juni
2018 tot stand zijn gekomen ook onder de meldplicht vallen. Zodoende heeft deze maatregel terugwerkende kracht.
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Uiteindelijk zullen de lidstaten de ontvangen inlichtingen van intermediairs of belastingplichtigen uiterlijk op 31 oktober 2020
gaan uitwisselen met andere lidstaten.

2. De consultatie, algemene opmerkingen

De bepalingen uit de Richtlijn zullen voornamelijk geïmplementeerd worden in de Wet op de internationale bijstandverlening
bij de heffing van belastingen (WIBB). In het wetsvoorstel wordt voorgeschreven welke gegevens en inlichtingen ter zake
van meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies moeten worden verstrekt en door wie. Ook wordt een bepaling
opgenomen op grond waarvan Nederland op automatische basis de hiervoor bedoelde gegevens en inlichtingen aan
andere EU-lidstaten zal verstrekken. Voorts zal de huidige sanctiebepaling in de WIBB die van toepassing is op het
opzettelijk of grofschuldig niet nakomen van verplichtingen ook gelden voor het niet melden van meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructies. In de AWR zal worden opgenomen dat de door de intermediair en relevante
belastingplichtige verstrekte gegevens en inlichtingen uitgezonderd dienen te worden van de reguliere navorderingsregel
van art. 16 lid 1 AWR. De informatie die wordt verkregen op grond van de Richtlijn vormt te allen tijde een nieuw feit.[11] Tot
slot komt er een delegatiebepaling op grond waarvan het uiterste tijdstip en de wijze waarop de betreffende gegevens en
inlichtingen moeten worden verstrekt wordt geregeld. Van de delegatiebepaling is thans helaas nog geen concepttekst
beschikbaar.

Hetgeen opvalt is dat voor de belangrijkste begrippen wordt verwezen naar de Richtlijn, terwijl de Richtlijn niet of summier
toelicht wat nu onder een dergelijke meldingsplichtige constructie valt. Dit betekent dat de praktijk aangewezen is op het
geven van een eigen invulling met als gevolg dat de praktijk met vele vraagtekens blijft zitten en dit komt ook zichtbaar naar
voren in de commentaren die zijn gepubliceerd bij het wetsvoorstel. Belangstellenden hadden tot en met 1 februari 2019 de
mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-maatregel. Bij het lezen van de commentaren
op het wetsvoorstel valt op dat alle indieners de zorg uiten dat dit wetsvoorstel een behoorlijke lastenverzwaring met zich
brengt.

Terecht wordt door de praktijk gesteld dat meldingen zwaar kunnen drukken op intermediairs, omdat zij nu bij elke
‘constructie’, middels een stappenplan zullen moeten nagaan of de ‘constructie’ meldingsplichtig is. Onduidelijkheid
daarbij kan grotendeels voorkomen worden door zo veel mogelijk toe te lichten ‘wie’ er ‘welke constructies’ ‘wanneer’
moeten melden. Dit komt ook de rechtszekerheid ten goede. De Richtlijn is nog te onduidelijk op deze punten.

In deze bijdrage wordt ingegaan op de belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel en worden de reacties uit de praktijk
op het wetsvoorstel besproken.

3. Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie

3.1 Algemeen

In het wetsvoorstel staat dat gemeld moet worden indien sprake is van ‘een meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructie’. [12] Voor de definitie hiervan wordt in het wetsvoorstel verwezen naar de definitie zoals opgenomen in de
Richtlijn.[13] Om te bepalen of een constructie meldingsplichtig is zal de meldingsplichtige de constructie moeten toetsen aan
de genoemde wezenskenmerken die zijn opgenomen in de bijlage bij de Richtlijn.

In het wetsvoorstel wordt voor de betekenis van ‘wezenskenmerken’ ook verwezen naar de Richtlijn. [14] De
wezenskenmerken die in de bijlage bij de Richtlijn zijn opgenomen zijn onder te verdelen in vijf categorieën
wezenskenmerken: algemene wezenskenmerken die aan de main benefit test zijn gekoppeld, specifieke wezenskenmerken
die aan de main benefit test zijn gekoppeld, specifieke wezenskenmerken in verband met grensoverschrijdende transacties,
waarvan sommige aan de main benefit test zijn gekoppeld, specifieke wezenskenmerken in verband met de automatische
uitwisseling van inlichtingen en uiteindelijk belang en tot slot specifieke wezenskenmerken in verband met
verrekenprijzen.[15]

Over het algemeen kan uit de reacties worden afgeleid dat de praktijk graag meer verduidelijking wenst ten aanzien van de
uitleg van de wezenskenmerken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zou een beter beeld gevormd kunnen worden
wanneer een constructie meldingsplichtig is. Voorgesteld wordt om een zogenoemde ‘witte lijst’ in te voeren met
veelvoorkomende praktijksituaties dan wel grensoverschrijdende constructies die worden uitgezonderd van de
meldingsplicht. De reden hiervoor kan zijn dat de Belastingdienst al op de hoogte is van de constructie (bijvoorbeeld door
horizontaal toezicht/handhavingsconvenant, DAC 3-verplichtingen, zoals ATRS en APAS),[16] de constructie per definitie
nooit als agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructie kan worden aangemerkt of een constructie die ook in
een puur binnenlandse situatie tot een fiscaal voordeel zouden kunnen leiden en dus niet louter een fiscaal voordeel kan
opleveren in een grensoverschrijdende situatie.[17]

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1C3EC&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 23-05-2019. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 2/12



3.2 Constructie

Het begrip ‘constructie’ wordt niet gedefinieerd in het wetsvoorstel en de Richtlijn. Volgens de wetgever werd dit niet nodig
geacht en niet wenselijk bevonden. Dit komt onder meer door de complexiteit ervan en doordat een constructie vele vormen
kan hebben en uit verschillende elementen kan bestaan, waaronder een transactie, actie, handeling, overeenkomst, lening,
afspraak, verbintenis, of een combinatie daarvan.[18] Op basis van de wezenskenmerken kan worden beoordeeld of sprake
is van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie.[19] In de concept-MvT bij het wetsvoorstel (hierna: MvT)
wordt verder opgemerkt dat niet is beoogd om alle mogelijke constructies onder de meldingsplicht te laten vallen. Volgens
de wetgever gaat het om ‘mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies met een risico op
belastingontwijking’. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een constructie die tot stand is gekomen door middel van
kunstgrepen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als het belangrijkste voordeel, of een van de belangrijkste voordelen gelet op
alle relevante omstandigheden redelijkerwijs het verwachten van een belastingvoordeel is en dus voldaan wordt aan de
main benefit test.[20]

Een nadere invulling van het begrip ‘kunstmatige constructie’ die in de MvT wordt gehanteerd is voor de praktijk gewenst.
Een kunstmatige constructie is volgens de MvT een constructie die is ingegeven om op kunstmatige wijze een
belastingvoordeel te behalen. Het is de vraag of het gaat om ‘volstrekt kunstmatige constructies’, zoals bedoeld in het
arrest HvJ EU 12 september 2006, C-196/04, ECLI:EU:C:2006:544 (Cadburry Schweppes).[21]

Uit de reacties volgt dat de term ‘belastingontwijking’ niet mede het oog kan hebben op het volgen van de fiscaal meest
voordelige weg. Opgemerkt wordt dat belastingplichtigen gebruik mogen maken van de verschillen van belastingstelsels en
zij mogen in beginsel de fiscaal meest voordelige weg volgen. Daarnaast zijn de EU-lidstaten nog steeds fiscaal autonoom.
Autonomie en verschillende nationale rechtsstelsels moeten worden gerespecteerd.[22] Als voor een beoogd zakelijk doel
twee grensoverschrijdende constructies te bedenken zijn en de belastingplichtige kiest de fiscaal meest optimale moet de
constructie dan worden gemeld? Indien er een minder voordelige (nationale) constructie tegenover te stellen is, wordt er
immers altijd belastingvoordeel behaald. Of als voor het beoogde zakelijke doel slechts één constructie voorhanden is, kan
daaruit dan worden afgeleid dat de zakelijke overwegingen de doorslaggevende reden zijn geweest voor de constructie en
dat de constructie niet hoeft te worden gemeld.[23]

3.3 Marktklare constructie

Marktklare constructies moeten worden gemeld. Hierover zijn bij de consultatie enkele opmerkingen gemaakt. Bijvoorbeeld
wanneer de informatie over een constructie moet worden gemeld in het geval een structuur op maat wordt gemaakt en
daarna marktklaar wordt gemaakt.[24] Verder wordt opgemerkt of het bij marktklare constructies gaat om constructies bij een
specifieke cliënt of constructies in de portefeuille van de betreffende intermediair.[25] In de reacties wordt ook gevraagd of er
voorbeelden zijn van marktklare constructie die in het verleden zijn geadviseerd, omdat het niet onrealistisch is als gesteld
wordt dat iedere constructie enig maatwerk behoeft en er daardoor nooit sprake is van een marktklare constructie.[26] Ook
wordt om een bevestiging gevraagd dat ‘voor implementatie beschikbaar’ gesteld alleen geldt bij marktklare constructies.
Bij marktklare constructies dient iedere drie maanden een periodiek verslag te worden opgesteld van marktklare
constructies. In de praktijk wordt de wens geuit om te bevestigen dat de intermediair dit verslag niet hoeft te openbaren en
dat als er geen nieuwe marktklare constructies aanwezig zijn geen periodiek verslag hoeft te worden geopenbaard.[27]

3.4 Main benefit test

Ten aanzien van de main benefit test is bij de consultatie een aantal opmerkingen gemaakt. In het licht van het doel van de
Richtlijn, ‘het tegengaan van agressieve fiscale planningsconstructies’ wordt opgemerkt waarom de main benefit test niet
geldt voor alle wezenskenmerken.[28]

Ook wordt opgemerkt welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen de main benefit test uit de Richtlijn enerzijds en
anderzijds de algemene antimisbruikregel (GAAR) die is opgenomen in art. 6 ATAD. Verder wordt duidelijkheid gevraagd
omtrent de vraag of het gaat om een in geld uit te drukken voordeel of zijn niet gemakkelijk waardeerbare factoren ook
relevant. En als het voordeel in geld waardeerbaar is dient dit dan op bruto of netto basis te worden berekend? Mogen
bepaalde kostenposten in mindering worden gebracht? Hoe wordt overigens een belastingvoordeel bepaald? En welke
belastingjurisdictie bepaalt dit belastingvoordeel?[29] In de MvT staat overigens dat het belastingvoordeel zowel binnen als
buiten de EU kan opkomen. Deze opmerking in de MvT lijkt strijdig met de Richtlijn. In de reacties wordt opgemerkt of hier
een voorbeeld van kan worden gegeven. Verder wordt voorgesteld om concrete indicatoren te benoemen waaraan getoetst
moet worden om te bepalen of aan de main benefit test is voldaan.[30]

De bewijslast dat niet wordt voldaan aan de main benefit test ligt bij de intermediair of relevante belastingplichtige. Hiertoe
dient de persoon aannemelijk te maken dat een belastingvoordeel niet het belangrijkste of een van de belangrijkste
voordelen was bij het opzetten van de constructie. Afgevraagd kan worden of de bewijslast dat wel is voldaan aan de main
benefit test bij de Belastingdienst ligt. Tevens is het de vraag hoe een intermediair of belastingplichtige de afwezigheid van
‘het belangrijkste voordeel of een van de belangrijkste voordelen’ aannemelijk kan maken. Het aannemelijk maken dat iets
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niet bestaat brengt een lastige bewijspositie met zich mee.[31]

3.5 Deelnemer

In de Richtlijn staat dat van een grensoverschrijdende constructie sprake is indien één of meer van de deelnemers aan de
constructie zijn fiscale woonplaats tegelijkertijd in meer dan één rechtsgebied heeft. Hierover wordt in de reacties opgemerkt
dat het begrip deelnemer niet gedefinieerd wordt in de Richtlijn en ook in de MvT wordt hier geen nadere uitleg over
gegeven. In dit kader wordt verzocht om nadere toelichting te geven met betrekking tot de vraag of een (hulp)intermediair
een deelnemer kan zijn en of een deelnemer een persoon[32] kan zijn zoals gedefinieerd in art. 3 lid 11 Richtlijn
2011/16/EU.[33]

4. Intermediair

In het wetsvoorstel wordt voor de betekenis van ‘intermediair’ ook verwezen naar de Richtlijn. [34] In de MvT wordt
opgemerkt dat met intermediairs wordt gedoeld op alle spelers (in de EU) die doorgaans betrokken zijn bij het bedenken,
aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of het beheren van de implementatie van (een) (reeks van)
dergelijke constructie(s), alsmede aan diegenen die bijstand of advies verlenen (hulpintermediair).[35]

In de reacties wordt gevraagd of bepaalde personen kunnen worden uitgesloten van de definitie van intermediair, zoals
bijvoorbeeld accountants en opstellers van aangiftes die enkel van een constructie of transactie kennis hebben gekregen
nadat deze is geïmplementeerd en werkzaamheden verrichten in het kader van de ‘audit of tax’. [36] Ook is het de vraag of
een advieskantoor dat een (op de fiscaliteit gericht) ‘due diligence’ onderzoek doet en daarover rapporteert als
‘intermediair’ moet worden gezien en het advieskantoor dat een ‘tax fact book’ (beschrijving fiscale structuur zonder
fiscale analyse) opstelt als intermediair moet worden gezien.[37] Ook is meer duidelijkheid gewenst bij de beoordeling van de
diverse intermediair functies in beleggingsstructuren, zoals ‘private equity’ & ‘hedge funds’ structuren. [38]

Uit de MvT volgt dat wie in een concreet geval als intermediair moet worden aangemerkt, mede afhankelijk is van de
arbeidsrelatie tussen een ‘intermediair’ (bijvoorbeeld een belastingadviseur) en het kantoor waarvoor hij werkt en van de
contractuele verhoudingen tussen de intermediair en de relevante belastingplichtige. Afgevraagd kan worden of ook andere
factoren van belang zijn bij het bepalen wie als intermediair kan worden aangemerkt. Als er andere relevante factoren zijn,
wordt verzocht dit aan te geven.[39]

4.1 Kantoor/individuele belastingadviseur

In het geval een individuele belastingadviseur op basis van het dienstverleningscontract te werk wordt gesteld bij de
belastingplichtige en de belastingadviseur daar een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie bedenkt en hij deze
niet deelt met het kantoor dan is het de vraag of de individuele belastingadviseur dan intermediair is.[40] Hoe moet worden
omgegaan met de situatie als er geen dienstverleningscontract is en de belastingadviseur het advies wel ondertekent als
adviseur van het advieskantoor en handelt als adviseur van het advieskantoor voor de belastingplichtige/cliënt. In het geval
dat de intermediair dual resident is, moet de intermediair dan een melding doen aan de minister en welke woonplaats moet
in dat geval dan worden aangehouden Verder is niet duidelijk hoe moet worden omgegaan met een intermediair die
enerzijds fiscaal inwoner is van bijvoorbeeld Duitsland, maar anderzijds in Nederland is ingeschreven bij een
beroepsorganisatie in verband met de verlening van juridische, fiscale of adviesdiensten.[41]

Aangenomen wordt dat niet de individuele belastingadviseur intermediair is in het geval dat de belastingadviseur voor
meerdere jaren wordt gedetacheerd bij een buitenlands kantoor binnen het netwerk en aldaar aanspreekpunt wordt voor de
buitenlandse collega’s voor zaken die betrekking hebben op de Nederlandse markt. [42]

Aangenomen wordt dat de individuele belastingadviseur (als partner, externe adviseur, aandeelhouder) die verbonden is
aan het belastingadvieskantoor niet als intermediair wordt aangemerkt als de fiscale dienstverlening plaatsvindt door een
rechtspersoon waarvan de desbetreffende partner eigenaar/aandeelhouder is. In dat geval is bedoeld het kantoor de
intermediair te laten zijn. In dit kader kan ook de vraag worden gesteld hoe aan de bewijslast kan worden voldaan bij een
meldingsplicht indien de belastingadviseur niet meer verbonden is aan het kantoor.[43]

De meldingsverplichting geldt ook voor een (individuele) intermediair die weliswaar fiscaal woonachtig of gevestigd is in een
andere EU-lidstaat of in een derde land, maar in Nederland is ingeschreven bij een beroepsorganisatie in verband met de
verstrekking van juridische, fiscale of adviesdiensten. Aangenomen wordt dat het niet gaat om intermediairs die in
loondienst werkzaam zijn.

Ook wordt om verduidelijking gevraagd wat er wordt bedoeld met de opmerking in de MvT ‘als er althans niet een
intermediair bij betrokken is’, met name in het licht van de situatie dat een medewerker van een belastingadvieskantoor
permanent gestald wordt bij een belastingplichtige en aldaar meewerkt aan een meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructie zonder dit te melden aan het kantoor.[44]
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4.2 Bedrijfsfiscalisten

De praktijk wenst ook graag meer toelichting over de status van bedrijfsfiscalisten. Bijvoorbeeld in het geval als zij in dienst
zijn van één groepsmaatschappij en activiteiten voor andere groepsmaatschappijen worden verricht. Verduidelijking is ook
gewenst in het geval de bedrijfsfiscalist ook fiscale diensten verleent aan gelieerde entiteiten (in binnenland of buitenland)
(bijvoorbeeld gecentraliseerd TP-team) van de relevante belastingplichtige. Aangenomen wordt dat de relevante
belastingplichtige op groepsniveau wordt beoordeeld en dat het verlenen van fiscale diensten aan gelieerde entiteiten (in
binnenland of buitenland) niet leidt tot kwalificatie van de individuele bedrijfsfiscalist als intermediair.[45]

Gevraagd wordt of hetgeen in de MvT over bedrijfsfiscalisten is opgenomen, enkel geldt voor personen met een fiscale
achtergrond of ook voor andere personen die advies geven of beslissingen nemen namens gelieerde entiteiten. Als
voorbeeld wordt genoemd een centrale treasury afdeling die besluit om cash te ‘round trippen’? [46]

Hoe dient om te worden gegaan met de situatie bij een grote multinational met groepsmaatschappijen in verschillende
landen die bedrijfsfiscalisten in dienst heeft die betrokken zijn bij het bedenken en implementeren van grensoverschrijdende
constructies van de groep? In het geval deze bedrijfsfiscalisten in dienst zijn bij een groepsmaatschappij die alleen advies
geeft en diensten verleent, maar geen partij is bij welke grensoverschrijdende constructie dan ook, moet deze
groepsmaatschappij met bedrijfsfiscalisten als intermediair of als relevante belastingplichtige aangemerkt worden?[47] In dit
kader rijst ook de vraag hoe binnen een ‘private equity firma’ een groepsmaatschappij met bedrijfsfiscalisten
gekwalificeerd moet worden. Als deze groepsmaatschappij fiscale diensten verleent aan fondsen en/of
dochtermaatschappijen van deze fondsen, moet deze groepsmaatschappij dan als intermediair of als relevante
belastingplichtige worden aangemerkt?[48]

4.3 Trustdiensten

Het is niet voor alle diensten en dienstverleningsvarianten duidelijk of deze vallen onder de definitie van ‘intermediair’.
Volgens Holland Quaestor (HQ), de vereniging van Nederlandse trustkantoren, komt een trustkantoor wat de meldingsplicht
betreft in beeld bij het beheren van een implementatie van een constructie. Wanneer een trustkantoor een persoon als
bestuurder levert dan is deze persoon in de hoedanigheid van bestuurder betrokken en verantwoordelijk voor deze
rechtspersoon of vennootschap. Het trustkantoor zal in hoedanigheid van bestuurder bij grensoverschrijdende constructies
waarschijnlijk als intermediair worden aangemerkt of ten minste als hulpintermediair. Volgens HQ kan het uitsluitend
verlenen van een post- of bezoekadres in combinatie met ondersteunende, veelal administratieve, dienstverlening, in geen
geval als het bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of het beheren van de implementatie
van een constructie gelden.

Ook wordt geconcludeerd dat het geven van fiscaal advies niet is toegestaan en dat er met het leveren van een post- of
bezoekadres in combinatie met ondersteuning van administratieve en juridische aard er geen bijstand wordt verricht aan de
implementatie van een constructie of transactie en dat een trustkantoor in deze gevallen ook niet als hulpintermediair kan
worden aangemerkt.[49]

4.4 Hulpintermediair

Uit de MvT blijkt niet of een gewone intermediair tegelijkertijd tevens als hulpintermediair kan worden aangemerkt. Dit is van
belang voor de vraag op welk moment de meldingsplicht ontstaat. Indien een ‘gewone’ intermediair tevens als
hulpintermediair kan worden aangemerkt, kan de termijn van 30 dagen eerder gaan lopen, omdat de hulpintermediair
binnen 30 dagen na het verlenen van hulp moet melden hetgeen eerder kan zijn dan de termijn waarbinnen de gewone
intermediair moet melden. Opgemerkt wordt dat als een belastingadviseur als gewone intermediair kan worden aangemerkt,
die belastingadviseur niet tevens als hulpintermediair kan worden gekwalificeerd.[50]

Ten aanzien van de term ‘hulpintermediair’ zijn er in de consultatie veel vragen gesteld. Hieronder wordt daar een aantal
van genoemd.

Op welk niveau moet de relevante aanwezige kennis bij de hulpintermediair worden getoetst? Op het niveau van de gehele
organisatie waar degene die hulp, bijstand of advies heeft verstrekt, werkzaam is of op het niveau van de individuele
betrokken personen (degenen die hulp, bijstand of advies hebben verstrekt).[51]

Is er alleen sprake van een hulpintermediair als de desbetreffende persoon of entiteit hulp, bijstand of advies aan een
relevante belastingplichtige verleent, of kan daarvan ook sprake zijn als de ene adviseur hulp, bijstand of advies aan de
andere adviseur verleent?[52]

In welke omstandigheden kan een financiële instelling, die niet zelf fiscale constructies voor haar cliënten bedenkt en
adviseert, als een (hulp)intermediair worden aangemerkt? Relevant in dit kader is de reikwijdte van het begrip ‘beheren van
de implementatie’, de betekenis van ‘het zijdelings betrokken zijn’ van een instelling en ‘wist of redelijkerwijs kon weten’
dat aan de constructie is meegewerkt. Het noemen van situaties waarin een financiële instelling wel en niet als
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(hulp)intermediair kan worden aangemerkt zou verhelderend zijn. Kan in algemene zin gesteld worden dat een bank die
zich uitsluitend met bancaire activiteiten bezighoudt (en niet betrokken is bij de fiscale advisering van haar cliënten), niet als
intermediair kan worden aangemerkt? Kan deze financiële instelling alleen als hulpintermediair worden aangemerkt, als die
instelling, kort gezegd, wist of redelijkerwijs kon weten dat zij aan de constructie heeft meegewerkt?[53]

Wat is de status als hulpintermediair van een ‘asset manager’ (fondsbeheerder) indien hij in het kader van zijn activiteiten
enkel due diligence onderzoeken uitvoert op investeringen in extern beheerde fondsen, waarbij de asset manager geen
hulp, advies of bijstand verleent aan eventuele meldingsplichtige constructies? Opgemerkt wordt dat het due diligence
onderzoek enkel strekt tot het in kaart brengen van de belastinggevolgen en risico’s van het investeren in extern beheerde
fondsen voor de passieve investeerder.[54]

4.5 Ontheffing meldingsplicht

Een intermediair wordt ontheven van zijn meldingsplicht als hij aannemelijk kan maken dat de relevante gegevens reeds
door een andere intermediair zijn verstrekt. De vraag is op welke wijze de intermediair dit aannemelijk kan maken en welke
bewaartermijn geldt voor eventuele bewijsstukken. Verder ontvangt de praktijk graag een nadere toelichting op de reikwijdte
van de meldingsplicht indien intermediairs uit meerdere lidstaten zijn betrokken bij een meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructie. Met andere woorden, is het zo dat als een buitenlandse intermediair reeds alle gevraagde
gegevens heeft verstrekt aan de buitenlandse belastingdienst, de Nederlandse intermediair wordt ontheven van zijn
meldingsplicht als hij aannemelijk kan maken dat de buitenlandse intermediair reeds gemeld heeft? Gaat het om een
intermediair in dezelfde lidstaat of om een intermediair in Nederland? En geldt deze uitleg ook voor de relevante
belastingplichtige?

5. Melding

5.1 Termijn

De melding dient binnen 30 dagen te geschieden vanaf de dag dat de constructie gereed is voor implementatie of vanaf het
ogenblik dat de eerste stap in de implementatie is ondernomen (bij constructies op maat). Uit de MvT volgt dat een
constructie pas gereed is voor implementatie als er een of meerdere concrete relevante belastingplichtigen in beeld zijn die
de constructie kunnen implementeren en waarmee daarover overeenstemming is. De vraag is of er een meldplicht bestaat
in het geval adviezen waarover overeenstemming is bereikt uiteindelijk niet door de cliënt worden uitgevoerd?[55] En stel nu
dat overeenstemming is bereikt en de cliënt het advies buiten de adviseur om implementeert. Op wie rust dan de meldplicht,
de belastingplichtige of de eventuele nieuwe intermediair die daarbij is betrokken? Verder wordt opgemerkt dat niet altijd
duidelijk is wanneer de eerste stap aanvangt. Een eerste stap kan namelijk ook langdurig zijn. Ook in het kader van de
overgangsperiode is het relevant om te weten wanneer de eerste stap begint te lopen en wat er moet worden verstaan
onder implementatie.[56]

Bij bovengenoemde gevallen kan er onduidelijkheid ontstaan wanneer precies de termijn begint te lopen. Zonder een
verduidelijking zal in veel gevallen mogelijk niet tijdig gemeld worden. Overigens wordt terecht de opmerking gemaakt
waarom de termijn van 30 dagen niet in de wet is vastgelegd maar in een AMvB wordt geregeld in het kader van de
rechtszekerheid.[57] Verder wordt aandacht gevraagd voor de doorlooptijd van onderzoeken naar meldingsplichtige
transacties indien er afhankelijkheid is van medewerking van de belastingplichtige.[58] Het zou goed zijn als meer
duidelijkheid (door middel van een wetsvoorstel) wordt gegeven bij wie en op welke wijze de intermediair of
belastingplichtige informatie moet verschaffen. Bovendien is het de vraag hoe door de belastingplichtige kan worden
vastgesteld of een bepaalde constructie of transactie al gerapporteerd is en welk bewijs daarvoor nodig is.[59] Ook wordt
gevraagd in de reacties hoe moet worden omgegaan met terugkerende transacties, bijvoorbeeld periodieke rentebetalingen
voor bepaalde groepsfinanciering en wijzigingen in een leningsovereenkomst.[60]

5.2 Waarde constructie

Bij de meldplicht dient ook de waarde van een constructie te worden gemeld. In de reacties wordt opgemerkt dat meestal
niet vastgesteld kan worden wat de waarde van een dergelijke constructie is. Als voorbeeld wordt genoemd de waardering
van toekomstige dividenden.[61] In dit kader is verder ook toelichting gewenst of de waarde bepaald moet worden op
maandbasis, jaarbasis of aan de hand van de looptijd van de structuur. Daarnaast volgt niet uit de wettekst of moet worden
uitgegaan van de waarde in de betreffende lidstaat, de waarde in alle lidstaten, of de totale waarde in de lidstaten en
eventueel derde-landen. Om te voorkomen dat er een overkill aan meldingen ontstaat wordt opgemerkt dat bijvoorbeeld een
vrijstelling voor bepaalde meldingen ingevoerd kan worden voor grensoverschrijdende constructies die een bepaalde
maximale waarde hebben.[62] Gedacht kan worden aan een vaste waarde of bijvoorbeeld een verwijzing naar een
percentage van de omzet.[63]
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5.3 Verstrekking gegevens

Uit de reacties blijkt dat het de voorkeur verdient om de intermediair een bevestiging te sturen waaruit blijkt dat is gemeld en
welke gegevens zijn verstrekt.[64] Dit wordt overigens ook toegepast bij het doen van een FIU-melding in het kader van de
Wwft. Een dergelijke ontvangstbevestiging is overigens ook aan te bevelen als discussie ontstaat of er al dan niet is gemeld
– met het risico dat een boete opgelegd kan worden – en hiertegen verweer gevoerd zal moeten worden in de toekomst.

5.4 Aansprakelijkheid

Voorgesteld wordt om een bepaling op te nemen waardoor de intermediair die meldingsplichtig is, wettelijk is beschermd
tegen claims van de cliënt of anderen op grond van schending van de geheimhoudingsverplichting, welke verplichting kan
zijn gebaseerd op de toepasselijke dienstverleningsovereenkomst, een wettelijke verplichting en/of regels over de
beroepsuitoefening. Opgemerkt wordt dat een vergelijkbare bepaling is opgenomen in de AMLD-richtlijn.[65]

6. Wettelijk verschoningsrecht

Er is geen meldingsplicht voor wettelijk verschoningsgerechtigden dat toekomt aan advocaten, notarissen, artsen en
apothekers. De KNB en NOvA merken op dat het verschoningsrecht volgt uit de geheimhoudingsplicht die deze
beroepsgroepen toekomt. De KNB gaat ervan uit dat het wettelijke afgeleide verschoningsrecht ten volle gerespecteerd zal
worden.[66] Het zou goed zijn als dit in de MvT kan worden opgenomen. De niet-meldingsplicht geldt niet voor het informele
verschoningsrechtrecht op basis van het zogenoemde fair play-beginsel. Een beroep hierop zal niet worden gehonoreerd,
wordt in de MvT aangegeven.[67] In de reacties is te lezen dat een nadere motivering op dit punt gewenst is gelet op het
arrest van de Hoge Raad van 23 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3140, BNB 2006/21 waarin is bepaald dat het fair
play-beginsel zich ertegen verzet dat een inspecteur kennis krijgt van documenten die tot doel hebben de fiscale positie van
de belastingplichtige te belichten en/of te adviseren. Dat geldt ook voor de onderdelen van die documenten die met dat doel
gegevens van feitelijke of beschrijvende aard bevatten.[68] Met betrekking tot het afgeleide verschoningsrecht dat een
belastingadviseur kan toekomen wordt afgevraagd of dit onder de uitzonderingsmogelijkheid valt.[69]

7. Beboetbare feiten

Het niet melden is beboetbaar met een boete van de zesde categorie (per 1 januari 2019: € 830.000) zoals volgt uit de
WIBB. Uit de reacties kan over het algemeen worden afgeleid dat een motivering voor de keuze van een dergelijke hoge
boete gewenst is. Er wordt namelijk geen uitzondering op de hoogte van de boetes gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld
omvangdrempels of natuurlijke personen. Ook wordt opgemerkt dat per grensoverschrijdende constructie een melding dient
plaats te vinden. De praktijk kan dus te maken krijgen met meerdere boetes per jaar. Dit kan een probleem zijn als door een
bepaalde denkrichting diverse keren achter elkaar een onjuiste melding wordt gedaan. In het kader van de boeteoplegging
zou het dus goed zijn als in beleid wordt vastgelegd dat rekening wordt gehouden met de proportionaliteit van een dergelijke
boete. Bijvoorbeeld door het hanteren van een percentage van het wettelijk maximum van de hoogte van de boete bij grove
schuld en opzet en dat er rekening wordt gehouden met de draagkracht.[70]

Een terughoudendheid in het beboeten voor het niet melden zou op zijn plaats zijn, omdat de onzekerheid over de vraag of
een bepaalde constructie al dan niet gemeld moet worden uit de Richtlijn voortvloeit en in de conceptwettekst bewust is
overgenomen. Een dergelijke onzekerheid draagt eraan bij dat bijvoorbeeld niet gemeld wordt terwijl dit wel zou moeten en
de niet-melding vervolgens beboetbaar is. Verder kan dit er ook toe leiden dat te veel meldingen worden gedaan ter
indekking. Opgemerkt wordt dat ervan wordt uitgegaan dat het laatste niet beboetbaar is.[71] Voorgesteld wordt dat het
Ministerie van Financiën regelmatig een document publiceert welke in een tijdvak gemelde constructies voortaan niet meer
gemeld hoeven te worden vanwege een gebrek aan noodzaak of omdat deze buiten het bereik van de wezenskenmerken
vallen.[72] Dit zou een overkill aan meldingen kunnen voorkomen. Tevens wordt in de reacties opgemerkt dat in het geval
sprake zou zijn van een pleitbaar standpunt geen boete opgelegd zou moeten worden.[73]

Uit de reacties volgt dat gekozen kan worden om het opleggen van boetes, zoals in de concept-implementatiewetgeving in
Zweden, alleen van toepassing te laten zijn op meldingsplichtige grensoverschrijdende transacties die na 1 juli 2020
gereedkomen voor implementatie of waarvan de eerste stap van de implementatie na 1 juli 2020 plaatsvindt.[74]

In de reacties wordt ook opgemerkt dat het niet duidelijk is of het niet naleven van de verplichting om een andere
intermediair of relevante belastingplichtige in kennis te stellen van de meldplicht onder de sanctiebepaling valt.[75] De NOvA
merkt op dat vanwege het wettelijk verschoningsrecht, toezicht op de naleving van meldingsplicht voorbehouden moet zijn
aan de Deken, net zoals dat het geval is voor verplichtingen vanwege de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme.
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8. Navordering

Art.16 AWR wordt uitgebreid in die zin dat informatie uit de gegevensuitwisseling te allen tijde een nieuw feit vormt. In de
reacties wordt opgemerkt dat van de Belastingdienst mag worden verwacht dat voortvarend wordt gereageerd op informatie
over mogelijke agressieve tax planning en niet automatisch wordt uitgegaan van de maximale navorderingstermijn. Tevens
is het de vraag waarom het voor de Belastingdienst onmogelijk is om deze informatie bij het onderzoek te betrekken. Bij de
reacties wordt opgemerkt dat het gebruikelijk is dat overheidsinstellingen informatie uitwisselen. Dit geldt te meer in de
relatie tussen het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. In het kader van de technologische ontwikkelingen wordt
opgemerkt dat het relatief eenvoudig is om alle gegevens op te slaan in een database waaruit inspecteurs relevante
informatie kunnen onttrekken voor de belastingplichtigen voor wie zij verantwoordelijk zijn. Voorgesteld wordt om
bijvoorbeeld op basis van het fiscaal identificatienummer te regelen dat er een koppeling wordt gemaakt tussen de melding
en het opleggen van een automatische aanslag. Op deze wijze zal de inspecteur eerst de informatie die in het dossier is
opgenomen moeten raadplegen. Ook rijst de vraag hoe moet worden omgegaan in de situatie dat de inspecteur de
gegevens al op voorhand per e-mail of brief ontvangt van de belastingplichtige en dit informatie betreft over adviezen die
daadwerkelijk zijn uitgevoerd.[76]

Bovendien is de maatregel ingevoerd om te voorkomen dat de grondslagen van landen worden uitgehold. Uit considerans 2
van de Richtlijn volgt:

“Daarmee zouden deze autoriteiten onverwijld kunnen reageren op schadelijke fiscale praktijken en mazen dichten door
wetgeving vast te stellen of door passende risicobeoordelingen en belastingcontroles te verrichten” .

Wat is de rechtvaardiging om in dat geval na te kunnen vorderen? Als een structuur wordt geïmplementeerd en er binnen
een korte tijd wordt gemeld zal deze informatie vroegtijdig bekend zijn bij de Belastingdienst. Er kan binnen de reguliere
termijn een navorderingsaanslag opgelegd worden of in ieder geval een belastingcontrole worden ingesteld. In dat geval
zou de Belastingdienst al bekend zijn met deze informatie en zou het disproportioneel zijn om dan over te gaan tot
navordering en al helemaal indien daarbij de twaalfjaarstermijn toepassing zou kunnen vinden.

9. Privacy

Ten aanzien van de verhouding tussen het wetsvoorstel en de privacy van de belastingplichtige worden ook zorgen geuit. In
de reacties wordt opgemerkt dat de Richtlijn tekortschiet op een aantal onderdelen om te voldoen aan de waarborgen van
art. 7 en 8 Handvest met betrekking tot de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokken belastingplichtigen.
Enerzijds kan de rechtvaardiging worden gevonden in het algemeen belang van de lidstaten (bescherming van de
belastingopbrengsten) maar anderzijds zijn de maatregelen niet noodzakelijk noch proportioneel. In dit kader wordt
genoemd de uitwisseling van de verzamelde persoonsgegevens met alle lidstaten. Dit betreft dus ook de lidstaten die niet
betrokken zijn en derde-staten. Opgemerkt wordt waarom de inzage niet enkel wordt beperkt tot de lidstaten die geraakt
worden door de grensoverschrijdende constructie, zoals transacties van intermediairs en belastingplichtigen in de eigen
jurisdictie.[77]

Verder wordt opgemerkt dat Nederland bij de implementatie van de Richtlijn in nationale wet- en regelgeving, aanvullende
formeel wettelijke bepalingen zou moeten opnemen in de AWR en/of de WIBB voor wat betreft het voorkomen van willekeur
en misbruik van het gebruik van de persoonsgegevens. Opgemerkt wordt dat dit nodig is om de Mandatory Disclosure-
regels in overeenstemming te brengen met art. 7 en 8 van het Handvest.

Met betrekking tot de tekortkomingen dat informatie ook met niet bij de structuur betrokken landen wordt uitgewisseld en
ook niet-uitgevoerde structuren moeten worden uitgewisseld, zal het niet mogelijk zijn om aanvullende bepalingen in de
nationale wet op te nemen (de Richtlijn biedt geen vrijheid aan de lidstaten om niet uit te wisselen), maar zal de Richtlijn zelf
moeten worden aangepast.[78]

10. Conclusie

Nu de wetgever ervoor heeft gekozen om de bepalingen van de Richtlijn zo volledig mogelijk over te nemen, ontstaan er
veel interpretatieproblemen. Ten aanzien van de Richtlijn is er geen parlementaire behandeling beschikbaar, zodat daaruit
niet geput kan worden ten aanzien van de achtergrond van bepaalde onderdelen van de regeling. De wetgever zal deze
lacune moeten opvullen. Het gevaar is, dat als elk land dat op zijn eigen manier doet, er geen eenheid is in de uitvoering
van de Richtlijn. Echter, een wet met veel open eindjes en onduidelijkheid, kan waarschijnlijk niet effectief worden
gehandhaafd. Beboeting van betrokkenen zal lastig worden als een beroep wordt gedaan op de onduidelijkheid van de
wettekst en als in de parlementaire behandeling geen duidelijkheid wordt gegeven. Ik vermoed dat deze consultatieronde
nog wel zal leiden tot enige aanpassingen aan de wet en/of verduidelijking in de MvT.
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