
1. Hoe vaak er — uitgesplitst naarjaar en land — in de afgelopen vijfjaar uit
het buitenland een verzoek tot informatie-uitwisseling aan Nederland is gedaan

Land 2012 2013 2014 2015 2016 Eindtotaal
Albanië 3 1 3 2 9
Argentinie 1 11 7 6 4 29
Armenië 1 4 2 7
Aruba 269 9 81 359
Australië 4 10 5 4 23
Azerbeidzjan 3 3
Belarus (Wit-Rusland) 5 1 4 6 16
Belgie (EU) 767 899 1158 922 960 4706
Belize 2 2
Bonaire 2 2
Bosnie-Herzegovina 4 4
Brazilië 2 1 3
Bulgarije (EU) 32 44 45 46 62 229
Canada 1 1 2 2 6
China 1 1 2
Curacao 3 2 5
Cyprus (EU) 1 2 1 9 1 14
Denemarken (EU) 9 47 9 15 3 83
Duitsiand (EU) 1276 1317 1246 1405 1318 6562
Estland (EU) 5 23 9 13 17 67
Finland (EU) 15 14 29 16 30 104
Frankrijk(EU) 68 187 221 293 286 1055
Georgie 1 1 2
Ghana 1 J 1
Griekenland (EU) 26 60 33, 23 27 169
Hongarije(EU) 212 164 218 189 100 883
lerland (EU) 9 121 6 3 9 39
IJsland 5 1 6
India 8 12 12 23 55
Indonesië 5 8 13 9 4 39
Israel 1 2 1 1 1 6
Italië (EU) 103 188 79 78 100 548
Japan 1 1 2 1 5
Kameroen 1 1
Kazachstan 4 1 3 5 13
Kroatië (EU) 1 2 6 9
Letland (EU) 40 41 20 31 51 183
Liechtenstein 1 1
Litouwen (EU) 23 17 21 23 55 139
Luxemburg (EU) 10 13 17 24 30 94
Macedonië 1 1
Maleislé 1 1 2
Malta (EU) 1 1, 2
Marokko 1 1
Mexico S 10 8 10 36
Moldavie 1 1 2
Nieuw-Zeeland 1 1 2
Noorwegen 75 44 82 67 104 372
OekraIne 9 8 10 9 36
Oezbekistan 1 1 2 4
Oostenrijk (EU) 39 44 57 61 83 284
Pakistan 1 1
Panama 2 2
Polen (EU) 220 279 497 504 754 2254
Portugal (EU) 97 74 66 45, 79, 361
Roemenië (EU) 110 152 101 10S 105 576
Russische Federatie 2 17 25 22 26, 92
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Servië 1 1
Sint Maarten 1 1 2
Slovenië (EU) 9 6 5 9 10 39
Slowakije (EU) 15 75 39, 56 59 244
Spanje (EU) 36, 1O3 95 146 98 478
Taiwan 1 1
Thailand 2 2
Tsjechië (EU) 120 164, 120, 78 120 602
Turkije 4’ 4 3 11
Uganda I 1 1 5 7
Verenigd Koninkrijk (EU) 50 89 52 65 65 321
Verenigde Staten van Amerika 12 3 5 19 39
Zimbabwe 1 1
Zuid-Afrika 1 2 3
Zuid-Korea I 1’ 1
Zweden (EU) 51 63 70 77 52 313
Zwitserland I
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1 5
Eindtotaal 3431 42371 46801 44281 48051 21581





5. Hoe vaak Nederland de afgelopen vijfjaar spontaan informatie heeft verstrekt aan andere landen

Land 2012 2013 2014 2015 2016 Eindtotaal
Albanië 3 4 4 2 13
Angola 1 1
Argentinie 1 11 9 6 6 33
Armenië 1 5 2 $
Aruba 1 273 10 81 365
Australië 5 14 6 5 30
Azerbeidzjan 7 7
Bahrein 2 2
Bangladesh 1 1
Belarus (Wit-Rusland) 5 4 4 6 19
Belgie (EU) 779 930 1220 964 1015 4908
Belize 2 2
Bhutan 1 1
Bonaire 2 2
Bosnie-Herzegovina 4 2 6
Brazilië 3 4 3 2 12
Brunei 1 1
Bulgarije (EU) 36 46 47 46 64 239
Canada 1 2 4 7 5 19
China 2 78 86 85 251
Costa Rica 1 3 4
Cuba 1 1
Curacao 6 7 3 5 21
Cyprus (EU) 3 2 3 11 1 20
Democratische Republiek Congo 1 1
Denemarken (EU) 11 51 17 18 9 106
Duitsland (EU) 1300 1358 1315 1516 1368 6857
Egypte 1 7 1 3 12
Estland (EU) 5 23 9 14 17 68
Filipijnen 1 3 1 5
Finland (EU) 15 16 34 30 31 126
Frankrijk (EU) 72 202 242 310 295 1121
Georgie 1 4 1 6
Ghana 4 2 3 9
Griekenland (EU) 27 62 41 23 27 180
Guinee-Bissau 1 1
Hong Kong 1 9 15 20 45
Hongarije (EU) 213 169 227 193 103 905
lerland (EU) 9 13 12 3 13 50
IJsland 5 1 6
India 10 17 13 24 64
Indonesië 5 10 21 18 27 81
Irak 1 1
Iran 10 10
Israel 1 2 9 2 12 26
Italië (EU) 107 191 93 87 110 588
Japan 1 6 7 4 18
Jordanië 2 1 3
Kambodja 1 3 1 6 11
Kameroen 1 1
Kazachstan 4 8 4 6 22
Koeweit 4 4 8
Kroatië (EU) 1 2 3 7 13
Laos 1 1
Letland (EU) 41 41 21 31 52 186
Libanon 1 1 2
Liberia 3 3
Libië 1 1
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Liechtenstein 1 1
Litouwen (EU) 23 18 21 23 55 140
Luxemburg (EU) 10 17 23 27 32 109
Macedonië 1 3 4
Maleisië 3 4 6 2 15
Malta(EU) 1 1 3 1 2 8
Marokko 4 2 4 10
Mexico $ 14 9 11 42
Moldavie 1 1 1 3
Montenegro 2 2
Nederland (EU) 1 1
Nieuw-Zeeland 1 2 2 1 6
Nigeria 7 7 9 23
Noorwegen 75 46 86 67 105 379
OekraIne 9 14 11 11 45
Oezbekistan 1 1 2 4
Oostenrijk (EU) 39 47 67 64 90 307
Pakistan 4 1 5
Panama 1 2 3
Polen (EU) 224 282 503 511 760 2280
Portugal (EU) 100 75 73 52 82 382
Qatar 1 2 2 5
Roemenië(EU) 114 169 114 112 106 615
Russische Federatie 2 18 37 26 33 116
Rwanda 1 1
Saoedi-Arabië 1 1
Servië 4 5 9
Seychellen 1 1
Singapore 1 5 5 10 21
Sint Maaften 1 2 1 4
Slovenië (EU) 9 6 8 10 10 43
Slowakije (EU) 15 76 44 56 62 253
Spanje (EU) 39 120 122 159 114 554
Sri Lanka 4 4
Suriname 6 7 13
Thiwan 2 5 5 12
Thailand 1 6 1 4 12
Tsjechië (EU) 121 167 127 79 124 618
Tunesië 1 1
Turkije 1 12 8 9 30
Turkmenistan 1 1
Turks- en Caicoseilanden 1 1
Uganda 3 1 5 9
Uruguay 1 1
Venezuela 1 1 2
Verenigd Koninkrijk (EU) 58 116 77 81 86 418
Verenigde Arabische Emiraten 7 7 10 24
Verenigde Staten van Amerika 21 20 14 28 83
Vietnam 1 1 1 3
Zimbabwe 3 3
Zuid-Afrika 1 6 4 11
Zuid-Korea 1 3 4 8
Zweden (EU) 52 65 78 78 55 328
Zwitserland 3 11 9 14 37
Eindtotaal 3510 4465 5336 4899 5304 23514
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1. Inleiding

De decentralisatie van de inlichtingenuitwisseling directe belastingen met EU-landen
aan de 13 belastingdienstregio’s heeft met ingang van 1 januari 2010 zijn intrede
gedaan. Dit betekent dat de uitvoerende werkzaamheden (waaronder opmaken
verstrekking- en kennisgevingbrieven en voeren kennisgevingprocedure) voor
verzoeken met betrekking tot EU-landen is belegd bij de regionale belastingkantoren.

Opgemerkt kan worden dat het onderhouden van contacten met de bevoegde
autoriteiten van de EU-Ianden is voorbehouden aan het CLO. Dit is van toepassing op
zowel de mondelinge als schriftelijke communicatie.

Deze notitie beschrijft uitsluitend de inhoudelijke behandeling van inlichtingenuit
wisseling met EU-Ianden in individuele gevallen. Dit betreft niet de inhichtingenuitwis
seling in het kader van de regeling voor de grensregio’s. In deze notitie worden de
bijzondere vormen van bijstandverlening (zoals bijstand in persoon, aanwezigheid in
buitenlandse kantoren, notificatie van stukken, gelijktijdige boekenonderzoeken) niet
besproken.
Voor de werkwijze (ondermeer welke gegevens/documenten en hoe gegevens/
documenten over en weer worden gewisseld) tussen het CLO en de RLO’s wordt
verwezen naar de notitie ‘Instructie werkwfjze wederzijdse bijstand directe
belastingen in decentralisatie’.



2. EU-Ianden

Op het moment van schrijven van deze notitie bestaat de Europese Unie uit de
volgende 27 Iidstaten:
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• Belgie
• Bulgarije
• Cyprus
• Denemarken
• Duitsiand
• Estland
• Finland
• Frankrijk
• Griekenland

• Hongarije
• lerland
• Italië
• Letland
• Litouwen
• Luxemburg
• Malta
• Nederland
• Oostenrijk

• Polen
• Portugal
• Roemenië
• Slovenië
• Slowakije
• Spanje
• Tsjechië
• Verenigd Koninkrijk
• Zweden

In bijlage 1 is een EU-landenoverzicht inlichtingenuitwisseling opgenomen.
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3. Nationale regelingen ter verkrijging van
gegevens uit het buitenland

Wederzijdse bijstand voor de heffing van belastingen valt uiteen in het verkrijgen van
inlichtingen uit het buitenland en het verstrekken van inhichtingen aan het buitenland.
Het is een aanvulling op de nationale mogelijkheden van de Staten om de
belastingschuld te kunnen vaststellen.

In deze paragraaf worden kort de nationale informatieverplichtingen van de AWR
behandeld, voor zover die betrekking hebben op buitenlandse feiten en
omstandigheden.

3.1. Algemeen

Het verzamelen van relevante gegevens en inlichtingen ten behoeve van de heffing
van belastingen is van groot belang om te komen tot een juiste belastingheffing.
Hoofdstuk VIII, afdeling 2, AWR geeft daarvoor het wettelijk instrumentarium in de
vorm van verplichtingen voor de belastingplichtigen om de Belastingdienst alle voor
de belastingheffing relevante gegevens te verstrekken. De informatieverplichtingen uit
de AWR strekken zich ook uit tot relevante feiten en omstandigheden in het
buitenland.

Voor het verkrijgen van fiscaal relevante inlichtingen benut de Belastingdienst in
beginsel eerst de ter beschikking staande nationale mogetijkheden. Als zij niet langs
die weg (kunnen) worden verkregen, kunnen ze worden gevraagd aan de betrokken
buitenlandse belastingadministratie. Er moet dan wel sprake zijn van een lidstaat van
de Europese Unie of er moet een verdragrelatie aanwezig zijn.

Als door een voorafgaand ingesteld onderzoek in Nederland de kans bestaat dat het
beoogde resultaat in gevaar wordt gebracht, of dat dit tot aanzienlijk meer
inspanningen zou leiden, kan direct een verzoek om inlichtingen aan een buitenlandse
bevoegde autoriteit worden gedaan. Het is dus niet vereist dat eerst alle
mogelijkheden van nationale inlichtingenvergaring moeten worden benut. Voorzover
mogelijk Uienen de inlichtingen eerst bij de Nederlandse belastingplichtige te worden
opgevraagd. Indien deze belastingplichtige (na rappel) onvoldoende meewerkt aan de
Nederlandse inlichtingenvordering, dan bestaat er geen enkele belemmering om de
inlichtingen aan het buitenland te vragen. Ook in de situatie dat de Nederlandse
belastingplichtige wel de inlichtingen heeft verstrekt, dan is het nog steeds mogelijk
om via een inlichtingenverzoek aan het buitenland na te gaan of de verstrekte
gegevens juist en volledig zijn.

3.2. Dc grensoverschrijdende werking van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen

De artikelen 47 tot en met 49 AWR stellen de informatieverplichtingen vast ten
behoeve van de eigen belastingheffing van belastingplichtigen. In artikel 53 AWR is de
informatieplicht van administratieplichtigen geregeld die zich ook uitstrekt tot de
belastingheffing van derden. De informatieverplichting van artikel 47 AWR met
betrekking tot een in Nederland gevestigde moedermaatschappij strekt zich ook uit tot
de informatie van in het buitenland gevestigde dochtervennootschappen waarin de
moeder een meerderheidsdeelneming heeft. Evenzeer is een grootaandeelhouder/
natuurlijk persoon verplicht informatfe te verschaffen over een in het buitenland
gevestigde vennootschap waarin hij de meerderheid der aandelen bezit.
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33. Buitenlandse lichamen (artikel 47a AWR)

In artikel 47a AWR zijn de informatieverplichtingen in internationale verhoudingen
verder aangescherpt. In het eetste en tweede lid voorziet het artikel in een
iniichtingen- en inzageplicht ten aanzien van gegevens, inlichtingen, boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers die berusten bij moeder- of
zusterondernemingen in het buitenland. Via de Nederlandse dochteronderneming kan
op deze wijze van een buitenlandse moeder- of zusteronderneming informatie worden
verkregen die van belang is voor de Nederlandse belastingheffing bij deze
onderneming.

Artikel 47a AWR is met name bedoeld voor gevallen waarin ongeoorloofde
winstverschuivingen van de Nederlandse dochteronderneming naat de buitenlandse
moeder- of zusteronderneming worden vermoed. De bepaling kan overigens steeds
worden toegepast in gevallen waarin de informatie van belang kan zijn voor de
belastingheffing van de Nederlandse dochteronderneming waarvan de informatie
wordt gevraagd. Artikel 47a AWR mist echter toepassing indien de buitenlandse
moeder of de natuurlijke persoon waarover informatie wordt gevraagd, gevestigd of
woonachtig is in een land waarmee Nederland een wederkerige regeling heeft die
voorziet in inlichtingenuitwisseling met betrekking tot de belasting voor de heffing
waarvan de inspecteur de gegevens nodig heeft (zie artikel 47a, derde lid, AWR). In
die gevallen staan internationale bijstandsregelingen ter beschikking om de nodige
inlichtingen te verzamelen.
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4. Internationale regelingen ter verkrijging
van gegevens uit het buitenland

In alle gevallen waarin een verdragsgrondslag aanwezig is of waarbij de
Belastingdienst niet voldoende (betrouwbare) gegevens ult het buitenland bij de
belastingplichtige kan verkrijgen, kan de bijstand van andere staten worden
ingeroepen. Voorwaarde daarvoor is dat de mogelijkheid daartoe is geschapen in een
verdrag en dat Nederland zeif haar gebruikelijke mogelijkheden heeft benut.

Verzoeken om inlichtingen aan het buitenland hebben betrekking op belastingen die
onder de desbetreffende regeling vallen. Het komt regelmatig voor dat in één
verdragsrelatie verschillende internationale regelingen van toepassing zijn, met
verschillende reikwijdten.
Veelal kan dan de regeling die de ruimste mogelijkheden biedt, worden toegepast.

Voor EU-Ianden bestaan de volgende regelingen:
• bilaterale belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting;
• successieverdragen;
• EEG Richtlijn 77/799 van 19 december 1977;
• Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken.

4.1. De bilaterale verdragen ter voorkoming van
dubbele belasting

Bilaterale belastingverdragen worden gesloten met als doel het vermijden van dubbele
belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting (belastingontwijking en
belastingfraude) met betrekking tot belastingen naar het inkomen en in een aantal
gevallen naar het vermogen.
In bijna alle bilaterale verdragen die Nederland heeft gesloten komt een
inhichtingenartikel voor op grond waarvan fiscale inlichtingen kunnen worden
uitgewisseld met de verdragspartner.
De meeste bilaterale belastingverdragen zijn van toepassing op:
• inkomstenbelasting;
• loonbelasting;
• vennootschapsbelasting;
• dividendbelasting;
• vermogensbelasting (in sommige gevallen).

De belastingverdragen die sinUs 1963 zijn gesloten zijn alien gebaseerd op het OESO
modelverdrag.
het modelverdrag wordt regelmatig herzien. Voor de inlichtingenuitwisseling in het
kader van het huidige internationale verdragenrecht zijn met name de versies van
1963, 1977, 2000, 2005 en 2008 van belang.

4.1.1. Variaties in het inhichtingenartikel
In de meeste gevallen dient artikel 26 van één van de versies van de OESO
modeiverdragen of artikel 27 van het Nederlands standaardverdrag als voorbeeld voor
het inhichtingenartikel.
Het OESO-modelverdrag (en het daarbij behorende Commentaar) is echter niet
bindend, maar wordt aigemeen gezien als een belangrijke bron voor de uitieg van de
verdragen. Dit houdt in dat Staten de vrijheid hebben om van het model af te wijken.
De verdragen in het Nederlandse verdragennet zijn daarom onderling niet altijd gelijk,
maar afhankelijk van het modelverdrag dat van toepassing was op het tijdstip van
sluiting en van de specifieke verdragsrelatie. Dat geldt ook voor de zogenoemde
inlichtingenbepaling.
De tekst van het inlichtingenartikel in een bepaald verdrag geeft aan welke reikwijdte
de inhichtingenuitwisseling met de desbetreffende staat kan hebben.

In de inlichtingenbepaling zijn de onderstaande elementen te onderscheiden.
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4.1.1.1. Reikwijdte
In de loop der tijd zijn hiervoor verschillende varianten gebruikt.
Een aantal verdragen beperkt de uitwisseling tot die inlichtingen die de
verdragspartners nodig hebben om uitvoering te kunnen geven aan het verdrag: “De
bevoegde autoriteiten van de Staten wisselen zodanige inlichtingen uit als nodig zijn
om uitvoering te geven aan deze Overeenkomst.’

Sommige verdragen verruimen de reikwijdte van de inlichtingenuitwisseling met
bepalingen betreffende de fraudepreventie: ‘De bevoegde autoriteiten van de Staten
wisselen zodanige inlichtingen uit als nodig zijn om uitvoering te geven aan de
bepalingen van deze Overeenkomst of om fraude te voorkomen of om uitvoering te
geven aan wettelijke voorzieningen tegen wetsontduiking met betrekking tot de
belastingen die het onderwerp van deze Overeenkomst uitmaken.”

Verreweg de meeste verdragen voorzien daarnaast ook in inlichtingenuitwisseling ten
behoeve van een correcte toepassing van de nationale wetgevingen. Dan kunnen
inlichtingen worden uitgewisseld “die nodig zijn om uitvoering te geven aan de
bepalingen van deze Overeenkomst of aan de nationaTe wetgeving van de Staten met
betrekking tot de belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is, voor zover
de heffing van die belastingen niet in strijd is met de Overeenkomst.”

In de verdragen die zijn gesloten naar het OESO-model 1977 en volgende is de
inlichtingenuitwisseling overigens niet beperkt tot inlichtingen betreffende inwoners
van een van beide landen. De inlichtingenuitwisseling kan ook personen betreffen die
niet in een van beide landen wonen maar weT een bton van inkomsten hebben in een
van beide landen.

In het modelverdrag 2000 is de zakelijke reikwijdte van de inlichtingenbepaling
uitgebreid naar alle belastingen van welke aard dan ook. De bepaling bestrijkt
sindsdien dus zowel de directe als de indirecte belastingen en voorziet ook expliciet in
de uitwisseling van gegevens over belastingen van lokale overheden. Nederland heeft
aT wel verdragen afgesloten die zien op alle centraal geheven belastingen (onder meer
het verdrag met Slovenië), maar pleegt een voorbehoud te maken ten aanzien van
decentraal geheven belastingen. Wel kent een aantal verdragen verwijzingen naar
gemeentelijke of provinciale belastingen (bijvoorbeeld de verdragen met Denemarken
en Belgie).

In het OESO-model 2005, ten slotte, is expliciet tot uitdrukking gebracht dat de
gegevensuitwisseling ook betrekking kan hebben op de uitvoering en handhaving van
belastingen. Dit betekent dat de inlichtingenuitwisseling ook kan zien op de ter zake
van de betreffende belastingen in rekening te brengen of gebrachte renten of
bestuursrechtelijke sancties en boeten.

4.1.1.2. Inspanningsverplichting
In het commentaar bij het OESO-model (vanaf 1977) worden Staten verplicht om voor
het voldoen aan een verzoek van een verdragspartner dezelfde inspanning te plegen
als ze voor hun eigen belastingheffing zouden doen. Zij zullen this indien nodig een
onderzoek moeten instellen.
Daartegenover dienen Staten overigens geen verzoek om inlichtingen te doen als ze
nog niet hun gebruikelijke middelen in eigen land hebben benut. Hierbij geldt een niet
te strikte uitleg.

In het OESO-model 2005 is voorts benadrukt dat de inspanningsverplichting van
toepassing is ongeacht of de inlichtingen van belang zijn voor de eigen
belastingheffing van de Staat waaraan het verzoek om inlichtingen is gericht.
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4.1.1.3. Geheimhouding

Alle inlichtingenbepalingen in de bilaterale verdragen bevatten een
geheimhoudingsclausule. Daarin wordt omschreven welke personen en/of instanties
gerechtigd zijn kennis te nemen van de uit het buitenland ontvangen informatie.
Bij verdragen naat het OESO-model versies 1977 tot 2005 bestaat die kring uit:
belastingambtenaren, bezwaar- en beroepsinstanties aismede instanties die zich
bezighouden met de vervolging van fiscale delicten. Het OESO-model 2005 voegt de
autoriteiten, die toezicht houden op het algemene landsbestuur (bijvoorbeeld de
Algemene Rekenkamer), aan deze groep toe. Ook aan de belastingplichtige, diens
gemachtigde of getuigen in een fiscale procedure kunnen de inhichtingen volgens het
OESO-commentaar worden verstrekt.

In Nederland zullen inlichtingen die vallen onder de uitzonderingsgronden van de WOB
(zoals informatie over derden, informatie van controlestrategische aard, namen van
buitenlandse ambtenaren) in ieder geval niet aan Iaatstgenoemden worden verstrekt.

De gegevens mogen in openbare rechtszittingen worden gebruikt en openbaar
gemaakt in gepubliceerde rechterlijke uitspraken. De geheimhouding wordt
gegarandeerd volgens de wetten van de ontvangende staat. De geheimhoudingsplicht
heeft uiteraard geen betrekking op openbare informatie, zoals kadastergegevens of
gegevens van Kamers van Koophandel.

4.1.1.4. Wederkerigheid
Wederkerigheid is in de inlichtingenuitwisseling een juridisch begrip. Er wordt mee
bedoeld dat de beide Staten in staat en bereid zijn elkaar gelijksoortige inlichtingen te
verstrekken. Bij het doen van verzoeken houdt de wederkerigheidstoets in dat
Nederland geen inlichtingen vraagt die het zeif niet zou mogen/kunnen verstrekken.

4.1.1.5. Vormen van uitwisseling
Volgens het commentaar bij het OESO-model voorziet de inlichtingenbepaling in de
uitwisseling van inlichtingen op verzoek, spontaan (zonder voorafgaand verzoek) en
automatisch (periodiek en categoriegewijs). Maar ook inlichtingenuitwisseling (op
verzoek of spontaan) in het kader van gelijktijdige boekenonderzoeken of
aanwezigheid van een belastingambtenaar in het buitenland en
inlichtingenuitwisseling over branches, industrieën, e.d. behoren tot de
mogelijkheden.

4.1.1.6. Weigeringsgronden
De verplichting tot uitwisseling wordt niet aanwezig geacht wanneer deze:
• zou leiden tot maatregelen die in strijd zijn met de wetgeving of de

administratieve praktijk van de verstrekkende of de ontvangende staat. (Hierin
zijn de principes van soevereiniteit van de staten en van de wederkerigheid
besloten);

• in strijd komt met de openbare orde;
• het risico van het onthullen van beroeps- en of bedrijfsgeheimen in zich draagt.

4.1.1.7. Recentere wijzigingen OESO
modelverdrag

In de recentere versies van de inlichtingenbepaling uit het OESO-modelverdrag zijn
ondermeer de volgende wijzigingen aangebracht:
• Staten moeten informatie verzamelen en uitwisselen, onafhankelijk of die

informatie ook van belang is voor de eigen belastingheffing;
• eigendomsinformatie (bijvoorbeeld informatie over de identiteit van

aandeelhouders) en inlichtingen in het bezit van financiële instellingen (het
bankgeheim mag dus niet aan de inlichtingenuitwisseling in de weg staan) kunnen
worden uitgewisseld;

• informatie, zoals risicoanalysetechnieken en belastingconstructies die duiden op
belastingontwijking, kan worden uitgewisseld, zonder dat er een direct verband is
met een bepaalde belastingplichtige;

• het ‘nodig zijn’ van de inlichtingen voor de uitvoering van de bepalingen van het



10

van toepassing zijnde verdrag of van de nationale wetgeving van de staten, moet
worden geInterpreteerd als ‘voorzienbaar relevant’;

4.2. Successieverdragen

Op het gebied van schenkings- en successierechten heeft Nederland binnen de groep
van EU-landen aparte verdragen gesloten met Finland, Oostenrijk en Zweden. Ook in
deze verdragen is een inlichtingenartikel opgenomen.

4.3. Richtlijn 77/799/EEG (Bijstandsrichtlijn)

De EG-richtlijn van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en de
heffingen op verzekeringspremies (77/799/EEG), gewijzigd door de Richtlijnen van
7 oktober 2003 (2003/93/EG) en 21 april 2004 (2004/56/EG), maakt deel uit van de
communautaire- of EU wetgeving.
De EU-lidstaten zijn verplicht hun nationale wetgeving in overeenstemming te brengen
met EU-richtlijnen. In Nederland is de Bijstandsrichtlijn geImplementeerd in de WIB.

De Bijstandsrichtlijn is van toepassing op de belastingen naar het inkomen en het
vermogen en de heffingen op bepaalde verzekeringspremies.

Richtlijn 2003/93/EG bevat wijzigingen die verband houden met de introductie van
Verordening 1798/2003 (betreft omzetbelasting) en enkele technische aanpassingen,
waaronder de uitbreiding van de wederzijdse bijstand en informatieuitwisseling tussen
EU-lidstaten tot de heffingen op verzekeringspremies. Voor Nederland is dit de
assurantiebelasting.
Ter aanvulling van Bijstandsrichtlijn 77/799/EEG is Richtlijn 2004/56/EG tot stand
gekomen. Zij bevat nadere regelingen voor de verbetering en modernisering van de
procedures, met name ten aanzien van gelijktijdige boekenonderzoeken, een
versoepeling van de geheimhoudingsclausule, en een verplichting tot bijstand bij de
notificatie van fiscale akten en beschikkingen van andere Staten.

4.3.1. Reikwijdte
De uitwisselingsverplichting omvat alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor
een juiste vaststelling van de belastingschuld op het gebied van de belastingen naar
het inkomen en het vermogen en de heffingen op bepaalde verzekeringspremies.

4.3.2. Inspanningsverplichting
Er moet zonodig voor de andere lidstaat een onderzoek worden ingesteld. Dit
onderzoek dient op dezelfde wijze en binnen hetzelfde tijdsbestek te worden gedaan
als vergelijkbare onderzoeken ten behoeve van de elgen belastingheffing. De
verzoekende staat moet overigens eerst zijn eigen gebruikelijke mogelijkheden
benutten, zonder daarbij de resultaten van het onderzoek in gevaar te hoeven
brengen (artikel 2 Bijstandsrichtlijn).

4.3.3. Geheimhouding
De geheimhouding wordt gegarandeerd volgens de wetten van de ontvangende staat.
Het vermelden van de gegevens tijdens openbare rechtszittingen of bij rechterlijke
uitspraken is toegestaan, tenzij de verstrekkende staat daartegen bezwaar maakt.

Enkele bijzondere aspecten:
• de mogelijkheid om de gegevens voor andere dan fiscale doeleinden te gebruiken,

na verkregen toestemming van de andere Staat en onder voorwaarde dat die
lidstaat zelf ook dat gebruik wettelijk heeft toegestaan;

• de mogelijkheid voor verstrekkende lidstaten om de ontvangende lidstaten te
verzoeken hun eigen geheimhoudingsbepaling in acht te nemen, wanneer die
verder gaat dan die van de ontvangende Iidstaat;

• de mogelijkheid om inlichtingen die van een lidstaat zijn ontvangen door te geven
aan een andere lidstaat (na verkregen toestemming).
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4.3.4. Vormen van uitwisseling
Vormen van bijstandsverlening zijn:
1. Uitwisselen van inhichtingen:

uitwisseling op verzoek (artikel 2 Bijstandsrichtlijn)
automatische uitwisseling (artikel 3 Bijstandsrichtlijn)
spontane uitwisseling farbkel 4 Bijstandsrichtlijn)

2. Aanwezigheid van ambtenaren ter verkrijging van deze inlichtingen
(artikel 6 Bijstandsrichtlijn)

3. Notificatie van stukken (artikel 8bis Bijstandsrichtlijn)
4. Gelijktijdige boekenonderzoeken (artikel 8ter Bijstandsrichtlijn)

4.3.5. Weigeringsgronden
De verplichting tot uitwisseling wordt niet aanwezig geacht wanneer deze:
• niet wederkerig is.

Inlichtingen hoeven niet te worden verstrekt indien de Iidstaat waarvoor de
inlichtingen zijn bestemd juridisch of feitelijk niet in staat is gelijksoortige
inlichtingen te verstrekken;

• zou leiden tot maatregelen die in strijd zijn met de wetgeving of de
administratieve praktijk van de verstrekkende of de ontvangende staat.
Een lidstaat kan echter niet weigeren informatie te verstrekken met als argument
dat de desbetreffende informatie niet nodig is voor binnenlandse doeleinden;

• het risico van het onthullen van beroeps- en of bedrijfsgeheimen in zich draagt of
in strijd komt met de openbare orde.

4.3.6. SamenoopregeI
Artikel 11 van de Bijstandsrichtlijn bepaalt dat verdergaande regelingen en
verplichtingen, voortvloeiend uit andere overeenkomsten door de Richtlijn niet worden
beperkt. Wanneer binnen een bepaalde verdragsrelatie zowel een verdragsbepaling als
de Europese Bijstandsrichtlijn geldt, is de meest vergaande bepaling van toepassing.

4.4. Het Multilateraal verdrag inzake wederzijdse
administratieve bijstand in belastingzaken

Het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken gesloten te
Straatsburg op 25 januari 1988 staat open ter ondertekening voor de Iidstaten van de
Raad van Europa en van de OESO. Voor Nederland is het WABB-verdrag in werking
getreden op 1 februari 1997.
Het WABB-verdrag geldt inmiddels voor de volgende landen: Azerbeidzjan, België,
Denemarken, Finland, Frankrijk, Ijsland, Noorwegen, Polen, Verenigde Staten en
Zweden.

Het WABB-verdrag is van toepassing op alle centraal en decentraal geheven belastin
gen en premies sociale zekerheid, tenzij deelnemende staten een voorbehoud hebben
gemaakt ten aanzien van bepaalde heffingen.

Voorbehouden fartikel 30 WABB-verdrag)
Het verdrag geeft de verdragspartners de mogelijkheid een aantal toepassingsvoorbe
houden te maken met betrekking tot soorten belastingen, invorderingsbijstand en
uitreiking van documenten. Deze zijn in artikel 30 limitatief opgesomd. Nederland
heeft een voorbehoud gemaakt voor lokale heffingen, sociale premies en de uitreiking
van documenten. Het voorbehoud met betrekking tot de indirecte belastingen is in
2001 ingetrokken.
Gemaakte voorbehouden werken op basis van wederkerigheid. Zo kan een
verdragspartner die een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van een bepaling uit
het WABB-verdrag niet van een andere verdragspartner verlangen dat deze de
bepaling wel toepast.
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4.4.1. Reikwijdte
De bi]stand moet betrekking hebben op fiscale aangelegenheden.
De inlichtingen moeten van belang kunnen zijn:
• voor heffing en inning van belastingen, de invordering en dwanginvordering van

verschuldigde belasting, en
• voor administratiefrechte!ijke vervolging of het initiëren van strafvervolging.

4.4.2. Inspanningsverplichting
Omvat alle passende maatregelen die kunnen dienen om de gevraagde inlichtingen
te verstrekken, dus ook het insteflen van boekenonderzoeken.

4.4.3. Geheimhouding (artikel 22 WABB-verdrag)
De kring van gerechtigden is dezelfde als bij de Bijstandsrichtlijn en de bilaterale
verdragen naar het OESO-model 1977. Na verkregen toestemming van de
verdragspartner is de mogelijkheid tot ander gebruik aanwezig. Ook bestaat, na
verkregen toestemming, de mogelijkheid om de inlichtingen in openbare
rechtszittingen bekend te maken en om ze aan derde staten door te geven (mits die
partij zijn bij het verdrag). Indien twee staten inlichtingen uitwisselen is de
geheimhouding van toepassing die geldt in de ontvangende staat, tenzij de
geheimhoudingsverplichtingen in de verstrekkende staat verder gaan.

4.4.4. Vormen van uitwisseling
Het WABB-verdrag bevat de tot flu toe meest omvattende regeling voor
administratieve bijstandsverlening. Het omvat in principe de heffing en de invordering
van belastingen en van sociale zekerheidspremies.

De vormen voor de fiscale heffingsbijstand zijn:
• uitwisseling op verzoek (artikel 5 WABB-verdrag)
• automatische uitwisseling fartikel 6 WABB-verdrag)
• spontane uitwisseling (artikel 7 WABB-verdrag)
• gelijktijdige boekenonderzoeken (artike! 8 WABB-verdrag)
• aanwezigheid van ambtenaren op elkaars grondgebied (artikel 9 WABB-verdrag)

4.4.5. Weigeringsgronden fartikel 21 WABB-verdrag)
De formulering is gelijkluidend aan die uit de OESO-modelteksten: strijdigheid met
eigen wetgeving en/of administratieve praktijk, strijdigheid met de wederkerigheid en
gevaar voor onthulling beroeps- of zakengeheimen.
Daarnaast zijn de vo!gende toevoegingen opgenomen:
• reeds bestaande wettelijke rechten en waarborgen van belastingplichtigen mogen

worden niet aangetast;
• geen bijstand is verplicht wanneer een belasting in de verzoekende staat in strijd

geacht wotdt met algemeen aanvaarde beginselen van belastingheffing;
• geen bijstand is verplicht indien deze zou leiden tot discriminatie van onderdanen

van de aangezochte staat ten opzichte van de verzoekende staat.

4.4.6. Rechtsgedingen (artikel 23 WABB-verdrag)
Rechtsgedingen naar aanleiding van maatregelen die genomen zijn ter uitvoering van
de bijstandsverlening kunnen slechts worden aangespannen in die staat (de
aangezochte staat).

4.4.7. Samenloopregel (artikel 27 WABB-verdrag)
Andere regelingen worden door het WABB-verdrag niet beperkt. Het WABB-verdrag
verplicht we! tot het maken van een keuze, omdat elke mogelijkheid op zichzelf staat
met zijn elgen kenmerken en doelen en waarvan de bepalingen onverenigbaar kunnen
zijn met andere mogelijkheden. De Iidstaten van de EU zu!Ien echter voorrang moeten
geven aan gelijksoortige bepalingen van de Bijstandsrichtlijn.
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5. Algemene aspecten van
in Ii c hti n g en u itw i sse Ii n g

Uit het gehele netwerk van verdragen en overeenkomsten zijn een aantal aspecten te
onderkennen, die worden gezien als voorwaarden waaraan moet worden voldaan am
een beraep te kunnen doen ap de verdragspartners. In het onderstaande worden
enkele van deze aspecten besproken.

5.1. De soevereiniteit van de Staten (strijd met
wetgeving of administratieve praktijk)

De soevereiniteit van een Staat brengt met zich mee dat een Staat niet hoeft toe te
staan dat een andere Staat zich in zijn binnenlandse aangelegenheden mengt.

Verder brengt de soevereiniteit met zich mee dat staten elkaars rechtsstelsel
respecteren. Een Staat kan daarom niet door een andere Staat warden gedwongen te
handelen in strijd met zijn eigen wetgeving of administratieve praktijk. Dus hoeven
geen inhichtingen te warden verstrekt en hoeft geen anderzoek te warden gedaan in
strijd met de elgen wetgeving of administratieve praktijk.

Uit de Nederlandse wetgeving en administratieve praktijk zijn de volgende
beperkingen te noemen;
• van particulieren kunnen geen gegevens en inlichtingen gevarderd warden die

betrekking hebben op de belastingplicht van derden;
• particulieren hebben ook niet de plicht een boekhauding te voeren, en om die te

bewaren;
• de werking van het voorschrift fiscus-banken strekt zich niet uit tot het spontaan

verstrekken van inlichtingen van niet-ingezetenen;
• bewaarplichttermijn.

5.2. Het wederkerigheidsbeginsel

Het wederkerigheidsbeginsel houdt in dat een Staat alleen hoeft mee te werken aan
inhichtingenuitwisseling als de verdragspartner dat op gelijkwaardige wijze doet.

Uitgangspunt is de juridische wederkerigheid: de Staten moeten elkaar gelijksoortige
inhichtingen kunnen verstrekken.

Kortom bij een verzoek aan het buitenland, dient altijd een beoordeling plaats te
vinden of Nederland over de juridische en feitelijke mogelijkheid beschikt om dezelfde
soort gegevens aan een andere Staat te verstrekken als daarom zou worden
gevraagd.

Let op

Belgie gaat bij haar belastingcantroles slechts drie jaren terug. Dat heeft tot gevoig
dat Nederland bij het instellen van een boekenonderzoek op grand van een
inhichtingenverzoek uit Belgie oak slechts drie jaren terug gaat.

5.3. Het subsidiariteitsbeginsel
(uitputtingsbeginsel)

Het subsidiariteitsbeginsel brengt met zich mee dat een land eerst zijn nationale
(gebruikelijke) mogelijkheden moet benutten am de gegevens te verkrijgen, voordat
een beroep kan warden gedaan op inlichtingenuitwisseling.

5.4. Heffingsbelang

De gevraagde inhichtingen moeten van belang kunnen zijn voor de heffing in de
verzoekende Staat. Het is dus niet nodig dat over dat belang al zekerheid bestaat.
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Ook als uit een verzoek blijkt dat er in de andere Staat nog slechts sprake is van
vermoedens of hypotheses, is inwilliging gerechtvaardigd.

Het moet gaan om belang voor de heffing. Deze formulering moet voorals worden
gezien als afbakening ten opzichte van de strafrechtelijke sfeer.
Het is niet noodzakelijk dat de gevraagde inlichtingen van nut ztjn voor de
belastingheffing van degene aan wie ze worden gevraagd.

5.5. Beperking door artikel 1

Het is van belang of in het inlichtingenartikel in het verdrag de bepaling te vinden is
dat: ‘de uitwisseling niet wordt bepetkt door artikel 1’. Daarmee wordt bedoeld dat de
beperking tot de inwoners van de beide verdragsstaten, die voor de andere
bepalingen van het verdrag geldt, voor de inhichtingenuitwisseling is opgeheven. In
dat geval zijn de verdragstaten verplicht inlichtingen te verstrekken over niet
ingezetenen.

5.6. Geen fishing expedition

Een inlichtingenverzoek (naar het buitenland of uit het buitenland) moet individuele
gevallen betreffen. Het mag geen ‘fishing expedition” zijn.

Bij een “fishing expedition” is de naam van de betrokken Nederlandse
belastingplichtige niet bekend bij de Nederlandse belastingdienst, maar er zijn we!
aanwijzingen dat activiteiten in het buitenland plaatsvinden, die als grondsiag voor de
Nederlandse belastinghefting in aanmerking komen. Een voorbeeld is een klikbrief
waarin gesteld wordt dat een groot aantal inwoners uit Oost Nederland een
bankrekening aanhouden bij Duitse banken direct over de grens. Indien de
Nederlandse bevoegde autoriteit haar Duitse evenknie via een inhichtingenverzoek
vraagt om de namen van de Nederlandse cliënten bij de Duitse banken op te vragen,
dan verricht zij een fishing expedition.
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6. Inlichtingenverzoek aan het buitenland

Op grond van bilaterale belastingverdragen, Europese regelgeving, de
Bijstandsrichtlijn en het WABB-verdrag kunnen EU-Ianden elkaar verzoeken om
inhichtingen die zij voor hun belastingheffing nodig hebben. Behalve wanneer sprake is
van een of meerdere weigeringsgronden, dienen de Staten elkaars verzoeken te
beantwoorden.

Let op

Een verzoek van Nederland aan een verdragspartner is een vorm van wederzijdse
bijstand, die via de ‘bevoegde autoriteit’ plaatsvindt. Het risico dat de uitgewisselde
inlichtingen als ‘onbevoegdelijk verkregen’ buiten beschouwing worden gelaten in een
gerechtelijke procedure, mag niet worden genomen, evenals het risico van het
honoreren van een actie tot schadevergoeding. Dus contact leggen met de
buitenlandse collega door een medewerker van het RLO is niet aan de orde. De juiste
formeelrechtelijke procedure moet worden gevolgd, mede in verband met het
eveneens aanwezige risico van het schenden van de geheimhoudingsverplichting.

In de bijlagen 2 en 3 zijn een schema en toelichting voor de praktische behandeling
van een ‘verzoek aan’ opgenomen.

6.1. Eisen ten aanzien van een verzoek aan het
buitenland

Een verzoek om inlichtingen kan betrekking hebben op lichamen en natuurlijke
personen en wordt gedaan indien de inhichtingen van nut kunnen zijn voor een juiste
vaststelling van de belastingschuld of indien de inlichtingen nodig zijn voor de
uitvoering van de bepalingen van het desbetreffende bilaterale belastingverdrag en/of
voor de toepassing van de Nederlandse fiscale wetgeving.

Voor een nadere omschrijving van de elsen voor een verzoek aan het buitenland
wordt verwezen naar de in hoofdstuk 5 behandelde aspecten en de in paragraaf 7.4
opgenomen weigeringsgronden.

6.2. Indienen, toetsing en begeleiding van een
verzoek aan het buitenland

Een belastingdienstmedewerker dient voor een voorstel tot een verzoek om
inhichtingen gebruik te maken van de standaardformulieren op het Belastingnet. De
formulieren zijn te vinden onder:

Belastingnet startpagina>Kennis>Werkgebieden>Internationaal>
Internationale Administratieve Samenwerking> Directe Belastingen

Het RLO toetst het verzoek (voor een EU-land) van de belastingdienstmedewerker
aan:
• de voorwaarden van de internationale regeling waarop het verzoek wordt

gebaseerd;
• de beginselen van subsidiariteit (eerst eigen middelen toepassen en uitnutten);
• individualiseerbaarheid;
• de wederkerigheid.
Bij de toetsing van het verzoek wordt ook nagegaan of het verzoek alle informatie
bevat die de aangezochte staat nodig heeft voor een goed inzicht in de zaak. Verder
onderzoekt het RLO of aan het verzoek een extra kwalitatieve inbreng kan worden
toegevoegd vanuit andere informatiebronnen. In bepaalde gevallen worden
kennisgroepen geconsulteerd. Verder beoordeelt het RLO of inzet van extra
wederzijdse bijstandsinstrumenten in het onderhavige geval passend en geboden is.
Indien zaken onduidelijk zijn gebleven en/of aanvullingen of verbeteringen
noodzakelijk zijn, neemt het RLO contact op met de medewerker die het verzoek heeft
vo org e drag en.
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Het voorstel van de belastingdienstmedewerker wordt door het RLO overgezet in een
standaardbrief’verzoek aan’.
Op de groepsdata (B_OS_REGIOSPEC_CIo_Regdb_RW) zijn voor een verzoek aan het
buitenland per EU-land standaardbrieven opgenomen.1

1 In de notitie ‘Instructie werkwijze wederzijdse bijstand directe belastingen in decentralisatie’ is
in onderdeel 10 de voorgeschreven werkwijze met betrekking tot de standaardbrieven
opgenomen.
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7. Inhichtingenverstrekking aan het
buitenland op grond van de WIB

Tegenover de mogelijkheid om inlichtingen te verkrijgen, staat de verplichting om
inhichtingen te verstrekken. De internationale verplichtingen tot het verlenen van
bijstand bij de heffing van belastingen aan buitenlandse bevoegde autoriteiten zijn
neergelegU in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen (hierna te noemen WIB)

De WIB is van toepassing op alle belastingen inclusief de renten, bestuursrechtelijke
sancties en boeten die daarmee verband houden, voorzover deze belastingen niet
vallen onder de Verordening 1798/2003 (BTW) of de Verordening 2073/2004 (accijns,
brandstoffenbelasting en energiebelasting). De WIB is ook niet van toepassing op de
rechten bij in- en uitvoer. Dit is opgenomen in artikel 1 WIB.

De WIB omvat bepalingen omtrent de verstrekking van inlichtingen op verzoek, de
automatische verstrekking van inhichtingen, de spontane verstrekking van
inlichtingen, het uitvoeren van gelijktijdige boekenonderzoeken en de aanwezigheid
van ambtenaren in een ander land. Daarnaast bevat de WIB bepalingen inzake de
uitreiking (notificatie) door de Belastingdienst van door een andere EU-lidstaat
uitgevaardigde akten en beslissingen inzake de heffing van belastingen die onder de
WIB vallen.2

In de WIB is vastgelegd in welke gevallen, onder welke voorwaarden en langs welke
weg de Nederlandse Belastingdienst deze vormen van bijstandsverlening toepast.
Daarbij wordt uitgegaan van de reikwijdte van de verdragsverplichting die in een
bepaalde verdragsrelatie bestaat. Zonder internationale verplichting kan Nederland
geen bijstand verlenen (artikel 1 en artikel 13, eerste lid, WIB).

7.1. Verstrekking van inlichtingen op verzoek
(artikel 5 WIB)

In de bijlagen 4 en 5 zijn een schema en toelichting voor de praktische behandeling
van een ‘verzoek uit’ opgenomen.

7.1.1. Verzoek om inlichtingen uit het buitenland
Het RLO behandelt verzoeken om inlichtingen uit EU-landen3. Het RLO toetst het
binnenkomende verzoek aan de volgende criteria:

• het verzoek moet passen binnen de reikwijdte van de toepasselijke
internationale inhichtingenbepaling en binnen de in Nederland bestaande
wettelijke mogelijkheden;

• het verzoek moet ook voldoende individualiseerbaar zijn (geen ‘fishing
expeditions”);

• er moet een heffingsbelang bestaan in de verzoekende staat;
• de verzoekende staat dient zijn eigen middelen eerst te hebben aangewend

(‘ui tp utti n g sreg el’);
• er dient juridische wederkerigheid te bestaan. Dat wil in dit verband zeggen

dat de verzoekende staat zelf overeenkomstige inlichtingen aan Nederland
moet kunnen en willen verstrekken.

Ten aanzien van het heffingsbelang in de verzoekende staat en de uitputtingsregel is
in de jurisprudentie komen vast te staan dat deze slechts marginaal behoeven te
worden getoetst.

2 In deze notitie warden de bijzondere vormen van bijstandverlening, zoals gelijktijdige
boekenonderzoeken, aanwezigheid ambtenaren en notificaties, niet behandeld.
Het RLO heeft het verzoek am inlichtingen ontvangen via het CLO. Zie notitie ‘Instructie
werkwijze wederzijdse bijstand directe belastingen in decentralisatie’.
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Indien het RLO beschikt over de gevraagde gegevens, dan handelt het RLO het
verzoek zelfstandig af en wordt het niet uitgezet in de regio. De avenge verzoeken
warden na toetsing voor verdere behandeling door het RLO uitgezet in de regio.

Let op

Indien er een toelichting noodzakelijk is op het buitenlandse inlichtingenverzoek kan
de buitenlandse collega niet zonder meet telefonisch (of per fax, e-mail) warden
benaderd door het RLO. Nadere contacten over het verzoek verlopen via het CLO.

Iet op

Belgische inlichtingenvenzoeken met betrekking tot de gemeentebelasting dienen
behandeld te worden onder het verdtag tussen Belgie en Nedetland. Geen
behandeling onder de EEG-richtlijn 77/799.

7.1.2. Ambtsbericht, toetsing en afhandeling van het
verzoek uit het buitenland

Een belastingdienstmedewerker heeft ter beantwoording van het verzoek om
inlichtingen een ambtsbericht opgesteld. Voor het opstellen van dit ambtsbericht dient
gebruik te warden gemaakt van het standaardformulier op het Belastingnet. Dit
formulier is te vinden onder:

Belastingnet startpagina>Kennis>Werkgebieden>Intetnationaal>
Internationale Administratieve Samenwetking> Ditecte Belastingen

Na ontvangst toetst het RLO het ambtsbenicht en treedt zonodig in overleg met de
medewenker van de Belastingdienst. Daarbij wordt ondetmeer beoordeeld inhoeverre
de gestelde vragen beantwoord zijn. Tevens wordt de begrijpelijkheid en duidelijkheid
van de antwoorden beoordeeld. Voorzover toetsing aan de in paragtaaf 6.1.
genoemde criteria nog niet volledig heeft plaatsgevonden wordt deze toetsing flu
alsnog uitgevoerd.
Daarna wordt beslist of de verstrekking van de verzamelde inlichtingen aan het
vetzoekende land met inachtneming van de bepalingen van de WIB kan plaatsvinden.

De te verstrekken inlichtingen warden door het RLO vastgelegd in een standaard
verstrekkingsbnief.
Op de groepsdata (B_OS_REGIOSPEC_Clo_Regdb_RW) zijn voor de vetstrekking van
inlichtingen aan het buitenland per EU-land standaardbrieven opgenomen.4

Let op

In de praktijk kan het voorkomen dat de belastingdienstmedewerker bij zijn
onderzoek een duidelijk c.q. ander beeld krijgt van de daadwerkelijke gebeurtenissen.
Op basis van het vootliggende verzoek (andere vragen gesteld) kunnen mogelijk deze
inlichtingen filet verstrekt worden. In dat geval bestaat wellicht de mogelijkheid om
deze ‘extra’ informatie spontaan uit te wisselen.
De standaard kennisgevingbeschikking kent een verwijzing naar eventueel extra
meegezonden spontane informatie.

7.1.3. Kennisgeving
Indien de inlichtingen geschikt zijn am te vetstrekken, stelt het RLO op grond van het
bepaalde in artikel 5, tweede lid, WIB een kennisgeving op voor de belanghebbende5.
Als er geen sprake is van dningende redenen (attikel 5, vijfde lid, WIB) of een
onderzoek in aanwezigheid van ambtenaren van een andere staat (artikel 9, detde lid,
WIB), wordt de belanghebbende voorafgaand aan de verstrekking op de hoogte
gesteld van de te verstrekken informatie. De verstnekking wordt geschorst met 10
dagen na dagtekening van de kennisgeving.

In de Instructie werkwijze wederzijdse bijstand directe belastingen in decentralisatie’ is in
onderdeel 10 de voorgeschreven werkwijze met betrekking tot de standaardbnieven
opgenomen.
Voor de kennisgeving vooraf en de kennisgeving achteraf zijn op de groepsdata
(B_OS_REGIOSPEC_Clo_Regdb_RW ) per EU-land standaardbrieven opgenomen.
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Ingeval van een dringende redenen wordt belanghebbende achteraf van de
versttekking in kennisgesteld. Belanghebbende dient tenminste binnen vier maanden
na verstrekking te worden geInformeerd over de verstrekte inlichtingen aan het
b u ite n and.

Onder belanghebbende wordt in dit kader uitsluitend degene verstaan van wie de
inlichtingen afkomstig zijn en die in Nederland woont of is gevestigd.

Met deze kennisgeving wordt de belanghebbende geInformeerd over de beslissing cm
van hem afkomstige inhichtingen te verstrekken aan een buitenlandse bevoegde
autoriteit en wordt een omschrijving van de te verstrekken inlichtingen gegeven.
Tegen deze kennisgeving staat bezwaar en beroep open.

Het bezwaar en/of beroep kan tot gevoig hebben dat de te verstrekken of verstrekte
inhichtingen moeten worden gecorrigeerd. Het verzoeken om een voorlopige
voorziening kan de verstrekking van de inlichtingen aan het buitenland opschorten.

Voor een nadere toelichting op de kennisgevingsprocedure wordt verwezen naar
hoofdstuk 8.

7.2. Automatische verstrekking van inlichtingen
(artikel 6 WIB)

Automatische uitwisseling van inhichtingen houdt in dat de bevoegde autoriteiten van
twee of meer landen elkaar periodiek en zonder voorafgaand verzoek bepaalde
soorten en categorieën van inlichtingen verstrekken.
Voorbeelden van automatisch uit te wisselen categorieen zijn: salarissen, pensioenen,
uitkeringen tot levensonderhoud, culturele royalty’s en leveringen van bepaalde
goederen en/of diensten.

In Nederland is B/CA de bevoegde autoriteit voor de automatische uitwisseling van
inlichtingen.

De automatische uitwisseling van inlichtingen is expliciet vermeld in onder meet
artikel 3 van de Bijstandsrichtlijn en in artikel 6 van het WABB-verdrag. Uit het
commentaar op het OESO-modelverdrag (vanaf 1977) blijkt dat het inlichtingenartikel
daarin mede betrekking heeft op automatische uitwisseling van inlichtingen.

Automatische uitwisseling van inlichtingen komt - afgezien van de automatische
inlichtingenuitwisseling op basis van de Spaarrenterichtlijn - tot stand via afspraken
tussen verdragspartners. Deze afspraken bevatten de categorieën inlichtingen die
zullen worden uitgewisseld aismede de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de
uitwisseling plaatsvindt. Dergelijke afspraken worden neergelegd in regelingen (of
memoranda van overeenstemming). In Nederland moeten deze regelingen op grond
van artikel 6 WIB worden gepubliceerd in de Staatscourant. Met betrekking tot
automatische verstrekking van inlichtingen behoeft geen kennisgeving te worden
gezonden, omdat de publicatie in de Staatscourant geldt als algemene kennisgeving.
Het ontbreken van de individuele kennisgevingprocedure maakt een snellere en
massalere uitwisseling van inlichtingen mogelijk.

Nederland heeft een aantal specifieke overeenkomsten gesloten met betrekking tot
automatische uitwisseling. Deze overeenkomsten worden in deze notitie niet nader
besp token.

7.3. Spontane verstrekking van inhichtingen
(artikel 7 WIB)

Spontane uitwisseling van inhichtingen houdt in dat de bevoegde autoriteiten elkaar
inlichtingen verstrekken zonder voorafgaand verzoek. Het gaat hier om inlichtingen
die bij voorbeeld zijn aangetroffen tijdens de aanslagregeling of een boekenonderzoek
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en waarvan wordt vermoed dat de belastingheffing in een andere Staat wordt
gefrustreerd als die niet beschikt over de informatie. De effectiviteit van deze vorm
van inhichtingenuitwisseling is in belangrijke mate afhankelijk van de mate waarin in
de praktijk de bruikbaarheid van bepaalde inlichtingen voor buitenlandse autoriteiten
wordt onderkend.

In de bijlagen 6 en 7 zijn een schema en toelichting voor de praktische behandeling
van een ‘verzoek aan’ opgenomen.

7.3.1. Internationale verplichtingen tot spontaan
verstrekken

De verplichting om spontane inlichtingen te verstrekken aan andere landen vloeit voor
FU-landen voort uit bilaterale belastingverdragen, die naar OESO-modelverdragen zijn
gesloten, de Bijstandsrichtlijn en het WABB-verdrag. Deze ogenschijnlijk spontane
inlichtingenverstrekking is in beginsel overigens verplicht.6

Voor bilaterale verdragen geldt dat een verplichting tot spontaan verstrekken kan
worden afgeleid uit het Commentaar op het OESO-model 1977. De
inlichtingenbepaling omvat ook de spontane verstrekking, aldus dat commentaar.
Artikel 4 van de Bijstandsrichtlijn vermeldt de situaties waarin de lidstaten verpiicht
zijn elkaar spontaan inlichtingen te verstrekken. Het artikel geeft de bevoegde
autoriteiten tevens de mogelijkheid om de spontane verstrekking van inlichtingen in
overleg uit te breiden tot andere geva lien.
In artikel 7 van het WABB-verdrag staan situaties waarin spontane verstrekking van
iniichtingen verpiicht is.
In artikel 7, eerste lid, WIB is de verankering van de verplichting om spontane
inhichtingen te verstrekken in de Nederlandse wetgeving opgenomen.
Artikel 7 WIB is zoals blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van de WIB bedoeld
als een weergave van artikel 4 van de Bijstandsrichtlijn. De verplichte gevalien zijn:
• een vermoeden van een onterechte vermindering, teruggave of vrijstelling van

belasting in het andere land;
• een in Nederland verleende teruggave, vermindering of vrijstelling die van invloed

kan zijn op de belastingheffing in het andere land;
• een (rechts)handeling in Nederland met het doel de belastingheffing in de andere

staat onmogelijk te maken.

Het dient dus te gaan om een vermoeden dat er in de andere staat ten onrechte te
weinig belasting wordt geheven. Het vermoeden dat dergelijke gegevens niet gemeld
zouden worden aan bevoegde buitenlandse instanties moet de Belastingdienst wel
‘dragend motiveren’. Dat wil zeggen: “dat het verstrekken van de desbetreffende
informatie er redelijkerwijs toe kan leiden dat in die gevallen meer belasting kan
worden geheven dan zonder die verstrekking van informatie het geval zou zijn”7. De
Belastingdienst hoeft dus niet te bewijzen dat de ongerechtvaardigde, abnormale
belastingvrijstelling zich ook echt heeft voorgedaan8.

7.3.2. Spontaan verstrekken van inlichtingen in de
praktijk

Spontane verstrekking van iniichtingen kan veel verschiliende soorten gegevens
omvatten. De inlichtingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op rente- en
dividendbetalingen, aan- en verkopen van Nederlandse onroerende zaken,
vervreemding van aanmerkelijk belang, winstverschuivingen, pensioenen, alimentatie
en andere uitkeringen, Iijfrenten, commissies, provisies, steekpenningen en dergelijke
beloningen.

6 Rechtbank Amsterdam, 6 augustus 2001, Infobulletin 2001/672
7 Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak 15 januari 1999, Jurisprudentie Bestuursrecht

1999/8 5
8 Raad van State, Afdeiing Bestuursrechtspraak 19 november 1998, V-N 1999, p. 1147; Hof van

]ustitie van de Europese Gemeenschap 13 april 2000, V-N 2000, p. 2031; Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak 15 februari 2001, V-N 2001, 30.5
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Indien het vermoeden bestaat dat informatie van belang kan zijn voor een ander land,
bijvoorbeeld omdat anders belastingheffing geheel of gedeeltelijk achterwege zou
blijven in dat land, doet een belastingdienstmedewerker een voorstel tot spontane
verstrekking van die inlichtingen. Voor het opstellen van dit voorstel dient gebruik te
worden gemaakt van het standaardformulier op het Belastingnet. Dit formulier is te
vinden ondec:

Belastingnet startpagina>Kennis>Werkgebieden>Internationaal>
Internationale Administratieve Samenwerking> Directe Belastingen

Het RLO toetst of de voorgestelde spontane verstrekking van inlichtingen op grond
van de internationale regelingen en de bepalingen van de WIB kan plaatsvinden.
Tevens wordt de begrijpelijkheid en duidelijkheid van de te verstrekken inlichtingen
beoordeeld. Daarna wordt beslist of de verstrekking van de verzamelde inhichtingen
aan het verzoekende land met inachtneming van de bepalingen van de WIB kan
p1 a a tsv in den.

De te verstrekken inlichtingen worden door het RLO vastgelegd in een standaard
verstrekkingsbrief.
Op de groepsdata (B_OS_REGIOSPEC_CIo_Regdb_RW) zijn voor de spontane
verstrekking van inlichtingen aan het buitenland per EU-land standaardbrieven
opgenomen.9

7.3.3. Kennisgeving
Indien de inlichtingen geschikt zijn om te verstrekken, stelt het RLO op grond van het
bepaalde in artikel 7, tweede lid, WIB een kennisgeving op voor de belanghebbende.
Zie voor verdere toelichting op de kennisgeving hetgeen opgenomen in paragraaf
7.1.3. en hoofdstuk 8.

7.3.4. Spontaan ontvangen van inlichtingen
Spontane door EU-Ianden verstrekte inlichtingen kunnen variëren van een enkel
signaal tot een uitgebreide beschrijving van een casus met constateringen van de
buitenlandse collega. Het RLO analyseert deze informatie.

In reguliere gevallen zet het RLO de spontane ontvangen inlichtingen uit in de regio.

7.4. Begrenzingen van de wederzijdse
bijstandverlening (artikel 13 WXB)

Zoals in alle internationale regelingen, zijn ook in de WIB weigeringsgronden
neergelegd. In de verdragen zijn de weigeringsgronden facultatief geformuleerd. In de
WIB is de formulering grotendeels imperatief. De weigeringsgronden kunnen dienen
als beroepsgronden voor belastingplichtigen.

7.4.1. Imperatieve begrenzingen
De weigeringsgronden uit de internationale regelingen zijn in artikel 13 WIB omgezet
in de onderstaande imperatieve begrenzingen. Verstrekking van inlichtingen blijft
achterwege indien:

a. de verstrekking niet verplicht is op grond van de Bijstandsrichtlijn of op grond van
een regeling van internationaal of interregionaal recht (dat is bij voorbeeld het
geval indien het verdrag op grond waarvan de inlichtingen zouden moeten worden
verstrekt geen inlichtingenartikel bevat of indien de gevraagde inlichtingen
betrekking hebben op belastingmiddelen waarop dat verdrag niet van toepassing
is);

b. de openbare orde van de Nederlandse staat zich daartegen verzet (met andere

9 In de Instructie werkwijze wederzijdse bijstand directe belastingen in decentralisatie’ is in
onderdeel 10 de voorgeschreven werkwijze met betrekking tot de standaardbrieven
opgenomen.
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woorden dat de openbare veiligheid, het ordelijk functioneren en de economische
zelfstandigheid van de Staat en dergelijke, niet in gevaar mag worden gebracht
door de verstrekking van de inlichtingen);

C. de gevraagde inlichtingen op grond van wetgeving of administratieve praktijk niet
zouden kunnen worden verkregen in Nederland voor de heffing van onze
be lasting en;

d. aannemelijk is dat de verzoekende staat niet eerst alle gebruikelijke, haar ter
beschikking staande mogelijkheden heeft aangewend om de gevraagde
inlichtingen zeif te verkrijgen;

e. de verzoekende staat niet bevoegd of in staat is soortgelijke inlichtingen aan
Nederland te verstrekken;

f. verstrekking ten dienste zou staan van de belastingheffing in het vetzoekende
land en die belastingheffing in strijd is met algemeen aanvaarde beginselen van
belastingheffing, met de bepalingen van het verdrag ter voorkoming van dubbele
belasting of met de bepalingen van enig ander verdrag dat Nederland met dat land
heeft gesloten.
Hiermee wordt blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van de wetswijziging van
de WIB bedoeld dat de verstrekking van inlichtingen achterwege dient te blijven
indien bijvoorbeeld de belastingheffing in de verzoekende staat een confiscatoir
karakter heeft of indfen de verstrekking van inlichtingen zou leiden tot een
ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen een onderdaan van de
aangezochte staat en personen met de nationaliteit van de verzoekende staat die
in gelijke omstandigheden verkeren, bij voorbeeld doordat de verzoekende staat
bepaalde tegemoetkomingen slechts verleent aan eigen onderdanen. Deze
weigeringsgrond is overeenkomstig het WABB-verdrag en geldt alleen voor de
landen die partij zijn bij dat verdrag. En dan alleen in relatie tot de uitvoering van
de Wabb en niet als op een andere basis met die landen wordt uitgewisseld.
Daarom is weigeringsgrond apart opgenomen in het tweede lid van artikel 13 WIB;

g. de wetgeving van de verzoekende staat geen verplichting tot geheimhouding
oplegt aan ambtenaren van de belastingadministratie van die staat met betrekking
tot hetgeen hun wordt medegedeeld of blijkt bij de uitvoering van de
belastingwetten van die staat (artikel 14 lid 2 WIB).

7.4.2. Facultatieve weigeringsgrond
Verstrekking van inlichtingen kan achterwege blijven indien door de verstrekking van
de inlichtingen een commercieel, industrieel of beroepsgeheim zou warden onthuld.
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8. Rechtsbescherming

Het doel van de rechtsbescherming in het kader van de WIB is volgens de
Staatssecretaris10 dat de informatie over in Nederland geconstateerd inkomen of
andere fiscaal relevante gegevens die aan een andere belastingadministratie wordt
doorgegeven, zoveel mogelijk op juistheid berust. Hiervoor is het gewenst dat degene
van wie de inlichtingen afkomstig zijn eerst de gegevens controleert en zonodig
onjuistheden herstelt.

In bezwaar en beroep kunnen ook andere aspecten van de WIB ter toetsing worden
voorgelegd, zoals de wederkerigheid, het belang dat de verdragspartner bij de
inlichtingen kan hebben en de vraag of de verdragspartner eerst zeif de nodige
stappen heeft ondernomen voor het verkrijgen van de informatie.
Voor anderen dan degene van wie de inlichtingen afkomstig zijn, is de
rechtsbescherming van de WIB niet bedoeld. Tussen Nederland en degene op wie de
inlichtingen betrekking hebben, maar die niet de verstrekker van de inlichtingen zelf is
geweest, bijvoorbeeld de genieter van de rente- en dividendopbrengsten waarover de
financiële instelling informatie heeft verstrekt, bestaat geen fiscale rechtsbetrekking
ten aanzien van deze gegevens. Het Iigt dan ook niet voor de hand de hiervoor
bedoelde derdebelanghebbende een bestuurlijke rechtsgang te bieden al dan niet in
het kader van de WIB.

8.1. Kennisgevingprocedure in de praktijk

Van de beslissing inlichtingen te verstrekken aan een EU-land, zendt het RLO op
grond van artikel 5 WIB (verstrekking op verzoek) en artikel 7 WIB (spontane
verstrekking), een kennisgeving aan de belanghebbende. Onder belanghebbende
wordt in dit kader uitsluitend degene verstaan van wie de inlichtingen afkomstig zijn
en die in Nederland woont of is gevestigd.

De kennisgeving wordt in normale gevallen verstuurd voordat de inlichtingen worden
verstrekt. Het RLO zal dan tien dagen na dagtekening van de kennisgeving wachten
met de verstrekking. Dat is slechts anders indien dringende redenen zich daartegen
verzetten. In dat geval wordt de kennisgeving zo spoedig mogelijk maar niet later dan
vier maanden nadat de inlichtingen aan het buitenland zijn verstrekt, aan de
belanghebbende gezonden. Van dringende redenen kan bijvoorbeeld sprake zijn bij
vermoedens van internationale fraude, of als termijnoverschrij ding dreigt. De
aanwezigheid van dringende redenen moet blijken uit het buitenlandse verzoek, dan
wel uit het ambtsbericht dat de Belastingdienst aan het RLO zendt.

De kennisgeving bevat een omschrijving van de gevraagde inlichtingen, een
omschrijving van de te verstrekken inlichtingen en de vermelding van de buitenlandse
bevoegde autoriteit voor wie de inlichtingen zijn bestemd.

Belanghebbende kan tegen de kennisgeving in bezwaar komen bij het RLO. Tegen een
uitspraak op het bezwaarschrift kan belanghebbende een beroepschrift indienen bij de
sector bestuursrecht van de rechtbank. Deze rechtsgang wordt vermeld in de
uitspraak op bezwaar, waarbij tevens wordt vermeld wat de gevolgen van het
instellen van deze rechtsmiddelen zijn voor de termijn waarop de inlichtingen worden
verstrekt.
Ten slotte kan belanghebbende of de staatssecretaris van Financiën hoger beroep
instellen tegen de uitspraak van de bestuursrechter bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

10 Kamerstukken II, vergaderjaar 2001-02/28.034, nr. 3, p.10.
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Kennispeving in de praktijk

De kennisgeving wordt verstuurd aan de belanghebbende.

• Belanghebbende is degene van wie de inlichtingen afkomstig zijn en die in
Nederland woont of is gevestigd.

Er wordt dus geen kennisgeving verstuurd indien de belanghebbende woont of
is gevestigd in het buitenland.

• Bi] een inlichtingenverstrekking aan het buitenland moet altijd beoordeeld worden
van wie de betreffende informatie van afkomstig is.

• De ambtsberichtgever dient in zijn ambtsbericht/behandelaar in zijn
voorstel tot spontane verstrekking altijd aan te geven van wie de te
verstrekken inlichtingen afkomstig zijn.

• Ook van gegevens aanwezig in de systemen en/of dossiers (archief) van de
Belastingdienst dient te worden vastgesteld van wie deze gegevens afkomstig zijn.

• Gegevens uit de rentebase zijn afkomstig van de betreffende financiele
instellingen. (=> kennisgeving naar financiële instelling)

• Gegevens uit de fibase zijn verstrekt door de betreffende werkgever.
(=> kennisgeving naar werkgever)
Dit geldt ook voor uitkeringen en pensioenen. De kennisgeving moet
gericht worden aan uitkeringsinstanties en pensloenfondsen.
Dit kan inhouden dat bij één verstrekking aan het buitenland meerdere
kennisgevingen moeten worden opgemaakt.

• De ingediende aangiften c.q. de aangiftegegevens zijn verstrekt door
de belastingplichtige. (=> kennisgeving naar belastingplichtige)

• Voor gegevens uit BVR is een uitzondering gemaakt. Deze gegevens
zijn afkomstig van de gemeente. Ingeval gegevens uit BVR worden
verstrekt, wordt geen kennisgeving opgemaakt.

• Inlichtingen verkregen bij een belastingadviseur
• Indien de inhichtingen verkregen zijn van een belastingadviseur, die

optreedt als gemachtigde van de belastingplichtige, dan zijn de
inhichtingen te beschouwen als afkomstig van de belastingplichtige. In
casu wordt de kennisgeving gericht aan de belastingplichtige.

• Bij een door de belastingadviseur ingevulde aangifte wordt de
kennisgericht gericht aan de belastingplichtige

• Inzage in de administratie van belastingplichtige bij de
belastingadviseur en bij deze inzage verkregen inlichtingen, dan zijn de
inlichtingen te beschouwen als afkomstig van de belastingplichtige. De
kennisgeving wordt gericht aan de belastingplichtige.

• Indien onduidelijk is in welke rol de belastingadviseur optreedt
(bijvoorbeeld in het verleden, periode waarop gegevens betrekking
hebben, gemachtigde en op het moment van verstrekken van de
gegevens geen gemachtigde meer), dan is geen sprake van een
inlichtingenverstrekking namens belastingplichtige. In dat geval wordt
de kennisgeving aan de belastingadviseur gericht.

• Bij inlichtingen afkomstig uit openbare bronnen hoeft geen kennisgeving te
worden opgemaakt.

• Openbare bronnen zijn onder andere: Kamer van Koophandel, Kadaster en
Internet (bijvoorbeeld gepubliceerde jaarverslagen, jaarrekeningen,
te Iefoo ng id s)

• Inlichtingen verkregen vanuit een strafrechtelijk onderzoek
Deze inlichtingen heeft de belastingdienstmedewerker verkregen van Justitie (na
verkregen toestemming tot gebruik voor fiscale doeleinden). In deze specifieke
situatie dient beoordeeld te wotden van wie ]usititie/Opsporingsinstantie de
betreffende inlichtingen heeft verkregen. Dit is ook van toepassing op inlichtingen
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verkregen tijdens een doorzoeking. In casu moet de kennisgeving worden gericht
aan degene van wie ]ustitie/Opsporingsinstantie de inlichtingen verkregen heeft.

Ingeval inhichtingen afkomstig zijn van een niet meet bestaande vennootschap,
zoals geliquideetde vennootschap of vetdwenen vennootschap na een juridische
fusie, dan geen kennisgeving opmaken. Deze niet (meet) bestaande vennootschap
is namelijk nergens meet gevestigd.
Indien informatie ovet een geliquideetde vennootschap echtet afkomstig is van
iemand andets dan de geliquideerde vennootschap, dan we! een kennisgev!ng
opmaken voor deze petsoon.

8.2. AWB en WIB

Op grond van artikel 5, vierde lid, WIB vindt de verstrekking van de inhichtingen niet
eerder plaats dan na tien dagen na de dagteken!ng van de aan belanghebbende
vetzonden kennisgeving, tenzij sprake is van een dringende teden of van
inlichtingenverstrekking in het kader van de aanwezigheid van een buiten!andse
ambtenaat b!j een in Nedetland ingesteld onderzoek.

8.2.1. Bezwaar- en beroepsprocedure
De bepalingen inzake bezwaar en betoep uit hoofdstuk 6 van de Algemene wet
bestuurstecht zijn van toepassing op de bezwaar- en beroepsptocedures die worden
gevoerd in het kadet van de versttekk!ng van inlichtingen aan het buiten!and
!ngevolge artike! 5 en 7 WIB.

Het RLO is belast met de bezwaar- en beroepsptocedure inzake inhicht!ngen
versttekkingen aan EU-landen. Een bezwaat geticht tegen de inhoudelijke juistheid
van de te versttekken gegevens wotdt doot het RLO (eventueel na ovetleg met het
CLO) afgewetkt. Bij een bezwaar van formee!-jut!dische aard (b!jvoorbeeld ontbteken
wederketigheid, sttijd met openbare otde, ten onrechte kennisgeving achteraf) neemt
het RLO, na overleg c.q. afstemming met het CLO, een beslissing op bezwaar.

8.2.2. Schorsende werking door een voorlopige
voorziening

Het bes!u!t tot het vetstrekken van inlichtingen wordt uitgevoerd tien dagen na
dagtekening van de kennisgeving. Dit is in afwijking van artikel 6:16 AWB, waarin is
bepaald dat het inste!len van bezwaat of betoep geen schorsende wetking heeft.
Om te vootkomen dat de inlichtingen na tien dagen wotden vetsttekt, kan
be!anghebbende op gtond van artikel 8:81 AWB binnen die tetmijn een voot!opige
voorzien!ng vragen b!j de vootzieningentechtet van de rechtbank. Een ‘termijn van
tien dagen om te teageten na de kenn!sgeving zal volgens de Staatssecretatis van
Financiën1t niet te kort zijn om de nodige maatregelen te tteffen tegen de
versttekking van gegevens.
Het verzoek dient vergezeld te gaan van het bij het RLO ingediende bezwaarschrift.
De verstrekking wotdt dan opgeschort totdat de voorzieningenrechter op dat verzoek
heeft beslist. Indien de vootzieningenrechter van oordeel is dat belanghebbende een
zwaatwegende reden heeft aangevoerd om de vetsttekking te voorkomen, dan kan hij
beslissen dat de inlichtingen pas mogen wotden verstrekt nadat de bodemptocedute is
afgerond. Indien de vootzieningentechtet de voorlopige voorziening afwijst dan zullen
de inlichtingen onmiddellijk wotden versttekt.

8.2.3. Bezwaarschrift
Belanghebbende kan binnen 6 weken nadat de kennisgeving van het besluit tot
inlichtingenvetstrekking aan hem is verzonden, bezwaar aantekenen. De termijn
vangt aan een dag na dagtekening van de kennisgeving van het besluit. Het loutet
indienen van een bezwaarschrift schott de verstrekking van de inlichtingen niet op. Bij
de bezwaarprocedure gelden de tegels van de AWB.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2001-02/28.034, nr. 5, p. 45
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Onjuiste inlichtingen
Indien naar aanleidng van het ingediende bezwaarschrift blijkt dat de reeds
verstrekte gegevens niet geheel juist zi]n, zal de Nederlandse bevoegde autoriteit (het
CLO) contact opnemen met de desbetreffende buitenlandse bevoegde autoriteit ten
einde deze onjuistheden te corrigeren.

8.2.4. Horen
De belanghebbende krijgt de gelegenheid te worden gehoord teneinde zijn
bezwaarschrift toe te lichten. Het RLO is belast met het horen van de belanghebbende
en het nemen van een beslissing (na overleg met het CLO) op het bezwaarschrift. De
behandeling van een bezwaarschrift naar aanleiding van een besluit tot verstrekking
van inlichtingen aan het buitenland vindt plaats door een andere persoon (of andere
personen) dan degene(n) die de bestreden kennisgeving heeft (hebben) opgemaakt.
Het horen van een belanghebbende geschiedt door een persoon die niet bij de
voorbereiding van de bestreden kennisgeving betrokken is geweest, of door meerdere
personen waarvan de meerderheid niet bij de vootbereiding van de bestreden
kennisgeving betrokken is geweest (zie artikel 7:5 AWE).

8.2.5. Uitzondering: de dringende redenen
Actikel 5, vijfde lid, WIE bevat een uitzondering op de hoofdregel van artikel 3:40
AWE waarin is bepaald dat een besluit niet in werking treedt voordat het bekend is
gemaakt. Indien “dringende redenen” daartoe aanleiding geven kan de minister aan
het besluit tot verstrekking van inlichtingen uitvoering geven voordat het aan
belanghebbende bekend is gemaakt.
Van dringende redenen kan bijvoorbeeld sprake zijn bij vermoedens van
internationale fraude, bij dreigende termijnoverschrijding, of bij door betrokkene
veroorzaakte onduidelijkheid met betrekking tot de vraag in welk land de te
onderzoeken boekhouding of administratie zich bevindt.

Vermoeden van fraude
Een vermoeden van fraude dient te blijken uit het feitencomplex en de motivering van
het verzoek om inlichtingen van het verzoekende land. Ook kunnen bij de Nederlandse
Eelastingdienst bekende feiten of omstandigheden aanleiding geven tot een
vermoeden van fraude.
De kennisgeving wordt zo spoedig mogelijk aan belanghebbende gezonden, doch niet
later dan vier maanden nadat de inlichtingenverstrekking heeft plaatsgevonden.
In november 1990 oordeelde de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State12, dat
uit de parlementaire geschiedenis valt af te leiden, dat vermoedelijke belastingfraude
als ‘een dringende reden’ is te kwalificeren.
Een ‘vermoeden van internationale fraude’ is voldoende13. Noch het vermoeden, noch
de fraude zelf behoeven te voldoen aan het predikaat ‘ernstig’, maar de
controlemedewerker moet de vermoedelijke belastingfraude wel concretiseren en
motiveren14.

Uit de rechtspraak blijkt verder dat van een vermoeden van belastingfraude al sprake
is in geval van geldstromen over de grens.15

Dreigende termijnoverschrijding
Van dreigende termijnoverschrijding is sprake, indien heffingstermijnen of andere
termijnen in het (verzoekende) land waarvoor de inlichtingen zijn bestemd, dreigen te
vervallen voordat de inlichtingen bij de bevoegde autoriteiten van dat land bekend
zijn.
De inlichtingen kunnen dan gelijktijdig met de kennisgeving aan het buitenland
worden verstrekt. In de beschikking kennisgeving achteraf wordt belanghebbende

12 Raad van State, 30 november 1990, nr. R.01.88.3427; Raad van State, 30 november 1990,
nr. R.01.88.3525; Kamerstukken II, handelingen 1985/86, 18.852, P. 3463

13 Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 27 december 2000, V-N 2001/11.7
14 Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, 15 oktober 1991, nr. R.01.88.3450
15 (ARRvS 24 juli 1991, VN 1991, blz. 2478)
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geInformeerd over de datum van de verstrekking.

Voor de praktijk is daarbij een vereiste dat het verzoekende land uitdrukkelijk en
gemotiveerd om spoed heeft gevraagd.

Indien de Belastingdienst aanwijzingen heeft dat er in het buitenland sprake is van
dringende redenen dient het RLO daarvan onmiddellijk in kennis te worden gesteld.

Besluit vatbaar voor bezwaar en beroeij
De officiële bekendmaking als bedoeld in art. 5, vijfde lid WIB is een besluit dat voor
bezwaar en beroep vatbaar is16. Het komt namelijk wel eens voor dat belanghebbende
tUe derde)wetenschap krijgt van het felt dat inlichtingen aan het buitenland werden
verstrekt, terwijl er nog geen officiële bekendmaking via de kennisgeving achteraf
heeft plaatsgehad.

In een dergelijk geval heeft een belanghebbende een voorzoek om een voorlopige
voorziening ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van
16 februari 2004, sector bestuursrecht (procedurenummer AWB 03-59 19, niet
gepubliceerd). De rechter heeft zich onbevoegd verklaard voor het kennisnemen van
het verzoek om deze voorlopige voorziening, omdat er nog geen voor bezwaar en
beroep besluit is. De brief aan de buitenlandse autoriteit kan niet als een besluit in
administratiefrechtelijke zin worden aangemerkt.

8.3. Beroep

Tegen de door het RLO genomen beslissing op zijn bezwaarschrift kan
belanghebbende op grond van artikel 8:81 AWB binnen zes we ken een beroepschrift
indienen bij de sector bestuursrecht van de bevoegde rechtbank. De termijn vangt
aan een dag na dagtekening van de beslissing op het bezwaarschrift.

8.3.1. Procedures bij de rechtbank
Het RLO draagt, in overleg met het CLO, namens de staatssecretaris zorg voor de
behandeling van de beroepsprocedures en de procedures inzake de voorlopige
voorzieningen. Het RLO laat zich daarbij vertegenwoordigen door de rijksadvocaat,
tenzij de desbetreffende beroepszaak als routinematig kan worden aangemerkt.

8.3.2. Hager beroep bij de Raad van State
Tegen een uitspraak van de rechtbank kunnen partijen hoger beroep instellen bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het RLO beslist, in overleg met het CLO en het Ministerie van Financiën/DGBeI Team
Internationaal, of namens de staatssecretaris van Financiën hoger beroep moet
worden ingesteld.

8.4. Openbaarheid van bestuur/geheimhouding/
gebruik van gegevens

Internationale wederzijdse bijstand vindt plaats onder de voorwaarde dat de
inlichtingen die worden verkregen van een ander land uitsluitend mogen worden
aangewend voor de heffing van (de in de desbetreffende regeling genoemde)
belastingen.
In de inlichtingenbepalingen van de meeste bilaterale belastingverdragen, in artikel 22
van het WABB-verdrag, in artikel 7 van de Bijstandsrichtlijn en in artikel 14 van de
WIB is bepaald dat de nationale geheimhoudingverplichtingen van toepassing zijn op
inhichtingen uit het buitenland.
Voor Nederland houdt dit in dat alle inhichtingen die worden ontvangen op grond van
internationale regelingen inzake wederzijdse bijstand, onder de geheimhoudingsplicht
van artikel 67 AWR vallen.
De kring van gerechtigden tot de uit het buitenland afkomstige informatie wordt

16 Rechtbank ‘s-Gravenhage, 19 februari 2001, Infobulletin 2001/433



28

bepaald door de geheimhoudingsclausule van de desbetreffende internationale
bepaling.

De internationale correspondentie tussen Staten is vertrouwelijk. In het internationale
verkeer is het vast gebruik de correspondentie tussen de Staten als vertrouwelijk te
beschouwen en niet aan belanghebbenden ter inzage te geven.

Bij de internationale correspondentie tussen de bevoegde autoriteiten van de Staten is
de geheimhoudingsbepaling van belang. Die houdt in dat de inlichtingen alleen aan die
personen ter kennis worden gebracht die rechtstreeks bij de vaststelling van de
grondsiag, de inning of de administratieve controle van de belastingen zijn betrokken,
ten einde de belastingheffing te verzekeren. Daarenboven alleen in gerechtelijke
procedures met betrekking tot belastingen waarop de overeenkomst van toepassing
is, aan die personen die rechtstreeks betrokken zijn bij deze procedures.

In de WIS orocedure is de belanghebbende geen rechtstreekse betrokkene maar een
derde bi] wie slechts de inlichtingen verzameld werden of vandaan kwamen. De
verzamelde inhichtingen zijn namelijk van belang voor de belastingheffing van een
buitenlandse belastingplichtige. In het verlengde daarvan wordt bij rechtszaken in het
kader van de WIB de correspondentie tussen Staten slechts aan de rechter ter
beschikking gesteld onder de voorwaarde dat geen inzage wordt verleend aan
belanghebbende, onder inroeping van artikel 8:29 van de Awb.

De daarvoor benodigde “gewichtige redenen” zijn gelegen in de voornoemde
geheimhoudingsbepaling van het verdrag waarop de inlichtingenuitwisseling werd
gebaseerd, de betrekkingen van Nederland met de andere Staten en de economische
en financiële belangen van de Staat (artikel 10 lid 2 onderdeel a van de Wet
openbaarheid van bestuur (WOB) en artikel 14 van de WIB). Uit een WOB uitspraak
van de afdeling rechtspraak van de Raad van State blijkt ook het vrij absolute
karakter van communautaire geheimhoudingsbepalingen.’7 De Afdeling oordeelt dat
wanneer een communautaire geheimhoudingsbepaling geldt, zelfs niet behoeft te
worden toegekomen aan de op grond van de WOB gehanteerde weigeringsgronden.
Gelet op het abstracte belanghebbende begrip van de WOB wordt de internationale
correspondentie ook in de WOB procedure niet overgelegd.

In de Nederlandse fiscale procedure heeft de belanghebbende een zelfstandig
inzagerecht ingevolge de AWB, ondermeer bij het horen in de bezwaar- en
beroepsfase. In dergelijke gevallen is de belanghebbende een rechtstreekse
betrokkene en wordt hij veelal gerekend tot de kring van gerechtigden waarvoor de
geheimhoudingsclausule niet geldt. De eenheden van de Belastingdienst behandelen
dergelijke verzoeken om openbaarmaking van buitenlandse correspondentie in overleg
met het RLO/CLO. Het is namelijk van belang om derdeninformatie uit de
correspondentie te schrappen en in bepaalde gevallen dient het CLO in overleg te
treden met de bevoegde autoriteit van de andete Staat om te bepalen of deze staat
bezwaren heeft tegen een integrale verstrekking van de correspondentie.

17 uitspraak van 17 juli 2002, Jurisprudentie bestuursrecht, 23 september 2002, aflevering 12,
nr. 249, blz. 973



29

Bijlage 1 Landenoverzicht inhichtingenuitwisseling

Ierdrags- Fraude- )ok voor )ok voor Beperkt tot :nformatie

irtikel lausule ilet rervolging jeordend ran

nwoners ioorhanden anken

Belgie 1970 27 Nee Ja Ja Ja ]a
Belgie 2001 29/31 Nee Ja Ja Nee Ja
Bulgarije 26 Nee Nee Nee Nee Ja
Cyprus
Denemarken 27/29 Nee ]a Ja Nee ]a
Duitsland 23 Nee ]a Ja Ja Ja
Estland 28/30 Nee Ja Ja Nee Ja
Finland 27/29 Nee Ja Ja Nee ]a
Frankrijk 28 Ja ]a Ja Ja ]a
Griekenland 28 Nee ]a Ja Nee Ja
Hongarije 27 Nee Nee Nee Nee Ja
lerland 26 Ja Ja ]a Ja Nee
Italië 27 Nee ]a Ja Nee
Letland 28/30 Nee ]a Ja Nee Ja
Litouwen 28/30 Nee Ja Ja Nee ]a
Luxemburg 26 Ja Ja Nee ]a Nee
Malta 28 Nee ]a Ja Nee Ja
Oostenrijk 27 ]a Ja Nee Ja Nee
Polen 27/29 Nee Ja Ja Nee Ja
(2004)
Portugal 28/30 Nee Ja Ja Nee Ja
Roemenië 28 Nee Ja Ja Nee Ja
Slovenië 26 Nee ]a ]a Nee ]a
Slowakije 28 Ja Nee Nee Ja Nee
Spanje 28 Nee ]a ]a ]a Ja
Tsjechië 28 Ja Nee Nee Ja Nee
Verenigd 25 Nee Ja ]a Nee ]a
Koninkrijk
Zweden 28 Nee Ja Ja Nee Ja
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Bijlagen 2 en 3 Schema en toelichting behandeling van een ‘verzoek
aan’

Een verzoek aan het buitenland dient zodanig te worden opgesteld, dat de
Belastingdienstmedewerker in de andere Staat zoveel mogelijk aanknopingspunten
heeft. Het verzoek am inhichtingen is het enige document, waaruit de buitenlandse
ambtenaar kan opmaken wat er in Nederland aan de hand is en welke inlichtingen
nodig zijn voor de belastingheffing in Nederland.

Toelichting bil het schema

1. De behandelaar in de regio heeft een voorstel tot een verzoek am inlichtingen aan
het buitenland opgesteld. Hiervoor dient de behandelaar gebruik te maken van het
standaardformulier op het belastingnet. De behandelaar moet een verzoek am
inlichtingen voor een EU-land indienen bij het RLO.

2. Door het RLO wordt het voorstel aan een kwalitatieve en formeel-juridische toets
onderworpen. De volgende aspecten warden getoetst:

• bestaat tussen Nederland en de andere Staat een wedeczijdse verplichting
(internatianale regeling) am inlichtingen te verstrekken (Bijstandsrichtlijn
of verdrag);

• biedt deze internationale regeling de mogelijkheid am een verzaek te doen
(aanwezigheid inlichtingenartikel);

• vaorwaarden (verplichtingen) in de internationale regeling waarop het
verzoek wordt gebaseerd:

• reikwijdte inhichtingenbepaling (beperkingen in de
inlichtingenbepaling);

• inwoners/niet-inwoners (beperking door artikel 1);
• belastingmiddelen;

• soevereiniteitsbeginsel (geen strijdigheid met eigen wetgeving);
• uitputtingsbeginsel (Nederland dient zijn elgen middelen eerst te hebben

aangewend);
• wederkerigheidbeginsel (Nederland moet zelf overeenkomstige inlichtingen

aan het buitenland kunnen en willen verstrekken);
• heffingsbelang (in Nederland moet een heffingsbelang bestaan);
• het verzoek moet voldoende individualiseerbaarheid zijn (geen fishing

expedition);
• mogelijke toepassing weigeringgronden uit artikel 13 en 14 WIB (zie §

6.4.1.);
• benoemen redenen voor spoedige beantwoording van het verzoek

(bijvoorbeeld dreigende termijnoverschrijding);
• volledigheid en duidelijkheid van het verzoek;

• volledige vermelding van de identificerende gegevens van de
buitenlandse betrokkene (naam, adres, woonplaats, buitenlandse
nummer KVK, buitenlands BSN);

• duidelijke en volledige weergave van het feitencomplex;
• weergave van de hypothese (fiscale oogmerk, fiscale belang en de

vermoedens van Nedeclandse Belastingdienst);
• duidelijk formuleren van de vragen en de gewenste inlichtingen;
• eventueel onderbouwen van de vragen en de gewenste inlichtingen

(waarom juist deze inhichtingen noodzakelijk);
• toevoegen van relevante documenten aan het verzoek;

• geen overtollige informatie.
Een verzoek dient slechts die informatie te bevatten die nodig is voor de
beantwoording ervan: niet terzake doende elementen dienen niet ter
kennis van de andere Staat te komen.
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3. Na de kwalitatieve en formeel-juridische toets wordt het voorstel omgezet in een
verzoek am inlichtingen aan het buitenland. Het RLO maakt voor het verzoek aan
bet buitenland gebruik van standaardbrieven. Op de groepsdata
(B_OS_REGIOSPECCIo_RegdbRW) zijn voor bet verzoek aan bet buitenland per
EU-land standaardbrieven opgenomen.

4. Het RLO stuurt bet verzoek om inlichtingen naar bet CLO.

5. i-let CLO voert een laatste globale toets uit. Daarbij wordt aandacht besteed aan:
• gegevens bevoegde autoriteit in de andere Staat;
• toepasselijkheid internationale regeling (Bijstandrichtlijn en/of verdrag) in

relatie tot de casus;
• duidelijkheid beschreven casus en gestelde vragen.

Tot slot zorgt bet CLO (via bet vertaalbureau) voor vertaling van bet verzoek om
inhichtingen.

6. Het CLO zorgt voor doorzending van bet verzoek om inhichtingen naar de
betreffende andere Staat.

7. Het antwoord uit het buitenland op bet verzoek om inlichtingen komt binnen bij
bet CLO. Het CLO beoordeelt ondermeer:

• soort reactie uit het buitenland (volledig of deel antwoord);
• weigeringsgronden bij niet verstrekken van inlichtingen;
• relevantie van de verkregen inlichtingen voor specifieke teams (CCB, Trafi,

LTO).

8. Via bet CLO ontvangt het RLO bet antwoord op bet verzoek om inlichtingen.

9. Het RLO toetst bet antwoord op volledigheid en duidelijkheid. Het RLO stuurt bet
antwoord door aan de behandelaar in de regio. In onderling overleg tussen RLO en
behandelaar wordt vastgesteld of aanvullende vragen aan het buitenland
noodzakelijk zijn.

10. De behandelaar informeert RLO over de behaalde resultaten met bet verkregen
antwoord uit bet buitenland. Het RLO koppelt deze resultaten terug aan bet CLO.



BijIage 4
33

Schema ‘Verzoek ult’

3

Ambtsbericht
fRLO)

9
Inchtingen
verstrekking

buitenland
CLO)
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Bijlagen 4 en 5 Schema en toelichting behandeling van een verzoek
ult

Toelichting or het schema

1. Het verzoek om inlichtingen ult het buitenland komt binnen bij bet CLO. Het CLO
voert met betrekking tot de verzoek om inlichtingen uit een EU-land een globale
toets uit. Daarbij beoordeelt bet CLO onder andere:

• is het verzoek afkomstig van de bevoegde autoriteit in de andere Staat;
• op grond van welke internationale regeling wordt bet verzoek gedaan;
• is bet CLO/RLO de bevoegde autoriteit in Nederland om bet verzoek in

behandeling te nemen;
• is bet verzoek in een toegestane taal opgesteld (Duits, Engels, Frans of

Ned e ri and s);
• is bet verzoek compleet (zijn bijvoorbeeld benoemde bijiagen

daadwerkelijk bijgevoegd);
• relevantie van bet verzoek voor specifieke teams (zoals CCB, Trafi, LTO).

2. het CLO stuurt bet verzoek om inlichtingen uit een EU-land door aan bet RLO.
Door bet RLO wordt het verzoek om inlichtingen uit een EU-land aan kwalitatieve
en formeel-juridische toets onderworpen. In de praktijk wordt in deze fase
volstaan met een beperkte toetsing. De volledige toetsing vindt plaats in
samenhang met het bijbehorende ambtsbericht.
De volgende aspecten worden in een beperkte beoordeling getoetst:
• bet verzoek moet passen binnen de reikwijdte van de toepasselijke

internationale inlichtingenbepaling en binnen de in Nederland bestaande
wettelijke mogelijkheden;

• bet verzoek moet voldoende individualiseerbaar zijn (geen fishing
expeditions’);

• er moet een hetfingsbelang bestaan in de verzoekende staat;
• de verzoekende staat dient zijn elgen middelen eerst te hebben aangewend

(“u itp u tti ng sreg el’);
• er dient juridische wederkerigheid te bestaan. Dat wil in dit verband zeggen

dat de verzoekende staat zeif overeenkomstige inlicbtingen aan Nederland
moet kunnen en willen verstrekken.

Na de beperkte toets wordt bet verzoek om inlichtingen door bet RLO uitgezet bij
een behandelaar in de regio.

3. De behandelaar in de regio heeft ter beantwoording van bet verzoek om
inlichtingen een ambtsbericht opgesteld. Hiervoor dient de behandelaar gebruik te
maken van bet standaardformulier op bet belastingnet. Daarbij dient de
ambtsberichtgever in zijn ambtsbericht duidelijk te vermelden van wie de
betrettende inlichtingen aftomstig zijn. In één ambtsbericht kunnen inlichtingen
zijn opgenomen, die afkomstig zijn van meerdere belanghebbenden.
De behandelaar moet bet ambtsbericht behorende bij verzoek om inlichtingen uit
een EU-land indienen bij bet RLO.

4. Door bet RLO wordt bet verzoek om inlichtingen tezamen met bet ambtsbericht
aan een kwalitatieve en formeel-juridische toets onderworpen. De volgende
aspecten worden getoetst:
• bestaat tussen Nederland en de andere Staat een wederzijdse verplichting

(internationale regeling) om inlichtingen te verstrekken (Bijstandsrichtlijn of
verd rag);

• biedt deze internationale regeling de mogelijkheid om de gevraagde
inlichtingen te verstrekken (aanwezigheid inlichtingenartikel);

• voorwaarden (verplichtingen) in de internationale regeling waarop bet verzoek
wordt gebaseerd:
• reikwijdte inlichtingenbepaling (beperkingen in de inlichtingenbepaling);
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• inwoners/niet-inwoners (beperking door artikel 1);
• belastingmiddelen;

• soevereiniteitsbeginsel (geen strijdigheid met eigen wetgeving)
Het verzoek moet passen binnen de in Nederland bestaande wettelijke
m og e ii khed en;

• de verzoekende staat dient zijn eigen middelen eerst te hebben aangewend
(ui tp utti n g s reg el);

• er dient juridische wederkerigheid te bestaan. Dat wil in dit verband zeggen
dat de verzoekende staat zelf overeenkomstige inlichtingen aan Nederland
moet kunnen en willen verstrekken;

• er moet een heffingsbelang bestaan in de verzoekende staat;
• het verzoek moet voldoende individualiseerbaarheid zijn (geen fishing

expedition);
• mogelijke toepassing weigeringgronden uit artikel 13 en 14 WIB (zie § 7.4.1.);
• duidelijk en onderbouwde vermelding van dringende redenen voor spoedige

beantwoording van het verzoek uit het buitenland (bijvoorbeeld dreigende
termijnoverschrijding);

• volledigheid en duidelijkheid beantwoording van de vragen uit het verzoek:
• zijn alle vragen volledig beantwoord;
• eventueel onderbouwen van de antwoorden met relevante documenten;

• geen overtollige inlichtingen.
Een antwoord aan het buitenland dient slechts die informatie te bevatten die
nodig is voor de beantwoording van het verzoek: niet terzake doende
elementen dienen niet ter kennis van de andere Staat te komen.

Na uitvoering van de kwalitatieve en formeel-juridische toets wordt uiteindelijk
beslist welke inlichtingen en documenten verstrekt mogen en zullen worden.

Let OD

Indien meer informatie bi] het ambtsbericht is gevoegd, beslis of dit past bi] de
inhoud van het verzoek dan wel of sprake is van een zuivere spontane
verstrekking.
Beslis aan de hand van het verzoek ult het buitenland en de relevante regelgeving
welke extra inlichtingen en documenten mogen en zullen worden verstrekt

5. Na de kwalitatieve en formeel-juridische toets wordt het ambtsbericht omgezet in
een verstrekking aan het buitenland. Het RLO maakt voor de verstrekking aan het
buitenland gebruik van standaardbrieven. Op de groepsdata
(B_OS_REGIOSPEC_CIo_Regdb_RW) zijn voor de verstrekking aan het buitenland
per EU-land standaardbrieven opgenomen.
Aandachtspunten bij de verstrekking:
• vermeld betrokkene in binnen en buitenland dikgedrukt;
• beantwoord puntsgewijs de vragen die zijn vermeld in het verzoek uit het

buitenland en verwijs naar de relevante te verstrekken documenten;
• bij gebruik bijiagen verwijzen naar deze bijlagen en deze nummeren;
• bij het kenmerk het hefnummer vermelden gevolgd door een liggend streepje

en een V.

6. Indien de inlichtingen geschikt zijn om te verstrekken, stelt het RLO op grond van
het bepaalde in artikel 5, tweede lid, WIB een kennisgeving op voor de
belanghebbende.
Het RLO maakt voor de kennisgeving gebruik van standaardbrieven. Op de
groepsdata (B_OS_REGIOSPEC_Clo_Regdb_RW) zijn voor de kennisgeving aàn het
buitenland per EU-land standaardbrieven opgenomen.

De kennisgeving bevat een omschrijving van de gevraagde inlichtingen, een
omschrijving van de te verstrekken inlichtingen en de vermelding van de
buitenlandse bevoegde autoriteit voor wie de inhichtingen zijn bestemd.
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Aandachtspunten bij de kennisgeving:
• hoewel in de WIE voor de kennisgeving slechts een omschrijving van de te

verstrekken inlichtingen wordt vereist, sluit de tekst van de kennisgeving om
zorgvuldigheidsredenen meestal nauw aan op de tekst van de uiteindelijke
verstrekking. In de praktijk zijn de kennisgeving en de verstrekking qua
inhoud van de inlichtingen vrijwel gelijkluidend;

• naar eventuele te verstrekken bijlagen wordt in de kennisgeving verwezen;
• slechts die feiten worden vermeld die verstrekt zullen worden aan het

buitenland en die van belanghebbende afkomstig zijn.
Dat betekent balanceren in de kennisgeving: enerzijds niet te veel opnemen in
de kennisgeving, anderzijds de kennisgeving moet de te verstrekken
inlichtingen en documenten juist en volledig weergeven. Kennisgeving moet
wel de lading van de te verstrekken inlichtingen dekken;

• eventueel moet naar meerdere belanghebbenden een kennisgeving worden
gestuurd;

• bij het kenmerk het hefnummer vermelden gevolgd door een liggend streepje
en een k.

Voor de kennisgeving in de praktijk wordt vetwezen naar paragraaf 8.1.

Kennisgeving vooraf/achteraf
In normale gevallen wordt de belanghebbende voorafgaand aan de verstrekking
op de hoogte gesteld van de te verstrekken informatie. De verstrekking wordt
geschorst met 10 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Als sprake is van dringende redenen (artikel 5, vijfde lid, WIB) of een onderzoek
in aanwezigheid van ambtenaren van een andere staat Cacti kel 9, derde lid, WIB),
wordt de kennisgeving zo spoedig mogelijk maar niet later dan vier maanden
nadat de inlichtingen aan het buitenland zijn verstrekt, aan de belanghebbende
gezonden.

Het RLO stelt vast of sprake is van een dringende redenen op grond waarvan tot
een kennisgeving achteraf moet worden besloten. De motivering tot een
kennisgeving achteraf dient door het RLO schriftelijk vast te worden gelegd.

7. Belanghebbende kan binnen 6 weken nadat de kennisgeving van het besluit tot
inlichtingenverstrekking aan hem is verzonden, bezwaar aantekenen. Het louter
indienen van een bezwaarschrift schort de verstrekking van de inlichtingen niet
op.

Het RLO is belast met de bezwaar- en beroepsprocedure inzake
inlichtingenverstrekkingen aan EU-landen. Een bezwaar gericht tegen de
inhoudelijke juistheid van de te verstrekken gegevens wordt door het RLO
(eventueel na overleg met het CLO) afgewerkt. Bij een bezwaar van formeel
juridische aard (bijvoorbeeld ontbreken wederkerigheid, strijd met openbare orde,
ten onrechte kennisgeving achteraf) neemt het RLO, na overleg c.q. afstemming
met het CLO, een beslissing op bezwaar.

Het besluit tot het verstrekken van inlichtingen wordt uitgevoerd tien dagen na
dagtekening van de kennisgeving. Om te voorkomen dat de inlichtingen na tien
dagen worden verstrekt, kan belanghebbende op grond van artikel 8:81 AWB
binnen die tecmijn een voorlopige voorziening vragen bi] de voorzieningenrechter
van de rechtbank.
Het verzoek dient vergezeld te gaan van het bij het RLO ingediende
bezwaarschrift.
De verstrekking wordt dan opgeschort totdat de voorzieningenrechter op dat
verzoek heeft beslist.

Het RLO draagt, in overleg met het CLO, namens de staatssecretaris zorg voor de
behandeling van de procedures inzake de voorlopige voorzieningen. Het RLO laat
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zich daarbij vertegenwoordigen door de rijksadvocaat, tenzij de desbetreffende
beroepszaak als routinematig kan worden aangemerkt.

8. Tegen een uitspraak op het bezwaarschrift kan belanghebbende een beroepschrift
indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Deze rechtsgang wordt
vermeld in de uitspraak op bezwaar waarbij tevens wordt vermeld wat de
gevolgen van het instellen van deze rechtsmiddelen zijn voor de termijn waarop
de inlichtingen worden verstrekt.

Het RLO draagt, in overleg met het CLO, namens de staatssecretaris zorg voor de
behandeling van de beroepsprocedures. Het RLO Iaat zich daarbij
vertegenwoordigen door de rijksadvocaat, tenzij de desbetreffende beroepszaak
als coutinematig kan worden aangemerkt.

9. Na afronding van het bezwaar/beroep stuurt het RLO de verstrekking voor het
buitenland door aan het CLO. Het bezwaar en/of beroep kan tot gevolg hebben dat
de te verstrekken of verstrekte inlichtingen moeten worden gecorrigeerd.

Het CLO voert een laatste globale toets uit. Daarbij wordt aandacht besteed aan:
• gegevens bevoegde autoriteit in de andere Staat;
• toepasselijkheid internationale regeling (Bijstandrichtlijn en/of verdrag) in

relatie tot de casus;
• duidelijkheid van de antwoorden en volledigheid van de antwoorden.
Vervolgens zorgt het CLO (via het vertaalbureau) voor vertaling van de
verstrekking aan het buitenland.

Tot slot zorgt het CLO voor verzending van de verstrekking aan de betreffende
andere Staat.
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Bijlage 6
Schema ‘Spontaan aan’
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(CLO)
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Bijlagen 6 en 7 Schema en toelichting behandeling van spontaan aan

Als bij een Nederlandse belastingplichtige (naar aanleiding van boekenonderzoek of
kantoortoets) gegevens naar voren komen die aanleiding geven te vermoeden dat er
in een andere Staat ten onrechte te weinig belasting zou kunnen worden geheven,
dan kan een belastingdienstmedewerker een voorstel tot spontane
inlichtingenverstrekking aan het buitenland doen.
De verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, de bijstandrichtlijn en de WIB
bieden de mogelijkheid deze inlichtingen spontaan aan het buitenland te verstrekken.
Niet aan alle landen worden spontaan inlichtingen verstrekt. Eerst wordt nagegaan of
het betreffende land in staat en bereid is om op zijn beurt spontaan inlichtingen aan
Nederland te verstrekken.

Toelichting or) het schema

1. De behandelaar in de reglo heeft een voorstel tot spontane verstrekking van
inlichtingen aan het buitenland opgesteld. Hiervoor dient de behandelaar gebruik
te maken van het standaardformulier op het belastingnet. De behandelaar moet
een verzoek tot spontane inlichtingenverstrekking aan een EU-land indienen bij
het RLO.

2. Door het RLO wordt het voorstel aan een kwalitatieve en formeel-juridische toets
onderworpen. De volgende aspecten worden getoetst:
• bestaat tussen Nederland en de andere Staat een wederzijdse verplichting

(internationale regeling) om inhichtingen te verstrekken (Bijstandsrichtlijn of
verd rag);

• biedt deze internationale regeling de mogelijkheid om spontaan inlichtingen te
verstrekken (aanwezigheid inlichtingenartikel);

• voorwaarden (verplichtingen) in de internationale regeling waarop het verzoek
wordt gebaseerd:
• reikwijdte inlichtingenbepaling (beperkingen in de inlichtingenbepaling);
• inwoners/niet-inwoners (beperking door artikel 1);
• belastingmiddelen;

• soevereiniteitsbeginsel (geen strijdigheid met elgen wetgeving)
De inlichtingenvecstrekking moet passen binnen de in Nederland bestaande
wettelijke mogelijkheden;

• wederkerigheidbeginsel (het buitenland moet zeif overeenkomstige inlichtingen
aan Nederland kunnen en willen verstrekken);

• motivering dat het verstrekken van de desbetreffende informatie er
redelijkerwijs toe kan leiden dat in die gevallen meet belasting kan worden
geheven dan zonder die verstrekking van informatie het geval zou zijn;

• mogelijke toepassing weigeringgronden uit artikel 13 en 14 WIB (zie § 7.4.1.);
• duidelijk en onderbouwde vermelding van dringende redenen, waarom de

inlichtingen per omgaande aan de andere Staat zouden moeten worden
verstrekt;

• volledigheid en duidelijkheid van de te verstrekken inlichtingen:
• volledige vermelding van de identificerende gegevens van de buitenlandse

betrokkene (naam, adres, woonplaats, buitenlandse nummer KVK,
buitenlands BSN);

• duidelijke en volledige weergave van het feitencomplex;
• toevoegen van relevante documenten ter verduidelijking c.q. onderbouwing

van de te verstrekken inlichtingen zijn bijgevoegd;
• geen overtollige informatie

Een spontane verstrekking dient slechts die informatie te bevatten die nodig is
voor de belastingheffing in de andere Staat: niet terzake doende elementen
dienen niet ter kennis van de andere Staat te komen.
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3. Na de kwalitatieve en formeel-jucidische toets wordt het voorstel omgezet in een
verstrekking aan het buitenland. Het RLO maakt voor de verstrekking aan het
buftenland gebruik van standaardbrieven. Op de groepsdata
(B_OS_REGIOSPEC_Clo_Regdb_RW) zijn voor de verstrekking aan het buitenland
per EU-land standaardbrieven opgenomen.
Aandachtspunten blj de verstrekking:
• vermeld betrokkene in buitenland dikgedrukt;
• volledige vermelding van de identificerende gegevens van de buitenlandse

betrokkene;
• duidelijke en volledige weergave van het feitencomplex;
• bij gebruik bijiagen verwijzen naar deze bijiagen en deze nummeren;
• bij het kenmerk het hefnummer vermelden gevolgd door een liggend streepje

en een v.

4. Indien de inlichtingen geschikt zijn om te verstrekken, stelt het RLO op grond van
het bepaalde in artikel 5, tweede lid, WIB een kennisgeving op voor de
belanghebbende.
Het RLO maakt voor de kennisgeving gebruik van standaardbrieven. Op de
groepsdata (B_OS_REGIOSPEC_Clo_RegdbRW) zijn voor de kennisgeving aan het
buitenland per EU-land standaardbrieven opgenomen.

De kennisgeving bevat een omschrijving van de te verstrekken inlichtingen en de
vermelding van de buitenlandse bevoegde autoriteit voor wie de inlichtingen zijn
bestemd.

Aandachtspunten bij de kennisgeving:
• hoewel in de WIB voor de kennisgeving slechts een omschrijving van de te

verstrekken inlichtingen wordt vereist, sluit de tekst van de kennisgeving om
zorgvuldigheidsredenen meestal nauw aan op de tekst van de uiteindelijke
verstrekking. In de praktijk zijn de kennisgeving en de verstrekking qua
inhoud van de inlichtingen vrijwel gelijkluidend;

• naar eventuele te verstrekken bijlagen wordt in de kennisgeving verwezen;
• slechts die teiten worden vermeld die verstrekt zullen worden aan het

buitenland en die van belanghebbende afkomstig zijn.
Dat betekent balanceren in de kennisgeving: enerzijds niet te veel opnemen in
de kennisgeving, anderzijds de kennisgeving moet de te verstrekken
inlichtingen en documenten juist en volledig weergeven. Kennisgeving moet
wel de lading van de te verstrekken inlichtingen dekken;

• eventueel moet naar meerdere belanghebbenden een kennisgeving worden
gesl:uurd;

• bij het kenmerk het hefnummer vermelden gevolgd door een liggend streepje
en een k.

Voor de kennisgeving in de praktijk wordt verwezen naar paragraaf 8.1.

Kennisgeving vooraf/achteraf
In normale gevallen wordt de belanghebbende voorafgaand aan de verstrekking
op de hoogte gesteld van de te verstrekken informatie. De verstrekking wordt
geschorst met 10 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Als sprake is van dringende redenen (artikel 5, vijfde lid, WIB) of een onderzoek
in aanwezigheid van ambtenaren van een andere staat (artikel 9, derde lid, WIB),
wordt de kennisgeving zo spoedig mogelijk maar niet later dan vier maanden
nadat de inlichtingen aan het buitenland zijn verstrekt, aan de belanghebbende
gezonden.

Het RLO stelt vast of sprake is van een dringende redenen op grond waarvan tot
een kennisgeving achteraf moet worden besloten. De motivering tot een
kennisgeving achteraf dient door het RLO schriftelijk vast te worden gelegd.
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5. Belanghebbende kan binnen 6 weken nadat de kennisgeving van het besluit tot
inlichtingenverstrekking aan hem is verzonden, bezwaar aantekenen. Het outer
indienen van een bezwaarschrift schort de verstrekking van de inlichtingen niet
op.

Het RLO is belast met de bezwaar- en beroepsprocedure inzake
inlichtingenverstrekkingen aan EU-Ianden. Een bezwaar gericht tegen de
inhoudelijke juistheid van de te verstrekken gegevens wordt door het RLO
(eventueel na overleg met het CLO) afgewerkt. Bij een bezwaar van formeel
juridische aard (bijvoorbeeld ontbreken wederkerigheid, strijd met openbare orde,
ten onrechte kennisgeving achteraf) neemt het RLO, na overleg c.q. afstemming
met het CLO, een beslissing op bezwaar.

Het besluit tot het verstrekken van inlichtingen wordt uitgevoerd tien dagen na
dagtekening van de kennisgeving. Cm te voorkomen dat de inlichtingen na tien
dagen worden verstrekt, kan belanghebbende op grond van artikel 8:81 AWB
binnen die termijn een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank.
Het verzoek dient vergezeld te gaan van het bij het RLO ingediende
be zwa a rs ch r ft.
De verstrekking wordt dan opgeschort totdat de voorzieningenrechter op dat
verzoek heeft beslist.

Het RLO draagt, in overleg met het CLO, namens de staatssecretaris zorg voor de
behandeling van de procedures inzake de voorlopige voorzieningen. Het RLO Iaat
zich daarbij vertegenwoordigen door de rijksadvocaat, tenzij de desbetreffende
beroepszaak als routinematig kan worden aangemerkt.

6. Tegen een uitspraak op het bezwaarschrift kan belanghebbende een beroepschrift
indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Deze rechtsgang wordt
vermeld in de uitspraak op bezwaar waarbij tevens wordt vermeld wat de
gevolgen van het instellen van deze rechtsmiddelen zijn voor de termijn waarop
de inlichtingen worden verstrekt.

Het RLO draagt, in overleg met het CLO, namens de staatssecretaris zorg voor de
behandeling van de beroepsprocedures. Het RLO Iaat zich daarbij
vertegenwoordigen door de rijksadvocaat, tenzij de desbetreffende beroepszaak
als routinematig kan worden aangemerkt.

7. Na afronding van het bezwaar/beroep stuurt het RLO de verstrekking voor het
buitenland door aan het CLO. Het bezwaar en/of beroep kan tot gevoig hebben dat
de te verstrekken of verstrekte inlichtingen moeten worden gecorrigeerd.

Het CLO voert een Iaatste globale toets uit. Daarbij wordt aandacht besteed aan:
• gegevens bevoegde autoriteit in de andere Staat;
• toepasselijkheid internationale regeling (Bijstandrichtlijn en/of verdrag) in

relatie tot de casus;
• duidelijkheid van de antwoorden en volledigheid van de antwoorden.
Vervolgens zorgt het CLO (via het vertaalbureau) voor vertaling van de
verstrekking aan het buitenland.

Tot slot zorgt het CLO voor verzending van de verstrekking aan de betreffende
andere Staat.
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Internationale gegevensuitwisseling
Instructie buitenlandse contacten
Versie: - Datum: 1-1-2007

• lnhoudsopgave

• 1.Voorwoord

• 2. Inleiding

• 3. Contacten in het kader van de internationale qegevensuitwisseling

o 3.1. Inleiding

o 3.2. Formeelrechtelijk kader

o 3.3. Praktisch kader

• 3.3.1. Hoe doet u een verzoek aan het buitenland? (de
gebruikelijke ‘schriftelijke route’)

• 3.3.2. Kan uw buitenlandse collega u telefonisch benaderen?

• 3.3.3. Kunt u aanwezig zijn bij een onderzoek in het buitenland?

• 3.3.4. Kunt u een buitenlands belastingkantoor bezoeken voor
rechtstreekse inlichtingenuitwisseling?

3.3.5. Hoe beantwoordt u een verzoek uit het buitenland?

• 3.3.6. Kunt u uw buitenlandse collega telefonisch (of per fax, e
mail e.d.) benaderen?

• 3.3.7. Kan uw buitenlandse collega bii uw onderzoek aanwezig
ziin?

• 3.3.8. Kan uw buitenlandse colleg uw belastingkantoor
bezoeken?

a 3•39 Wat is van belang als u deelneemt aan een Coördinerend
Overleg?

• 4. Geliiktijdige controles

o 4.1. Inleiding

o 4.2. Formeelrechteliik kader

o 4.3. Praktisch kader

a 4.3.1. Hoe kunt u betrokken worden bii een gelijktiidige controle?

• 4.3.2. Hoe komt de besluitvorming tot stand?

• 4.3.3. Wat is van belang voor de voorbereiding?
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• 4.3.4. Hoe vindt een qelijktijdiqe controle plaats?

• 4.3.5. Zijn tussentiidse contacten met buitenlandse colleqa’s
moqelifk?

• 4.3.6. Wat zijn de reqels in verband met de aanweziqheid van
bLlitenlandse controleambtenaren?

5. Controle van in het buitenland gevoerde administratie

o 5.1. Inleiding

o 5.2. Formeelrechteliik kader

o 5.3. Praktisch kader

• 5.3.1. Wanneer komt een controle in het buitenland aan de
o rUe?

• 5.3.2. Hoe wordt de controle uitgevoerd?

• 5.3.3. Is controle van een buitenlandse administratie in
Nederland mogelifk?

• 6. Biilage 1 Checklist bijstand in persoon

o 6.1. Algemene aandachtspunten

o 6.2. Bezoek aan het buitenland

o 6.3. Bezoek vanuit het buitenland

• Bijlage 2, Literatuur

• Biilaqe 3: Adresgegevens

7. Voorwoord

De instructie die u thans in handen hebt, wil een praktische toelichting geven op de
praktijk van de informatie-uitwisseling met het buitenland en wil antwoord geven op
vragen als:

- Hoe doet u een verzoek aan het buitenland? (3.3.1);

Kan uw buitenlandse collega u telefonisch benaderen? (3.3.2);

Kunt u aanwezig zijn bij een onderzoek in het buitenland? (3.3.3);



- Kunt u een buitenlands belastingkantoor bezoeken? (3.3.4)

- Hoe beantwoordt u een verzoek ult het buitenland? (3.3.5);

- Kunt u uw buitenlandse collega telefonisch benaderen? (3.3.6);

- Kan uw buitenlandse coHega bij uw onderzoek aanwezig zijn? (3.3.7)

- Kan uw buitenlandse collega uw belastingkantoor bezoeken om rechtstreeks
inhichtingen te verkrijgen? (3.3.8)

- Wat is van belang als u deelneemt aan een coördinerend overleg? (3.3.9);

- Hoe kunt u betrokken worden bij een gelijktijdige controle? (4.3.1);

- Hoe komt de besluitvorming tot stand? (4.3.2);

- Wat is van belang voor de voorbereiding? (4.3.3);

- Hoe vindt een g&ijktijdige controle plaats? (4.3.4);

- Zijn tussentijdse contacten met buitenlandse collega’s mogelijk? (4.3.5);

- Wat zijn de speiregels bij aanwezigheid van buitenlandse ambtenaren? (4.3.6);

- Wanneer komt een controle in het buitenland aan de orde? (5.3.1);

- Hoe wordt de controle uitgevoerd? (5.3.2);

- Wanneer vindt een BGA in Nederland plaats? (5.3.3).

Daartoe komen in hoofdstuk 2 de basiselementen van de internationale inhichtingenuitwisseling aan de orde:

- contacten naar aanleiding van verzoeken aan het buitenland,

- contacten naar aanleiding van verzoeken uit het buitenland, situaties waarin de
aanwezigheid van buitenlandse collega’s vereist, gewenst of zonder bezwaar is.

In de hoofdstukken 4 en 5 worden twee specifieke situaties behandeld die extra aandacht verdienen, te weten die van de

gelifktijdige controle, een werkvorm van de internationale inlichtingenuitwisseling, en die van de controle van BGAs (in het

buitenland gevoerde administraties) 1), hoewel die controle formeel beschouwd niet onder de internationale

inlichtingenuitwisseling valt. 00k de spiegelbeeldsituatie van een BGA (de controle door de buitenlandse belastingdienst van

een hier te ande gevoerde administratie) wordt besproken

Voor yen uitgebrddn titeenzeWng van tie BGA vi verwezen naa, tie Covirolenel onderdeel BGA



2. Inteiding

De toenemende internationalisering van het bedrijfs!even heeft veel invloed gekregen
op de belastingheffing. Internationaal opererende ondernemingen kunnen overal ter
wereld prod uceren en hun administratie voeren. Daardoor zijn ze voor
belastingadministraties moeilijker te volgen. Ook hebben belastingadministraties te
maken met andere ontwikkelingen, zoals dig itaHsering en institutionaisering.
Oak de belastingheffing wordt daarmee steeds “internationaler”. Het is steeds vaker
nodig om voor de nationale heffing over gegevens uit het buitenland te kunnen
beschikken. Er is dan oak een duidelijke tendens naar meer fiscale samenwerking
tussen de staten, ook wel Wederzijdse (administratieve) Bijstand genoemd.
In de Europese Unie vinden we daarvan het meest nabije voorbeeld, maar
wederzijdse bijstandsverlening is oak mogelijk met alfe staten waarmee Nederland
een belastingverdrag of fiscaal informatieuitwisselingsverdrag heeft afgesloten. 1)

1)
Met uitzondering van Zwitserland.

NB.: De internationale inlichtingenuitwisseling is onderdeel van de wederzijdse (administratieve) bijstand die landen elkaar

plegen te verlenen. Onder de term wedetzijdse bijstand valt 00k de uitwisseling van inlichtingen en de verlening van andere

vormen van bijstand ten behoeve van de invordering van belasting. Deze instructie ziet echter alleen op wederzijdse bijstand

voorde heffing van belastingen.

De bijstand wordt verleend door en aan de “bevoegde autoriteiten” te weten de
(centrale) instanties of individuele ambtenaren die door een staat expliciet zijn
aangewezen om inhichtingen uit te wisselen.

dIe vormen van wederzijdse bijstand moeten worden toegepast
ha de ‘bevoegde autoriteiten”. Zo niet, dan kan de rechter,
wanneer het tot een procedure komt, de uitgewisselde
informatie als “onbevoegdelijk verkregen” buiten beschouwing
laten.

Het komt echter steeds vaker voor dat heffings- en controleambtenaren die niet
werkzaam zijn bij de centrale instanties of niet formeel zijn aangewezen als
bevaegde ambtenaar voor de inlichtingenuitwisseling, contact leggen met
buitenlandse collega’s. Hoe efficient en snel deze ‘korte lijnen’ ook kunnen zijn en
beide partijen tot nut kunnen strekken, het kan niet genoeg worden benadrukt dat
contacten met buitenlandse autoriteiten zo zorgvuldig mogelijk dienen te warden
gelegd en onderhouden. Gegeven de fiscale en juridische belangen die gemoeid zijn
met de kwestie waaraver informatie in het buitenland wordt gevraagd dan wel van
Nederland wordt gevraagd, is het noodzakelijk de juiste formeelrechtelijke
procedures te volgen. Dat voorkomt dat de rechter de verkregen of verstrekte
informatie in een later stadium als onbevoegdelijk verkregen terzijde zou kunnen
schuiven, dan wel een actie tot schadevergoeding kan honoreren.

Daarnaast kan het niet voldoen aan zijn geheimhoudingsverplichting voor de
ambtenaar ernstige problemen opleveren in de steer van persoanlijke
(strafrechtelijke) aansprakelijkheid.



Niettemin geven de regels inzake wederzijdse bijstand ons en onze buitenlandse
collega’s de nodige bewegingsruimte die, mits professioneel benut, ons alien tot
voordeel kan strekken. Voor rechtstreekse contacten met buitenlandse coliega’s wil
deze instructie daarom een handreiking zijn om de geldende internationale regels
optimaal te kunnen toepassen.

in de Nederlandse Wet op de internationale bijstandsverlening bij de hefling van
belastingen (WIB) 1 is de internationale fiscale samenwerking om die reden
voorbehouden aan de bevoegde autoriteiten. Bovendien geldt voor de beiastingen
die onder de WIB vailen (dit zijn met name de directe belastingen, maar ook de
omzetbelasting en accijnzen in de relatie tot landen buiten de EU) dat inlichtingen in
beginsel pas kunnen worden verstrekt aan de buiteniandse autoriteiten nadat de
belastingplichtige daarvan een kennisgeving heeft ontvangen en hem de
mogelijkheid is geboden bezwaar en beroep aan te tekenen. Alleen indien de situatie
daartoe aanleiding geeft, zoals in geval van het vermoeden van fraude, worden de
gegevens onmiddeilijk verstrekt. Pas daarna wordt de kennisgevingsprocedure door
de bevoegde autoriteiten in gang gezet.

Ook in de Bijstandsverordening BTW (Verordening (EG) 1798/2003, PbEU L 264) en
de Bijstandsverordening Accijnzen (Verordening (EG) 2073/2004, PbEU L 359) die
de administratieve fiscale samenwerking binnen de EU regelen op respectievelijk het
gebied van de BTW en het gebied van de accijnzen is de samenwerking
voorbehouden aan de bevoegde autoriteiten. Voor de onder deze verordeningen
valiende heffingen geldt echter geen kennisgevingsprocedure.
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De centrale instanties (bevoegde autoriteiten) die in de uitvoeringspraktijk voor
Nederland officieel de contacten met buitenlandse autoriteiten onderhouden, zijn: 1)

1)
Adres- en telefoongegevens zijn in de bijlagen opgenomen

FIOD-ECD Amsterdam

internationaal (directe en indirecte belastingen)

Central Liaison Office Amsterdam

Frontoffice voor de administratieve samenwerking op basis van de
Bijstandsverordening BTW

Central Liaison Office Almelo

Backoffice voor de administratieve samenwerking op basis van de
Bijstandsverordening BThV

CLO Amsterdam en CLO Almelo vormen samen: CLO/Nederland voor de
bijstandsverlening op het gebied van de Europese BTW.



DIC (Douane nformatie Centrum) Rotterdam (douane en accijnzen)

Het DIC wordt hier genoemd in verband met de uitwisseling van gegevens over de
accijnzen; de tekst van deze instructie is niet toegespitst op overige voor de douane
geldende wederzijdse bijstand en inlichtingenuitwiss&ing.

3. Contacten in het kader van de wederzijdse bijstand

3.1. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een korte schets van het formeerechtehjke kader waarin de
wederzijdse bijstand zich beweegt en van de informatie-uitwisselingpraktijk.

3.2. Formeelrechtelijk kader

Wederzijdse bijstand wordt op grond van het zogenaamde inlichtingenartikel in
bilaterale belastingverdragen verleend. Ook in speciale bijstandsverdragen en
bijstandsovereenkomsten zijn uitwisselingsafspraken vastgelegd. De belangrUkste
overeenkomsten zijn:

- de Europese Bijstandsrichtlijn (77/799/EEG);

- de Europese Bijstandsverordening BTW (EG 1798/2003);

- de Europese Bijstandsverordening Accijnzen (EG 2073/2004);

- het (multilaterale) WABB-verdrag;

- het fiscale informatieuitwisselingsverdrag tussen Nederland en het Eiland Man;

- deBRK.

Daarnaast heeft Nederand met een aanta anden nadere regengen vastgested ter uitwerking van

verdragsverplichtingen. Hierbij gaat het om Frankdjk (Stcrt. 1996, 150), Belgie (Stcrt. 2004, 132), Duitsland (Stcrt. 1997, 235),
Canada fStcrt. 1997, 231), Denemarken (Stcrt. 1999, 123), Australiê (Stcrt. 2002, 239), Litouwen (Stcrt. 2003, 194), Zweden
(Stcrt. 2004, 209), Estland (Stcrt. 2004, 206), Polen (Stcrt. 2005, 74) en Spanje (Stcrt. 2006, 167).



De internationale inhichtingenuitwisseling kent een aantal “werkvormen, die hieronder karl zullen warden genoemd.

a. Inlichtingenuitwisseling op verzoek

Verdragspartners kunnen elkaar am inhichtingen verzoeken ten behoeve van hun elgen belastinghefflng. Zo nodig kunnen zij

oak boekenonderzoeken voor elkaar instellen. Verzoeken am inhichtingen moeten over specifieke gevallen gaan en de

belastingen aangaan die in de desbetreffende regelgeving zijn genoemd. Een verzoek am bijstand mag pas warden gedaan

indien de verzoekende staat zelf zn nationale heffingsmogelijkheden zo veel als redelijkerwijs mogelijk is heeft benut. Het

verzoek moet wel passen binnen de bevaegdheden die de verzochte staat ten dienste staan. Nooit mag een steat meet van zijn

verdragspartner vragen den waartoe de aangezochte staat bevoegd is; noch omgekeerd.

Uitwisseling op verzoek valt uiteen in twee activiteiten:

- de Belastingdienst doet een verzaek am inlichtingen aan het buitenland en

- de Belastingdienst krijgt een verzoek uit het buitenland (bij deze vorm geldt de kennisgevingsprocedure voor de

heffingen die ander de WIB vallen).

b. Spontane uitwisseling

Bij spontane uitwisseling vergaart een belastingambtenaar infarmatie die voor de Nederlandse heffing niet van belang behoeft

te zijn. maar die voor de buitenlandse collega’s wel degelijk van belang kan zijn. Zo oak omgekeerd. Voor de vetstrekking van

gegevens aan het buitenland geldt oak hiet de kennisgevingsprocedure voor de heffingen die onder de WIB valien.

c. Automatische inlichtingenuitwisseling

Bij de automatische inlichtingenuitwisseling wordt de fiscaal relevante informatie naar categorie, periodiek aan de

verdragspartner verstrekt. Het betreft doorgaans informatie die afkomstig is uit gegevensbestanden. De infotmatie wordt in de

vorm van renseignementen (zo veel mogelijk gedigitaliseerd) verstuurd en ontvangen.

U. Aanwezigheid van ambtenaren bij onderzoek (00k genoemd: bijstand in persoon)
of op b&astingkantoren

Binnen de Europese Unie en tussen de deelnemers aan het WABB-verdrag bestaat in principe de mogelijkheid aanwezig te zijn

bij een fiscale controle die in het andere land wardt ingesteld naar aenleiding van een verzoek am inlichtingen. ) Oak met

Canada, het Eiland Man, Aruba en de Nederlandse Antillen zijn op dit punt regelingen avereengekomen. De achtergrond

hiervan is dat deze aanwezigheid een toegevoegde waarde kan hebben voar het onderzaek door buitenlandse callegas. Dat

kan in zeer complexe gevallen voorkomen, waarbij indicaties bestaan van fraude en/of onregelmatigheden, en/of waarbij

termijnaverschrijding dreigt. Daarnaast is het oak mogelijk dat belastingambtenaren in verband met een verzoek am inlichtingen

een bezoek brengen aan buitenlandse belastingkantoren. Onderzaeken kunnen warden vergemakkelijkt en bespaedigd indien

de ambtenaren zelf documenten kunnen inzien op de belastingkantaren van een ander land. Deze ambtenaren dienen hiertoe

te zijn gemachtigd door de verzoekende autariteit van hun land en het bezaek dient met instemming van de aangezachte

autariteit van het andere land plaats te vinden. Deze varm van bijstand is expliciet geregeld in de Bijstandsverordeningen BTW

en accijnzen (zie art, 11 eerste lid, van beide verardeningen).

DeeInerner on ht WABr.ver&ag zijn Wrrigd StWn N,orwin Poln Zwedn. FrnIHd N,d1and B&e Denerrken. J’d Azerbe,i’,, Frr,kjk er lIaIi

In de praktijk worden deze vorm van wederzijdse bi;stand door Nederland nag niet met alle verdragspartners toegepast, amdat

op uitvoerend gebied in sammige staten nog nationale beperkingen gelden. Dan bestaat er dus geen wederkerigheid.

Vaor de aanwezigheid van ambtenaren bij anderzoek of op de belastingkantaren anderscheiden wij twee situaties’

- de Nederlandse ambtenaar is aanwezig bij een onderzoek in het buitenland of
bezoekt een buitenlands belastingkantoor



- de ambtenaar van de verdragspartner is aanwezig bij een onderzoek in Nederland
of bezoekt een Nederlands b&astingkantoor.

Bij inhichtingenuitwisseling op verzoek, al dan niet gecombineerd met aanwezigheid van ambtenaren, zijn goede contacten

tussen buitenlandse en Nederlandse collegas van belang. Daarbij moeten bepaalde randvooiwaarden evenwel scherp in het
oog worden gehouden.

3.3. Praktisch kader

In deze paragraaf behandelen wij enkele veel voorkomende vragen. Mochten er
desondanks onduidelijkheden bestaan, dan kunt u zich tot de contactpersoon
wederzijdse bijstand heffing van uw regiokantoor wenden. Het kan niet genoeg
benadrukt warden dat er zorgvuldig wardt gehandeld, opdat noch in Nederland, noch
in het buitenland fouten warden gemaakt die een verdete exercitie nutteloas maken
of zeus aanleiding kunnen zijn tot schadeclaims.

Verzoeken aan het buitenland

3.3.1. Hoe doet u een verzoek aan het buitenland? (de gebruikelijke
‘schriftelijke route’)

Een verzoek am inhichtingen aan de bevoegde buitenlandse autoriteiten wordt
schriftelijk gedaan via een modeibrief die op het Belastingnet te vinden is volgens de
hierna in schema beschreven gang:

Belastingnet; Primair proces; Internationale Administratieve Samenwerking; Directe
Belastingen; Standaard documenten of Omzetbelasting, Standaard documenten.

Voor de omzetbelasting die onder de Bijstandsverordening BT\N valt worden de zogeheten SCAC standaarddocumenten

gebruikt. Deze zijn ontwikkeld door de Europese Commissie.

U zendt het verzoek bij voorkeur digitaal in. Zie Bijlage 3 voor de e-mailadressen.
Voor een verzoek om inlichtingen inzake accijnzen geldt dat dit moet warden
ingezonden aan het DIC.

Het is van belang het verzoek za concreet en duidelijk mogelijk te formuleren. De
bevoegde autoriteit toetst deze verzoeken namelijk aan de verdragsmogelijkheden
en beoordeelt of ze voor de verdragspartner duidelijk en haalbaar zijn. Indien zaken
onduidelijk zijn gebleven en/of aanvullingen of verbeteringen noodzakelijk warden
geacht, neemt de bevaegde autoriteit contact op met de ambtenaar die het verzoek
heeft voorgedragen. De bevoegde autoriteit doet het verzoek aan het buitenland.



3.3.2. Kan uw buitenlandse collega u telefonisch benaderen?

Uiteraard komt het voor dat buitenlandse collegas contact met u wiHen opnemen
over uw verzoek om inlichtingen: bijvoorbee?d over de haalbaarheid van een
gevraagde termijn, over de (on)mogelijkheid bepaalde gegevens te achterhalen of
over bepaalde nog onduidelijke punten.

Deze contacten, in welke vorm ook, behoren echter via de bevoegde autoriteiten te
verlopen. Die kunnen op hun beurt overeenkomen dat de direct bettokken collega’s
het contact met &kaar onderhouden.

Het contact dient evenwel om formeel fiscaal-juridische redenen beperkt te blijven tot
een toelichting op het reeds gedane verzoek. 1)

1)
Een dergelijk contact kan zich uiteraard 00k voordoen naar aanieding van spontane gegevensuitwisseling Dan gelden

overeenkomstige regels

Hierbij dient u het volgende in ogenschouw te nemen:

- telefonische contacten mogen geen uitbreiding van de verzoeken tot gevoig
hebben;

- u mag zeif geen gegevens verstrekken (tenzij u hiertoe formeel bent aangewezen);

- indien meer gegevens nodig Iijken, dient een aanvullend verzoek te worden
gedaan;

- bij “tegenverzoeken” van buitenlandse zijde dient u naar de formele procedure via
de bevoegde autoriteiten te verwijzen;

- extra documenten worden aHeen verstrekt via de bevoegde autoriteit;

- gegevens die u tijdens de telefoongesprekken ontvangt, kunnen pas worden
gebruikt als de buitenlandse autoriteit deze officieel heeft verstrekt; ofwel als
antwoord op de gestelde vragen, ofwel als een spontane informatieverstrekking;

NB. Het standaardformulier SCAC 2004 (voor verzoeken en spontane inlichtingenuitwisseling) biedt ruimere mogelijkheden

voor directe contacten. Het formulier biedt u namelijk de mogelijkheid cm uw persoonlijke gegevens te vermelden. Voor de

buitenlandse collega die het formulier behandelt kan dit handig zijn als er aanvullende vtagen zijn naac aanleiding van het

formulier

Indien u contact hebt met een buitenlandse collega per e-mail is van belang dat geen informatie wordt uitgewisseld die aan een

belastingplichtige gerelateerd kan worden.



13.3. Kunt u aanwezig zijn bij een onderzoek in het buitenland?

Het verzoek om “bijstand in persoon” kan alleen worden gedaan als onderdeel van
een voorstel tot een verzoek om inlichtingen aan het buitenland. Dit betekent dat er
in aBe gevallen een schriftelijk antwoord van de buitenlandse autoriteit nodig is, ook
als de buitenlandse autoriteit niet instemt met bijstand in persoon. Bijstand in
persoon is louter bedoeld om het verzoek cm inlichtingen te ondersteunen door
toelichting te geven en extra vragen te stellen.

Een verzoek cm bijstand in persoon heeft alleen zin indien het cm bijzondere
gevallen gaat, zoals:

- gevallen waarin indicaties bestaan van grensoverschrfjdende onregelmatigheden en/of fraude van beduidende omvang in een
van beide of in beide staten;

- comptexe gevallen die de aanwezigheid van ambtenaren wenselijk maken;

- gevaen waarin termijnoverschrijding (verjaring) dreigt en waarin de aanwezigheid van ambtenaren wenselijk is;

- gezamenlijke onderzoeken in het kader van gefjktijdige controles (zie hoofdstuk 4).

De voorbeeldbtief voor een inhichtingenverzoek, die u aantreft op Belastingnet, (zie 3.3.1), moet dan worden aangevuld met een

kopje “Bijstand in persoon”. U kunt het beste hiervoor contact opnemen met de contactpersoon “wederzijdse bijstand” op uw

kantoor. In het voorstel dient u in ieder geval het volgende te vermelden:

- motivering waarom in dit bijzondere geval het van b&ang is dat er een ambtenaar
meekomt;

- de toestemming van de voorzitter van het managementteam van het
belastingkantoor (bijstand kcmt ten faste van het kantoorbudget);

- persoonsgegevens en telefoonnummer van de belastingambtenaar die de bijstand
gaat leveren.

De Nederlandse bevoegde autoriteit (FtOD-ECD Amsterdam Internattonaal voor de WIB-betastingen m.u.v. de accinzen, CLO

Amsterdam voor de Europese BTW en DIC Rotterdam voor de accijnzen) onderzoekt de juridische mogelijkheden en treedt in

contact met de bevoegde buitenlandse autoriteit. Indien deze instemt met de bijstand in persoon, zorgt de Nederlandse

bevoegde autoriteit voor:

- een machtiging (aanwijzing van u als de ambtenaar die bij het onderzcek
aanwezig mag zijn);

- praktische informatie, zoals adressen en telefoonnummer(s) van de buitenlandse
contactpersoon of -personen (zie checklist).

Voot bijstand in persoon gelden in ieder geval de volgende afspraken:

- u dient te beschikken over een machtiging van de bevoegde autoriteit dat u bent
aangewezen als de ambtenaar die bij het onderzoek aanwezig kan zijn;

- aangeraden wcrdt dat u uw belastingdienstpas en een legitimatiebewijs meeneemt



naar de controle zodat u kunt laten zien dat u optreedt namens de Nederlandse
belastingautoriteiten

- het onderzoek wordt in beginsel uitgevoerd door uw buitenlandse collegas;
omtrent de wijze waarop de controle plaatsvindt, dient u zich te richten naar de
aanwijzingen van de bezochte staat;

- de informatie zal niet eerder worden gebruikt dan nadat deze door de bevoegde
buitenlandse autoriteit is verstrekt.

3.3.4. Kunt u een buitenlands belastingkantoor bezoeken voor rechtstreekse
inhichtingenuitwisseling?

Het verzoek om een buitenlands belastingkantoor te bezoeken om rechtstreeks
inhichtingen of documenten te kunnen verkrijgen kan alleen worden gedaan als
onderdeel van een formeel voorstel tot een verzoek om inlichtingen aan het
buitenland. Dit betekent dat er in alle gevallen een schriftelijk antwoord van de
buitenlandse autoriteit nodig is, ook als de buitenlandse autoriteit niet instemt met het
bezoek. Het bezoek is louter bedoeld om het verzoek om inlichtingen te
ondersteunen en het u mogelijk te maken rechtstreeks de gevraagde inlichtingen of
documenten te kunnen meenemen of te kunnen aangeven welke inlichtingen of
documenten u via de bevoegde autoriteit wenst te ontvangen.

Een verzoek om een buitenlands belastingkantoor te bezoeken heeft evenals bij de
“bijstand in persoon” aIeen zin indien het om bijzondere gevaiJen gaat. Daarbij valt
met name te denken aan gevallen waarin fraude wordt vermoedt, aan complexe of
omvangrijke zaken en aan gevallen waarin termijnoverschrijding dreigt.

Het verzoek dient door een medewerker met kennis van de formele en materiele aspecten van de internationale

inhichtingenuitwisseling (bij voorkeur de contactpersoon wederzijdse bijstand) te worden getoetst aan bovenstaande criteria. Bij

twijfel raadpleegt deze medewerker de betreffende bevoegde autoriteit. Het verzoek dient uiteraard 00k te passen in het beleid

met betrekking tot de klantbehandeling.

De voorbeeldbriefvooreen inhichtingenverzoek, die u aantreft op Belastingnet (zie 3.3.1), moet dan worden aangevuld met een

kopje Bezoek aan buitenlands belastingkantoor. U kunt het beste hiervoor contact opnemen met de contactpersoon

“wederzijdse bijstand” op uw kantoor. In het voorstel dient u in ieder geval het volgende te vermelden:

- motivering waarom in dit bijzondere geval het van belang is dat u het betreffende
buitenlandse belastingkantoor bezoekt;

- De toestemming van de voorzitter van het managementteam van het
belastingkantoor (het bezoek komt ten laste van het kantoorbudget);

- persoonsgegevens en telefoonnummer van de be)astingambtenaar die het bezoek
uitvoert.

De Nederlandse bevoegde autoriteit fFIOD-ECD Amsterdam Internationaal voor de WI B-belastingen, CLO Amsterdam voor de

Europese BTW en DIC Rotterdam voor de Europese accijnzen) onderzoekt de juridische mogelijkheden en tteedt in contact met

de bevoegde buitenlandse autoriteit. Indien deze instemt met bet bezoek, zorgt de Nederlandse bevoegde autoriteit voor:



- een machtiging (aanwijzing van u als de ambtenaar die het bezoek mag
uitvoeren);

- praktische informatie, zoals adressen en telefoonnummer(s) van de buitenlandse
contactpetsoon of -personen (zie checklist).

Voor bet bezoek aen bet buitenlandse belastingkantoor gelden in ieder geval de volgende afspraken:

- u dient te beschikken over een machtiging van de bevoegde autoriteit dat u bent
aangewezen als de ambtenaar die het bezoek mag uitvoeren;

- aangeraden wordt dat u uw belastingdienstpas en een Iegitimatiebewijs meeneemt
bij het bezoek zodat u kunt laten zien dat u optreedt namens de Nederiandse
belastingautoriteiten;

- De regie over het bezoek wordt gevoerd door uw buitenlandse collega’s; omtrent
de wijze waarop het bezoek plaatsvindt, dient u zich te richten naar de
aanwijzingen van de bezochte staat;

- Het bezoek is bedoeld om op het buitenlands belastingkantoor aanwezige
inlichtingen en (kopieën van) documenten te verkrijgen die betrekking hebben op
het inhichtingenverzoek dat aan het bezoek ten grondsiag Iigt. Tijdens het bezoek
mag u geen gesprekken met belastingplichtigen of gemachtigden voeren. De
inlichtingen en documenten die u tijdens het bezoek door een bevoegde
buitenlandse collega zijn verstrekt mag u meteen gebruiken.

- Van het bezoek maakt u een versiag dat u in kopie toezendt aan CLO (BTVV), DIC
(accijns) of FIOD-ECD internationaal (overige belastingen). Hierbij vermeldt u ook
de (kopieen van) documenten die u heeft meegenomen en de naam en functie van
de ambtenaar door wie u deze documenten zijn verstrekt.

Veaoeken ult het buitenland

3.3.5. Hoe beantwoordt u een verzoek uit het buitenland?

De bevoegde autoriteit verstuurt de buitenlandse verzoeken om inlichtingen naar het
desbetreffende belastingkantoor met het verzoek de gevraagde gegevens te
verzamelen. Daarop dient te worden gerapporteerd door middel van een modeibrief
op het belastingnet: het zogenaamde ambtsbericht.



Deze modelbrief kunt u vinden via Belastingnet; Werkproces; Primair proces;
Internationale Administratieve Samenwerking; Directe Belastingen; Standaard
documenten; Ambtsbericht of Omzetbelasting; Standaard documenten; SCAC.

Alleen voor de belastingen die onder de WIB vaflen (dit zijn alle belastingen met
uitzondering van de Europese BTW en accijnzen) maakt de bevoegde autoriteit,
conform de eisen die de WIB stelt, een kennisgeving op voor de betrokken
belastingplichtige (als sprake is van een dringende reden, bijvoorbeeld vermoeden
van fraude, volgt de kennisgeving achteraf). Tien dagen na de datum van verzending
van de kennisgeving wordt het ambtsbericht verwerkt tot een antwoord aan de
buitenlandse autoriteiten.

Het SCAC-standaarddocument moet worden gebruikt voor verzoeken op basis van
de Verordening (EG) 1798/2003.

Voor een antwoord op een verzoek om inlichtingen inzake accijnzen geldt dat dit
moet worden ingezonden aan het DIC.

3.3.6. Kunt u uw buitenlandse collega telefonisch (of per fax, e-mail e.d.)
benaderen?

Ook nadere contacten over het buitenlandse verzoek verlopen via de bevoegde
autoriteiten. Indien toelichting nodig is, kan er op dezelfde wijze als in 3.3.2 is
beschreven, nader telefonisch contact worden gelegd met de buitenlandse collega’s.
Dit geldt ook voor contact per fax, e-mail - mits geen persoonsgegevens bevattende -

en dergelijke.

Het contact dient zich te beperken tot het vragen om een toelichting op het
ontvangen verzoek.

U mag geen gegevens verstrekken; indien het nodig is nieuwe gegevens te
verstrekken, moet dat volgens de eerder beschreven procedure verlopen.
NB.: Het standaardformulier SCAC 2004 (voor verzoeken en spontane inhichtingenuitwisseling) biedt mimere mogelijkheden

voor directe contacten. Het formulier biedt uw buitenlandse collega namelijk de mogelijkheid om zijn persoonlijke gegevens te

vermelden. Voor u kan dit handig zijn als er aanvullende vtagen zijn naar aanleiding van het formulier.

3.3.7. Kan uw buitenlandse collega bij uw onderzoek aanwezig zijn?

Buitenlandse verzoeken om ‘bijstand in persoon” worden gericht aan OLD
Amsterdam indien het verzoek de Europese BTW betreft, aan het DIC Rotterdam
indien het verzoek de Europese accijnzen betreft of aan FIOD-ECD Amsterdam
lnternationaal voor alle overige belastingen.



De bevoegde autoriteit die het verzoek heeft ontvangen zoekt daarop contact met het
desbetreffende belastingkantoor. De concrete uitwerking wordt overgelaten aan de
betrokken collega’s op dat kantoor.

Indien uw buitenlandse collega u vergezelt bij uw controle, zLIlt U de volgende
specifieke (fiscale) aandachtspunten in ogenschouw moeten nemen.

Aandachtspunten:

Aankondigen

De controle wordt op de gebruikelijke wijze 1) mondeling aangekondigd en toegelicht.
Daarbij meldt u eveneens de aanwezigheid van een buitenlandse collega,. waarna u
dit schriftelijk bevestigt. In de bevestiging verwijst u als het om Europese BTW gaat
naar artikel 5 jo. artikel 11, tweede lid, Verordening (EG) 1798/2003, als het om
Europese accijnzen gaat naar artikel 5 jo. artikel 11, tweede lid, Verordening (EG)
2073/2004 en in overige gevallen naar artikel 10 WIB. Als dat uit oogpunt van
efficiency van het onderzoek nodig is, kunt u de strekking van het buitenlandse
verzoek daarbij meedelen. Dit geldt uiteraard niet voor de gevallen waarbij uit de
aard en inhoud van het verzoek kan worden afgeleid dat een mededeling niet
gewenst of toegestaan is.

Verder is het vast beleid dat het schriftelijke stuk waarin het buitenlandse vetzoek is
gesteld, niet aan de belastingplichtige ter hand wordt gesteld.

1)
Zie het Handboek Controle

Bevoegdheid

Uw buitenlandse collega heeft in Nederland geen controlebevoegdheden. Hij kan
dus niet zelfstandig informatie opvragen of zelfstandig onderzoek verrichten. U leidt
het onderzoek en uw buitenlandse collega kan u slechts voorstellen bepaalde zaken
te (laten) onderzoeken.

Het is mogelijk dat de belastingplichtige instemt met een minder passieve rol van de
buitenlandse collega, bijvoorbeeld dat deze rechtstreeks vragen stelt en deelneemt
aan de discussie, maar de belastingplichtige is daar niet toe verplicht.

Mocht de belastingplichtige instemmen met een minder passieve rol van de
buitenlandse controleambtenaar, dan verdient het aanbeveling dit schriftelijk vast te
leggen en door de belastingplichtige te laten ondertekenen.

De controle

U stelt uw onderzoek, als altijd, in op basis van de Nederlandse fiscale wet- en
regelgeving (hoofdstuk 8 AWR en artikel 8 WIB). Schriftelijke stukken die de
bevoegde autoriteiten met elkaar uitwisselen, worden niet aan de belastingplichtige
verstrekt. Deze stukken vallen onder de, ook internationaal geldende,
geheimhoudingsplicht. De beiastingplichtige wordt zonodig via de
kennisgevingprocedure van de WIB (door FIOD-ECD Amsterdam lnternationaal)
nader geInformeerd.

Speciale regelingen

Met de Nederlandse Antillen en Aruba, Belgie, Denemarken, Canada, het Eiiand
Man, Litouwen, Zweden, Estland, Polen en Spanje heeft Nederland speciale



regelingen afgesproken inzake do bijstand in persoon. Hierin is veelal opgenomen
dat desgevraagd kopieen van stukken aan de buitenlandse collega meegegeven
kunnen worden. Indien u bent aangewezen als bevoegde ambtenaar voor het
rechtstreeks verstrekken van inlichtingen mag de buitenlandse collega do verstrekte
inlichtingen direct gebruiken. Zo niet, dan mag hij do inlichtingen pas gebruiken
nadat ze officieel zijn verstrekt door de bevoegde autoriteit. Dit za expliciet en
schriftelijk moeten worden aangegeven.

Ra ppo rtage

Do bevindingen van hot onderzoek worden gerapporteerd aan do betreffende
bevoegde autoriteit (CLO Amsterdam, DIC Rotterdam of FIOD-ECD Amsterdam
Internationaal) via hot ambtsbericht met behuip van hot model op Belastingnet (zie
3.3.5.)

Hot ambtsbericht wordt met do kopieen van schriftefijke stukkon aan do betreffende
bevoogdo autoriteit gezonden. md ion u niot bovoegd was do inlichtingen
rechtstreeks aan uw buitenlandse collega to verstrekken, verstrekt do bovoegdo
autoriteit doze - na beoordeling en tootsing aan relovante wet- en regelgeving en
zonodig met in achtneming van do konnisgovingsprocedure van de WIB - aan de
buitenlandse bevoegde autoriteit.

Neem bij vragon of opmerkingen contact op met do
contactporsoon wodorzijdse bijstand van uw belastingkantoor o
met de betreffende bovoegde autoriteit.

mndien documenten tijdens hot onderzook kondon worden
meegegovon, maak dan eon nauwkourigo vastlogging on
kopieen van alle stukken die tijdons hot ondorzoek zijn
meegegeven.

3.3.8. Kan uw buitenlandse collega uw belastingkantoor bezoeken om
rechtstreeks inlichtingen te verkrijgen?

Buitonlandse verzoeken om eon Nederlands bolastingkantoor to bezoeken voor do
rechtstreekse verkrijging van inlichtingon warden gericht aan do Nedorlandse
bovoegde autoritoit, d.w.z. hot CLO Amsterdam (alleon indion hot vorzoek do
Europeso BTW betreft) of hot DIC Rottordam (aHoon indien hot verzoek do accijnzon
of milieuheffingen betreft) of FIOD-ECD Amsterdam Internationaal (voor allo avenge
vorzookon). Do bevoegde autoniteit toetst of het verzoek juridisch in ordo is. Zo ja,
dan beslist do bevoegde autoriteit in overleg met het desbetreffende belastingkantoor
of aan het verzoek wordt togomoetgokomon on welke ambtenaar wordt aangowozon
als de bevoegde ambtenaar voor hot verstrokken van inlichtingen aan do
bezoekonde buitenlandse ambtenaar.

Do bezoekende buitenlandse collega dient te warden ontvangon on bogoloid door
eon medewerkor met kennis van do formele en matoriëlo aspocton van do



internationale inlichtingenuitwisseling (bi] voorkeur de contactpersoon wederzijdse
bijstand).

Aandachtspunten:

Bevoegd held

Als u de begeleiding van de buitenlandse ambtenaar verzorgt, bent u degene die de
regie voert over het bezoek. Uw buitenlandse coega kan slechts voorstellen
bepaalde inhichtingen/documenten te verstrekken.

Inlichtingen en (kopieën van) documenten kunnen slechts worden verstrekt door een
ambtenaar die door de bevoegde autoriteit forme& is aangewezen als ambtenaar
bevoegd tot het verstrekken van inhichtingen in het kader van het betreffende
buitentandse bezoek.

De (kopieen van) documenten kunnen direct aan de buitenlandse ambtenaar worden
meegegeven, indien het verzoek om inlichtingen dat aan het buitenandse bezoek
ten grondsiag Iigt betrekking heeft op de Europese BTW of de Europese accijnzen.
Indien het inhichtingenverzoek betrekking heeft op belastingen die onder de WIB
vallen worden kopieen van de verstrekte documenten aan FIOD-ECD Amsterdam
Internationaal gezonden. Die verstrekt de gegevens en bescheiden met in
achtneming van de kennisgevingsprocedure van de WIB aan de buitenlandse
bevoegde autoriteit.

Ra ppo rtag e

Van het buitenlandse bezoek wordt een versiag gemaakt dat in kopie wordt
doorgezonden aan de bevoegde autoriteit die het concrete buitenlandse verzoek om
aanwezigheid op het belastingkantoor heeft behandeld. n dit versiag wordt tevens
aangegeven welke inlichtingen en/of documenten zijn verstrekt.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met de
contactpersoon wederzijdse bijstand van uw be(astingkantoor o
met de relevante bevoegde autoriteit.

Indien documenten tijdens het bezoek konden worden
meegegeven, maak dan een nauwkeurige vastlegging en
kopieen van alle stukken die tijdens het bezoek zijn
meegegeven.

Coördinerend overleg

3.3.9. Wat is van belang als u deelneemt aan een Coördinerend Overleg?



Oak voordat er sprake is van een verzoek am inhichtingen of spontane uitwisseling
van gegevens, kan er sprake zijn van contacten tussen ambtenaren van
verschillende landen.

Lakale belastingkantaren uit verschillende landen wiJien regelmatig onderzoeken of
bepaade vraagstelHngen bij de inhichtingenuitwisseflng, werkwijzen op het gebied
van de klantbehandeling en cant rolestrategie beter op elkaar afgestemd kunnen
warden.

Met name wanneer er sprake is van een veelheid van inhichtingen of verzoeken over
dezelfde materie of grensoverschrijdende activiteiten in een bepaalde branche of
sector kan zich de behoefte aan internationale afstemming doen gevoelen. Om
daaraan te valdoen kunnen ontmaetingen warden georganiseerd die de naam
‘coördinerend overleg’ hebben gekregen (zie oak 43.2.).

Het leggen van deze cantacten maet u steeds in overleg met de bevaegde
autoriteiten initiêren.

Bij een dergelijk coOrdinerend averleg magen uiteraard nag geen inlichtingen warden
uitgewisseld op individueel niveau.

4. Gelijktijdige controles

4.1. Inleiding

Een gelijktijdige controle is een afspraak tussen twee of meer belastingadministraties
am gelijktijdig de fiscale aangelegenheden van een (graep van) belastingplichtige(n)
in verschillende landen aver een vastgestelde periade te anderzaeken. Veelal is een
bijzondere gebeurtenis of een signaa dat wijst op magelijke belastingantduiking de
aan!eiding voor een dergelijke afspraak.

4.2. Formeelrechtelijk kader

Het formeelrechtelijke kader voor een gehjktijdige controle is te vinden in bilaterale en
multilaterale regelingen tot uitwisseling van inlichtingen. Deze regelingen moeten in
onderlinge samenhang worden bezien. De formeelrechtelijke regels die in het vorige
hoafdstuk zijn behandeld, zijn oak bij een multilaterate cantrole.anverkort van
taepassing.



De Kennisgroep Vaktechniek Controle, sectie Internationale Controleactiviteiten)
coOrdineert de gelijktijdige controles namens Nederland.

In deze Kennisgroep participeren onder meer vertegenwoordigers van de verschillende bevoegde autoriteiten die voor de

internationale gegevensuitwisseling zijn aangewezen, te weten: Central Liaison Office (CLO), Douane informatiecentrum (DIC)

en FIOD-ECD lnternationaal. Over deelname door Nederland aan dergelijke gelijktijdige controles beslist de eerdergenoemde

Kennisgroep.

4.3. Praktisch kader

4.3.1. Hoe kunt u betrokken worden bij een multilaterale controle?

De Belastingdienst kan zowel op uitnodiging van een buitenlandse belastingdienst
als op eigen initiatief bij een gelijktijdige controle betrokken taken. Dit onderscheid is
niet zonder belang. Een eigen initiatiet vergt flu eenmaal meer organisatotische
voorbereiding dan een deelname.

Een uitnodiging voor een gelijktijdige controle ult het buitenland wordt in beginsel
positief benadetd. Er kunnen echter redenen zijn het verzoek af te wijzen. Dit is ter
beoordeling van de Kennisgtoep Vaktechniek Controle.

4.3.2. Hoe komt de besluitvorming tot stand?

Gelijktijdige controles kunnen zowel betrekking hebben op directe als op indirecte
belastingen. Aanmelding vanuit de belastingdienst dient te geschieden bij de
Kennisgroep Vaktechniek Controle.

Aanmeldingen (uitnodigingen) uit het buitenland komen binnen bij het CLO (BTW),
het DIC (accijns) of FIOD-ECD internationaal (overige belastingen) en worden na
juridfsche toetsing doorgezonden naar de Ken nisgroep \Iaktechniek Contro!e. Die
neemt in dat geval contact op met het belastingkantoor om de gang van zaken te
bespreken.

De Kennisgroep Vaktechniek Controle beslist over deelname aan controles op het
gebied van indirecte en directe belastingen en wijst ook een projectielder aan.



Om vast te stellen of en in hoeverre een gelijktijdige controle zinvol is, kan het zijn
dat er van te voren een coördinerend overleg plaats vindt, op verzoek van de.
initiatiefnemende lidstaat tezamen met de — belangrijkste participanten. Aan dit
overleg kunnen zowel bevoegde autoriteiten, vertegenwoordigers van de
Kennisgroep Vaktechniek Controle, controlemedewerkers en de betrokken
klantbehandelaars deelnemen. Het doel van is vast te stellen of en zo ja, welke
risico’s er bestaan en op welke wijze deze het best behandeld kunnen worden.

4.3.3. Wat is van belang van de voorbereiding?

De logistieke aspecten van een gelijktijdige controle (zoals reis, verblijf en dergelijke)
worden via de Kennisgroep Vaktechniek Controle geregeld.

De Europese Commissie financiert de controles op het gebied van omzetbelasting en
accijnzen. Voot controles op het gebied van directe belastingen is (nog) geen
afzonderlijk budget voorzien. Deze kosten worden gedragen door de kantoten van de
Belastingdienst.

Wanneer het belastingkantoor bij de uitvoering van een gelijktijdige controle
ondersteuning nodig heeft, wendt zij zich tot de Kennisgroep Vaktechniek Controle.
Deze ken nisgroep bestaat uit collega’s die zowel op organ isatorisch en vaktechnisch
gebied als op het gebied van de wederzijdse bijstand hun diensten kunnen
aanbieden. Aan iedere gelijktijdige controle wordt een lid van de Kennisgroep
Vaktechniek Controle, sectie internationale controleactiviteiten, toegewezen die als
begeleider optreedt en als zodanig aanspreekpunt is voor de uitvoerende
belasti ng ka nto re n.

Voot de aankondiging van een controle gelden de gebruikelijke spelregels. Slechts in
bijzondere (fraude)gevallen zal de belastingplichtige in kwestie geen aankondiging
betreffende de gelijktijdige controle ontvangen.

In principe is het mogelijk de belastingplichtige uit te nodigen voor een start- dan we?
s?otbijeenkomst als Nederland het initiatief neemt voor een gelijktijdige controle. Dit
moet echter vooraf worden overlegd met de Kennisgroep Vaktechniek Controle,
omdat de deelnemende landen hierover dienen te worden geconsulteerd en omdat
hier duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden. Deze afspraken hebben
onder andere betrekking op het feit dat dit gesprek een afzonderlijk onderdeel is van
zo’n bijeenkomst. Deelnemende landen moeten de vrijheid hebben hier niet aan dee?
te nemen. Ook zal de to? van de be?astingp?ichtige besproken worden: Geeft hij
s?echts een toe?ichting of wordt hij ook bevraagd en, zo ja, ook door de buitenlandse
dee? n e me rs?

Een onderdee? van de startbijeenkomst wordt dan beschouwd als inleidend gesprek.



4.3.4. Hoe vindt een multilaterale controle plaats?

Een geHjktijdige controle doorloopt de fasen van het controleproces, zoals

beschreven in het Handboek Controle (planning, onderzoek en oordeelsvorming).

Fase Fase gelijktijdige [Activiteft
controleproces controle

Planning Voorbereiding [Aanmelding gelijktijdige

[controle (eigen initiatief)

Uitnodiging gelijktijdige

controle (participatie)

Besluit deelname

Voorbereiding

startbijeenkomst

Informeren belastingplichtige

Startbijeenkomst Presentatie (onderwerp;
*)

algemene inleiding van onze

kant over

gegevensuitwisseling I
controleaanpak en/of

structuur en aard van de

onderneming)

Opstellen internationaal

controleplan

[AfsPreken tijdpad

Onderzoek /ertaIen afspraak Organisatie uitvoering

Nederland

Contact met bevoegde

autoriteiten

Utvoeren controle [Tussentijdse afstemming
*)

[buitenlandse collega’s

UVerzoeken erzoeken om in lichtingen



Wederzijdse aan het buitenland

B ijsta nU

(Schriftelijk)
*)

[Verzoeken cm inhichtingen uit

Pet buitenland

[Aanwezigheid ambtenaren in

thet buitenland

[Aanwezigheid arnbtenaren ult

thet buitenland

F___________________________
Oordeelsvorming Slotbijeen komst

*)
[Voorbereiding slotbijeen komst

Presentatie (onderwerp:

controleaanpak I resultaten)

fstemming formele info

uitwisseling

Bespreking resultaten
]

IAanvullende
1werkzaamhed

c
Eindrapportage Opstellen eindrapport

belastingplichtige (uitsluitend

voor binnenlands gebruik)

Opstellen gezamenlijk (EU)
Ei nU rapport

* Bij deze onderdelen zullen contacten met buitenlandse collegas kunnen, dan wel

moeten worden gelegd en onderhouden.

4.3.5. Zijn tussentijdse contacten met buitenlandse collega’s mogelijk?

Uiteraard kunt u tussen de start- en slotbijeenkomst zonder tussenkomst van de
bevoegde autoriteiten contact onderhouden met uw buitenlandse collega’s. Maar als



deze contacten leiden tot het uitwisselen van inlichtingen, gelden de formele regels
van de inlichtingenuitwisseling en zuflen de bevoegde autoriteiten de inlichtingen in
kwestie moeten verstrekken, tenzij u zeif bent aangewezen als bevoegde ambtenaar
voor de inlichtingenverstrekking (zie ook 3.3.1. t/m 3.3.5.).

Na afloop van de controle wordt het openbare deel van het rapport aangaande het
boekenonderzoek in zijn geheel aan de beastingpIichtige verstrekt. De feitelijke
inlichtingenuitwisseling geschiedt door de bevoegde autoriteiten of daartoe
aangewezen bevoegde ambtenaren. De betreffende stukken teen kopie van - deen -

van het controlerapport) worden — zonodig met in achtneming van de
kennisgevingsprocedure - aan de buitenlandse bevoegde autoriteit verstrekt. Wel is
het nodig met elkaar het moment af te spreken waarop de verstrekking aan
belastingplichtige plaats vindt.

Voor contacten na afloop van een gelijktijdige controle met uw buitenlandse collega’s
als onderdeel van de normale klantbehandeHng gelden de gebruikelijke regels inzake
de internationale inhichtingenuitwiss&ing.

4.3.6. Wat zijn de regels in verband met de aanwezigheid van buitenlandse
controleambtenaren (bij multilaterale controles)

Voor de aanwezigheid van controJeambtenaren uit andere Iidstaten gelden de
formele regels die betrekking hebben op bijstand in persoon (zie 3.3.6.).

Volgens de regels die betrekking hebben op bijstand in persoon, is toestemming van
de belastingplichtige bij een eventueel boekenonderzoek ter plaatse niet vereist.
Inherent aan een gelijktijdige controle geldt er overigens een stilzwijgende afspraak
dat een verzoek cm bijstand in persoon eerst in overleg tussen de betrokken
ambtenaren wordt besproken.

De aanwezigheid van ambtenaren tijdens een start- en slotbijeenkomst valt niet
onder de bijstand in persoon. Van bijstand in persoon is sprake als ambtenaren zeif
een dergelijk verzoek komen toelichten en aanwezig zijn tijdens de controle om de
gevraagde inlichtingen te ontvangen.

5. Controle van in het buitenland gevoerde administratie (BGA)

5.1. Ineiding



Dit onderde& van de instructie beschrijft in het kort de procedure bij de controle van
een in het buiten land gevoerde administratie (BGA). Een BGA-controle kan worden
ingesteld bij een multinationale onderneming, of bij een vaste inrichting van een
onderneming in Nederland, terwiji de administratie op het hoofdkantoor in het
buitenland wordt bijgehouden. Verder valt te denken aan situaties waarin het
controleadres net over de grens is. Ook de omgekeerde situatie wordt hierna
behandeld.

5.2. Formeelrechtelijk kader

De kern van een BGA-controle is dat deze wordt ingesteld door een Nederlandse
belastingambtenaar op buitenlands grondgebied en de AWR onverkort van
toepassing is (met name de artikelen 47 en 52 AWR). Dit onderzoek wordt in de
regel uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse administratieplichtige. Diens
toestemming is echter niet voldoende. Ook de bevoegde buitenlandse instantie zal
ermee moeten instemmen dat een Nederlandse belastingambtenaar een controle
uitvoert op haar grondgebied ten behoeve van de Nederlandse belastingheffing. Dit
is immers volkenrechtelijk een inbreuk op de soevereiniteit. Dus kan dit alleen met
goedkeuring van de bevoegde autoriteiten van de betrokken staten worden
toegelaten. Dit geldt uiteraard ook in het omgekeerde geval.

Wanneer een BGA-conttole niet in het buitenland kan worden uitgevoerd, zal er
omtrent (een deel van) de te controleren administratie onzekerheid blijven bestaan.
Dat kan tot consequentie hebben dat in de bezwaar- en beroepsfase een beroep op
omkering van de bewijslast moet worden gedaan. Daarnaast zijn de strafrechte!ijke
sancties op grond van artikel 68 AWR mogelijk.

5.3. Praktisch kader

5.3.1. Wanneer komt een controte in het buitenland aan de orde?

Het is, zoals gezegd, niet toegestaan om zonder tussenkomst van de bevoegde
autoriteiten naar het buitenland te gaan om daar enige controlearbeid, in de ruimste
zin van het woord, te verrichten; ook at zou het gaan om het nakomen van de
verplichtingen van een Nederlandse belastingplichtige en met diens goedkeuring.



Toestemming wordt in beginsel alleen verleend in buitengewone omstandigheden,
wanneer voldoende duidelijk is dat de administratie niet, of stechts tegen hoge
kosten naar Nederland kan worden verplaatst en de informatie vanuit de BGA van
wezenlijk belang is. Het gaat dan om een “uiterst middel”. Te denken valt aan in het
buitenland gevoerde geautomatiseerde systemen, of aan de eerdergenoemde
“gre n ss itu a tie”.

Als u een BGA-controle wilt uitvoeren, moet u een verzoek indienen bij CLO
Amsterdam als het gaat om de Europese BTW, bij DIC Rotterdam als het gaat om de
accijnzen en bij FIOD-ECD Amsterdam lnternationaal in alle overige gevallen.
Daarbij moet u een kopie van de instemming (het verzoek) van het betrokken bedrijf
meezenden. Het is van belang dat u het verzoek tijdig indient, zodat de buitenlandse
autoriteiten voldoende tijd krijgen om een en ander intern goed te kunnen regelen.

5.3.2. Hoe wordt de controle uitgevoerd?

Wanneer blijkt dat de administratie geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt
gevoerd en/of bewaard, dient u de administratieplichtige duidelijk te maken dat de
verplichtingen die volgens de Nederlandse wetgeving (AWR) gelden voor het voeren
van een administratie, ook dan van toepassing zijn. In het buitenland gelden
doorgaans andere rechten en verplichtingen dan die welke voortvloeien uit
bijvoorbeeld de AWR. Bovendien kan de controleaanpak daar afwijken van die welke
Nederland kent. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de (vertegenwoordiger van de)
administratieplichtige een op buitenlandse regels gebaseerde controle verwacht,
waardoor misverstanden en onnodige irritaties ontstaan.

Bij de controle dient primair vanuit Nederland inzicht te worden verkregen in de opzet
en omvang van de administratie. Wanneer het niet Iukt om op afstand het vereiste
inzicht te verkrijgen, ontstaat er een lacune in de controle. In dat geval moet u
eventueel beschikbare alternatieve controle-informatie aanwenden. Als die ontbreekt,
moet wotden bezien of aan het buitenland kan worden gevraagd of daar een
onderzoek naar het Nederlandse deel van de administratie mag worden ingesteld.

De informatieverplichtingen van de AWR blijven onverkort van kracht. De verplichting
geldt ongeacht de plaats waar de administratie wordt gevoerd en kan niet worden
beInvloed door de buitenlandse wetgeving van de staat waar de administratie wordt
gevoerd. Het feit dat de administratie in het buiten land wordt gevoerd, doet hier niets
aan af. U kunt de controle dus uitvoeren op dezelfde wijze als een controle in
Nederland. U moet zich wel realiseren dat u afhankelijk bent van de goede wiT van de
onderneming ter plaatse voor het uitoefenen van de controle. Als die u de toegang
ontzegt, heeft u in Ue andere staat geen rnogeiijkheid om een controle aldaar af te
dwingen. Daarom is het toch aan te bevelen rekening te houden met de
controlegebruiken van de aangezochte staat; die behoeven namelijk niet overeen te
komen met die van Nederland. 1) De (mogelijk andere) wijze van controleren kunnen
uiteraard worden toegepast voorzover zij geen gevolgen hebben voor de AWR
bepalingen.



1)
Voor een overzicht van de bevoegaheden van de diverse buitenlandse belastingdiensten wordt verwezen naar de landenstudie

Belastingcontrole in., onder redactie van R.NJ. Kamerling. J AM. van der Putten en E.C J. M van der Hel - van Dijk Deze
beschrijvingen zijn sanwezig bij de vakgroepcoordinatoren op uw belastingkantoor en bij as Kennisgroep Vaktechniek Controle

Wanneer er voldoende inzicht is verkregen in de relevante delen van de BGA, wordt
het onderzoek in Nederland voortgezet. Het verblijf in het buitenland dient
geminimaliseerd te worden. Hoewel het in beginsel een ongewenste situatie is,
bestaat de mogelijkheid om bij nieuwe problemen omtrent de BGA een nieuw
verzoek bij de betreffende bevoegde autoriteit in te dienen voor een onderzoek ter
plaatse.

5.3.3. Is controle van buitenlandse administratie in Nederland mogelijk?

Het komt ook voor dat buitenlandse bedrijven de belastingdienst in hun land van
vestiging verzoeken het boekenonderzoek te verplaatsen naar een in Nederland
gevestigde dochter, of vaste inrichting waar hun administratie zich bevindt. De
buitenlandse ambtenaren zouden dan hier komen controleren voor de buitenlandse
belastingheffing, op basis van de buitenlandse formele belastingwet.

Ook dit kan uiteraard slechts na toestemming van de Nederlandse bevoegde
autoriteit aan het buitenland. Dit wotdt alleen toegestaan indien de toestemming van
de buitenlandse belastingplichtige aanwezig is. Ook moet blijken dat het in
Nederland te controleren bedrijf hiervan op de hoogte is.

Veelal wotden nog bijkomende voorwaarden gesteld, zoals:

- de Nederlandse belastingdienst moet aanwezig kunnen zijn;

- de buitenlandse ambtenaren dienen zich als gast te gedragen en hebben geen
speciale status;

- de buitenlandse ambtenaren maken geen gebruik van informatie met betrekking
tot Nederlandse belastingplichtigen.

Verzoeken tot het uitvoeren van zon BGA controle in Nederland worden ingediend bij de bevoegde Nederlandse autoriteit. Dit

is het CLO voor de Europese BTW het DIC Rotterdam voor de accijnzen en FIOD-ECD Amsterdam Internationaal voor alle

overige heffingen. Zonodig voert de bevoegde autoriteit overleg met het desbetreffende kantoor van de belastingdienst. De

toestemming wordt slechts verleend indien de wederkerigheid gewaarborgd is en indien blijkt dat de betrokken bedrijven

akkoord gaan. In de toestemming geeft de bevoegde Nederlandse autoriteit aan de buitenlandse autoriteit aan welk

belastingkantoor bevoegd is en dat deze mogelijkerwijs bij het eerste bezoek aanwezig wil zijn.

Een afschrift van de toestemmingsbrief wordt gezonden naar het desbetreffende kantoor van de belastingdienst.

Het is aan te bevelen dat de klantcoOrdinator van het bedrijf die gelegenheid aangrijpt om de buitenlandse collegas en de

belastingplichtige duidelijk te maken dat het geat om toepassing van de buitenlandse fiscale wetten, en dat het onderzoek zich

alleen meg uitstrekken tot onderdelen die daarvoor relevant zijn. Informatie over Nederlandse derden die niet relevant is voor de

buitenlendse controledoelen zoals die in het verzoek zijn geformuTeerd, meg niet worden gevraagd.



Indien een kantoor van de belastingdienst er kennis van krijgt dat buitenlandse ambtenaren de Nederlandse belastingplichtigen
hebben bezocht, zonder dat daarvoor officieel toestemming is verleend, dient zij de bevoegde Nederlandse autoriteit daatover
in te Iichten.

6. Bijlage 1, Checklist bijstand in persoon
Treed telefonisch in contact met uw buitenlandse collega en stem eventueel de
vogende punten met elkaar af.

61. Algemene aandachtspunten
- Conversatietaal

Bepaal in overleg de taal waarin u zich beiden het gemakkelijkst kunt uitdrukken,

(eventuee kan een persoon van de te bezoeken belastingdienst tolken)

- Duur van het onderzoek

Houd het onderzoek zo karl mogelijk; (open reistickets zijn handig in de situatie dat de duur van het onderzoek moeilijk is in te
schatten).

- Voorbereidende (controle) activiteiten

Vaak is het nuttig am vooraf de nodige informatie te (laten) verzamelen zodat de beschikbare tijd efficient kan worden besteed

- De functie van uw collega (controfe of heffing)

Informeer naar de functie van uw buitenlandse collega.

- Geldige legitimatiebewijzen en visum

Zorg dat u over een geldig Iegitimatiebewijs beschikt en dat voor eventueel benodigde visa is gezorgd.

- Aankomstplaats, vervoer

Gebruikelijk is, dat u met uw buitenlandse collega een afspraak maakt over het athalen van vliegveld en/of station en 00k over
de wijze waarop het te bezoeken adres wordt bereikt.

-GSM

Het gebruik van een GSM is aan te bevelen ten behoeve van de bereikbaarheid tijdens een bezoek aan het buitenland.

- Doel inkaderen

Kader zoveel mogelijk het doel van de bijstand in persoon in naar aanleiding van het controleplan. 1 reedt niet buiten de
vraagstelling! Mocht u het gevoel krijgen dat de buitenlandse belastingdienst u ‘overvraagt’, ga hier dan niet op in en neem
contact op met de betreffende bevoegde Nederlandse autoriteit.

- Bevoegdheden van de bezoekers

Maak over en weer duidelijk hoe de bevoegdheden liggen en zorg ervoor dat van beide kanten helder is in welke hoedanigheid



aan een controle met bijstand in persoon ken wotden meegewerkt. De verdeling van passieve en actieve deelname is van groot

belang (zie 3.3.3 en 3.3.6)

- Afspraken over het stellen van vragen

Spreek afwie de vcagen aan de belastingplichtige kan steflen en in welke taal en op welke manier de vragen worden gesteld.

Dit voorkomt discussw tijdens bet verblijf bij bet te controleren bedrijf en schept duidelijkheid omtrent de verwachtingspatronen

(zie 3.3.3 en 3.3.6)

- Sfeerovergang

Doorgaans gelden andere afspraken met bet buitenland bij strafrechtelijke vervolging. Dit ken van invloed zijn op

sfeerovergang.

- Maak afspraken over binnen welke termijn info rmatie wordt verstrekt en vragen
worden beantwoord

6.2. Bezoek aan het buiten land

- Machtiging van de bevoegde autoriteit

Zorg dat u steeds in bet bezit bent van een machtiging en dat u die op verzoek kunt tonen

- Hotel en reistips

Er gelden veelal maximumbedregen voor hotelovernacbtingen die per land verschillen; Eu buitenlandse reizen van de

Nederlandse ambtenaar is Government Travel te Den Haag intermediair inzake de reisbescheiden en hoteireserveringen.

- Landendocumentatie FIOD

Neem voor uw vertrek bet voor bet te bezoeken land beschikbare materiaal door (zie 00k literatuurlijst).

- Gebruik ervaringen collegas

Probeer contact te leggen met een collega die eerder in bet buitenland is geweest om zijn/haar ervaringen te horen.

- U bent te gast in het desbetreffende land

U vertegenwoordigt tijdens uw verblijf in bet buitenland de Nederlandse Belastingdienst. 00k in bet buitenland dienen

correctheid en respect vanzelfsprekend te zijn.

6.3. Bezoek vanuit het buitenland

- Overnachting en dergelijke

Gebruikelijk is dat de buitenlandse ambtenaar zelf zorgdraagt voor zijn/haar overnacbting.

- Introductie omtrent de Belastingdienst

Het kan gewenst zijn ten behoeve van de buitenlandse college, dan wel ten behoeve van bet te controleren bedrijf een korte

introductie te geven van de organusatie van de Nederlandse Belestingdienst en uw plaats in die organisetie



- Machtiging en/of legitimatie

U dient altijd naar de machtiging en legitimatie van uw bezoeker te vragen. Voorkomen van problemen is in dit geval absoluut

noodzakelijk, 00k al Iijkt alles geheel in orde.

- Is het bedrijf op de hoogte van, dan wel akkoord met aanwezigheid buitenlandse
am bte n a ren

Indien de controle plaats vindt op basis van een verzoek om inlichtingen, moet u het bedrijf van tevoren inlichten omtrent de

aanwezigheid van een buitenlandse ambtenaar (zie 33.6). Indien het een BGA-controle betreft dient vooraf de instemming van

het bedrijf te zijn verkregen (zie 5.3.3).

- Kopieën van stukken waar de bezoeker belangsteHing voor heeft

Kopieen van stukken kunt u niet direct verstrekken behalve bij bezoek uit landen waarmee daarover specifieke afspraken zijn

gemaakt (zie 3.3.6)

- Kosten voor lunch en/of diner

I-let is gebruikelijk dat een buitenlandse ambtenaar de verblijfskosten finclusief de maaltijden) voor eigen rekening neemt. Een

eventueel uit een oogpunt van gastvrijheid aangeboden etentje (lunch of diner) komt voor rekening van het kantoorbudget. U

moet dit derhalve eerst met het de voorzitter van het managementteam van uw regiokantoor bespreken.

Bijlage 2, Literatuur

Ter voorbereiding van een gelijktijdige controle wordt aanbevolen kennis te nemen
van de navolgende literatuur:

- Voorschrift internationate inlichtingenuitwisseling BTW (nr. B/CPP2006/1320M);

- Voorschrift internationale inlichtingenuitwisseling inzake de belastingen waarop de
Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen van
toepassing is (nr. B/CPP 2006/546M);

- De gelijktijdige controle is in aT haar facetten beschreven in het rapport
Multilaterale Controles. Dit rapport is te vinden op het Belastingnet onder Primair;
Naslagwerk; Versterking Vaktechniek; Platform Versterking Vaktechniek;
Rapporten PW;

- Controle van in het buitenland aanwezige administraties. Eindrapport van 1 juli
1998;

- In Belastingbulletin zijn diverse artikelen verschenen over gelijktijdige controles.
Deze zijn te vinden op het Belasting net ondet Voor iedereen; Nieuws &
Achtergrond; Belastingbulletin (zoeken op trefwoord “gelijktijdige controles” in
artikel).

Zie 00k de literatuurlijst in de Controleset voor controleambtenaren.
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