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Achtergrond

•

Werkzaam bij RSM sinds 2015

Vakgebieden

•

Compliance, corporate finance, onroerend
goed, governance, sancties en exportcontroles,
financial economic crime

Werkervaring

•

•

DSB Bank, SNS Bank, SNS Property Finance,
Philips, Ministerie van Financiën

•

•

Jaap heeft ruime ervaring als CFO, CFRO and CEO bij twee
financiële instellingen en heeft gewerkt bij verschillende
bedrijven in verschillende sectoren. Jaap heeft een
helikopterview en kan situaties vanuit meerdere
perspectieven bekijken.
Nauwe interactie met toezichthouders was deel van Jaap zijn
werk. Jaap weet daardoor een goede balans te vinden
tussen wat expliciet door de toezichthouder wordt gevraagd
en de vertaling in de praktijk naar werkbare, effectieve
oplossingen.
Bij RSM heeft Jaap veel financiële instellingen en bedrijven
ondersteund op het gebied van governance, risk en
compliance, waaronder op het gebied van fiscale integriteit.

RSM
Feiten:
•

Kantoren in meer dan
120 landen, aanwezig in
alle 40 belangrijke
zakencentra over de hele
wereld.

•

Accountancy,
belastingadvies en
overage consultancy

•

Meer dan 43000
medewerkers.

•

Meer dan 810 kantoren
verdeeld over de hele
wereld.

Achtergrond
De financiële sector
• Bestuurders van financiële instellingen, verantwoordelijk voor interne audit en compliance.
• Managers / specialisten van DNB (o.a. Toezicht Trustsector, integriteitsrisicomanagement,
Cultuur en gedrag, AML/CFT, Sancties).
Vakexperts op het gebied van Governance, Risk en Compliance Consultancy
• FATF- landen evalutaties, FATF werkgroepen
• IMF / Werldbank regionale ontwikkelingsprogramma’s voor centrale banken en
financiële instellingen
• Instituut voor Financial Crime van Holland Security Delta
• FCI-Factor Chain International

Hoe verandert de samenleving?

Hoe verandert de samenleving?
“The Dutch treasury is missing out on €22bn a year due to tax evasion,
according to researchers at the University of London on behalf of MEPs from
the social and democratic alliance within the European parliament. In total, EU
countries miss out on €823bm because of tax avoidance, the S&D research
shows. The total amount is about five times the annual EU budget.
Research by European green parties published last week show that companies
in the Netherlands realistically pay some 10% tax on their profits, when the
actual corporate taxation rate is 25%.”

“60% of company royalties passing through the Netherlands are sent on directly to Bermuda, the government’s macroeconomic think tank CPB said in a new report on Thursday. In total, some €4,200bn was parked in shell and other
companies in 2016, almost six times Dutch GDP, the organisation said. (…) The Netherlands has already said it will tighten
up its rules for granting advance tax rulings and says no rulings will be granted if a tax structure involves a tax haven or if
the purpose of the ruling is essentially to avoid Dutch or foreign taxes. The Netherlands has also announced plans to
introduce a withholding tax on interest and royalty payments made to companies where corporate taxes are 9% or less. This
will close off the Bermuda route but will not affect Ireland, Switzerland and Luxembourg as destinations, the CPB points out.

Een veranderend belastinglandschap
•

In de afgelopen 3 jaar is er een grote verscheidenheid aan internationale fiscale ontwikkelingen
gaande. Door deze ontwikkelingen zijn de administratieve- en compliance lasten voor
(belastingafdelingen) van buitenlandse multinationals enorm toegenomen.

•

Snelle veranderingen van het internationale belastinglandschap onder invloed van het OECD Base
Erosion & Profit Shifting (BEPS) actieplan, gevolgd door EU-regelgeving.

•

Belastingstructuren die als gebruikelijk werden beschouwd, waren ‘opeens’ niet langer wettelijk
toegestaan (intellectueel eigendom via CV-BV structuren, doorstroomvennootschappen etc). De
substance vereisten zijn belangrijker geworden.

•

BEPS identificeerde agressieve belastingplanning door middel van het verleggen van winsten en / of
het eroderen van de belastinggrondslag bij international structuren, waarbij gebruik werd gemaakt
van hiaten en discrepanties in de belastingregels van de betrokken jurisdicties door op kunstmatige
wijze met winsten te schuiven naar jurisdicties met weinig tot geen belastingheffing, maar waar ook
geen of nauwelijks economische activiteit is.

•

De EU volgde snel met haar eigen interpretaties die werden gevolgd door richtlijnen als
ATAD I & II (Anti-Tax Avoidance Directive) and the Mandatory Disclosure Directive (DAC6) als
bekendste en meest recente voorbeelden.

Een veranderend belastinglandschap
•

Gezien alle veranderingen is het gemakkelijk om te concluderen dat we ons in een overgangsfase
bevinden. Deze fase wordt niet alleen gekenmerkt door formele wetswijzigingen, maar ook door een
grotere publieke opinie / controle op het gebruik van internationale fiscale structurering. Het volstaat
niet langer om alleen de wet te volgen, zonder na te gaan of de structurering wellicht als
belastingontwijking is aan te merken.

•

Financiële instellingen hebben wettelijke verplichtingen om integriteitsrisico's te beheersen. Daarbij is
het voor de financiële instellingen van belang om fiscale integriteitsrisico’s van cliënten, waaronder
belastingontwijking te identificeren, in te schatten en te beheersen. Dit blijkt lastig te zijn. DNB / AFM
verwachten van financiële instellingen dat zijn een belasting risicobereidheid vaststellen en in de
risicobeheersing wordt geborgd dat fiscale risico’s daarbinnen blijven.

•

Het gevolg is dat met name international opererende klanten van financiële instellingen hun
structuren moeten heroverwegen, teneinde hun relatie te kunnen bestendigen. Met andere woorden,
de tucht van het toezicht op de financiële sector sijpelt door naar de bedrijven.

Een veranderend belastinglandschap
•

Sinds 2020 is de EU richtlijn ‘Directive on Administrative Cooperation DAC-6 van toepassing binnen
de Europese Unie. DAC6 vereist dat adviseurs en / of belastingbetalers grensoverschrijdende
constructies melden, die voldoen aan specifieke criteria, welke zijn vastgelegd in DAC-6 (de zgn.
‘Hallmarks’).

•

De reikwijdte van de DAC6 Hallmarks is breder dan alleen agressieve belastingplanning en kan ook
regelingen omvatten die over het algemeen niet als fiscal agressief worden ervaren. Dit kan een
toepassingsgebied opleveren voor gemeenschappelijke regelingen die door international actieve
bedrijven worden geimplementeerd. Naast de fiscale functie, kunnen ook andere bedrijfsonderdelen
(zoals treasury) worden beïnvloed door de DAC-6 vereisten.

•

Alle regelingen die voldoen aan de “hallmarks” moeten gemeld worden bij lokale
belastingautoriteiten. Een hallmark is een kenmerk van een grensoverschrijdende constructie die
elementen van belastingontwijking of belastingontduiking kan bevatten. Voor een aantal hallmarks is
het verplicht een zogenaamde ‘main benefit test’ uit te voeren.

•

Indien specifieke regelingen niet correct worden geidentificeerd en gerapporteerd door
rapportageplichtigen, kunnen boetes worden opgelegd tot maximaal EUR 5,5 mio. Afgezien van de
hoge boetes, kan de uitwisseling van informatie leiden tot verdere vragen en een toename van
(grensoverschrijdende) belastingcontroles.

Wat verandert er?
•

Fiscale integriteitsrisico’s onderscheiden zich van financial economic crime risico’s, omdat het
niet gaat om het overtreden van de wetgeving, maar om het naleven van de geest van de wet.

•

Nieuwe ontwikkelingen, na de publicaties van de Panama Papers en andere ‘offshore leaks’.
•
•
•
•
•
•
•

Common Reporting Standard (CRS)
OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
Anti Tax Avoidance Directives (ATAD)
FATF Recommendations
EU Mandatory Disclosure Directive DAC6
DNB Good Practices fiscale integriteit
Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB)

Een veranderend belastinglandschap
BEPS 2.0

State Aid

Brexit

Substance

DAC6

BEPS

DAC6 in het kort
Welke invloed heeft DAC6
• Professionele belastingadviseurs (tussenpersonen)
die hebben deelgenomen aan het opzetten van
grensoverschrijdende constructies worden verplicht te
rapporteren aan de lokale belastingautoriteiten.
• Dit geldt ook voor partijen die ‘hulp’ hebben verleend
aan deze belastingadviseurs
• In bepaalde andere gevallen, kunnen
meldingsverplichtingen bij de belastingbetaler zelf
komen te liggen

Wat moet er gemeld worden?
•

Alle regelingen die voldoen aan de hallmarks,
moeten
worden
gemeld
bij
de
lokale
belastingautoriteiten.

•

In verband met Covid 19 is de meldingsplicht in
Nederland uitgesteld tot 1 januari 2021.

•

Het is een complex proces, dat ook lange rapporten
met zich mee kan brengen.

Het niet naleven van DAC-6 kan leiden tot hoge boetes

Multilateraal instrument (MLI).
Multilateraal instrument: Tegen misbruik van belastingverdragen ter voorkoming van BEPS
•

MLI staat landen toe om snel maatregelen te kunnen nemen om bestaande
belastingverdragen te versterken en zich zo te beschermen tegen belastingontwijking, die op
ongepaste wijze belastingverdragen gebruiken om belastingheffing te voorkomen / te
verlagen.

•

Geïmplementeerde maatregelen maken een einde aan verdragsmisbruik en ‘verdrag
shopping’, door de toezegging van landen om in de belastingvedragen in ieder geval
bepalingen op te nemen die afdwingen dat deze verdragen worden gebruikt in
overeenstemming met het beoogde doel.

•

MLI wijzigt belastingverdragen die Covered Tax Agreements (CTA’s) zijn (overeenkomsten ter
voorkoming van dubbele belastingheffing).

•

Verbetering van mechanismen voor geschillenbeslechting (arbitrageprocedures), waardoor de
zekerheid van de belastingbetaler verder wordt vergroot.

MLI: Verdragsmisbruik
De MLI vereisten met betrekking tot het voorkomen van misbruik van belastingverdragen zijn tweeledig;
•

De pre ambule van CTA’s moet worden gewijzigd om te verduidelijken dat het doel ervan is om
dubbele belastingheffing te voorkomen, zonder dat er er mogelijkheden gecreëerd worden voor nietheffing of vermindering van belastingheffing door belastingontduiking of belastingontwijking. De pre
ambule schetst daarom de context voor een belastingvedrag en dient in aanmerking te worden
genomen bij de interpretatie en toepassing van de bepalingen van het relevante verdrag (hoewel het
onwaarschijnlijk lijkt dat de pre ambule daadwerkelijk een verdragsbepaling kan ‘overrulen’ die qua
strekking duidelijk verschilt.

•

Alle belastingverdragen die onder de MLI vallen, moeten een antimisbruikregel bevatten die erop
gericht is te voorkomen dat verdragsvoordelen worden toegekend in onbedoelde omstandigheden.
Landen moeten daartoe een van de volgende benaderingen implementeren; 1) een Principal
Purpose Test (PPT), 2) een PPT en / óf een vereenvoudigde óf een gedetailleerde bepaling over de
beperking van voordelen (Limitation of Benefits, LOB) of 3) een gedetailleerde LOB-bepaling
aangevuld met een ‘anticonduit’ regel.

Belastingontwijking en Belastingontduiking
Gradaties van fiscaal misbruik: overtreding van de wet & handelen in
strijd met de geest van de wet
•

Realisatie van ‘ongepaste’ belastingvoordelen (maatschappelijk onbetamelijk)

•

Conflict tussen de geest van de wet en de mogelijke belastingvoordelen, de
hamvraag: wordt de wetgevende intentie gefrustreerd op het moment dat de
belastingvoordelen worden toegekend. (objectiviteitstoets of legitimiteitstoets)?

•

Ontbreken van plausibele commerciële redenen, de analyse: bepaal of
structuren / transacties gerechtvaardigd zijn door overwegend commerciële
motieven, dan wel fiscale motieven. (subjectieve toets of ‘main benefit test’).

Wat is de uitdaging?

Optimalisatie;
•

Structuren in overeenstemming met de letter en de
geest van de belastingwetgeving.

Ontwijking
•

•
•

Structuren die strikt genomen toelaatbaar zijn volgens
de letter van de wet, maar in strijd met de geest van
de wet (‘legal but harmful). Wordt ook wel aangeduid
als ‘aggressive tax planning’.
Belastingontwijking omvat ook het misbruik maken
van onbedoelde mogelijkheden als gevolg van
internationale belastingverdragen.
Risico voor de belastingplichtige: reputatieschade als
gevolg van strijdigheid met hetgeen als maatschappelijk aanvaardbaar wordt beschouwd.

Ontduiking
•

Hoe bepaal je de grens?

•

Het opzettelijk voor de belastingdienst verbergen van
informatie met betrekking inkomsten of bezittingen, of
het valselijk opvoeren van kosten, met als doel geen
of minder belasting te betalen.
Risico voor de belastingplichtige: reputatieschade in
verband met wetsovertreding, financiële schade als
gevolg van boetes.

Fiscale integriteit cliënten: De rol van de bank
Jeroen Bik
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Introductie - even voorstellen
• Jeroen Bik, jurist, Nederlands recht en Fiscaal recht
• Ervaring als advocaat, medewerker van het ministerie van Financiën en fiscaal-jurist bij ING

Deze presentatie is niet namens ING, maar op persoonlijke titel

Crises: perspectief
• Ethiek is prominent tijdens crises
• 2008 financiële crisis
• 2011 fiscale fraude met beleggen - fiscaal onoirbaar gedrag
• De Belastingdienst en DNB als belanghebbende
• Door de financiële crisis is de belangstelling gestegen voor fiscale ethiek, ofwel fair share
• Perspectief: internationaal

Internet: openheid
• Transparantie verhoogt de moraal
• De Panama Papers: 2015
• Daarna nog vele onthullingen -> momentum in de politiek, vooral internationaal
• Obama: “I don’t care if it’s legal, it’s wrong” (2016) over
belastingontwijking
• Verdragen, wet- en regelgeving tegen witwassen en belastingontduiking:
FATCA en CRS
• Complicaties:
• 1 het fiscaal gunstige vestigingsklimaat van Nederland
• 2 het unanimiteitsbeginsel inzake belastingen (EU)

Rol van de bank
• Relevante wettelijke verplichtingen van de bank
• Poortwachter (Wft, Wwft) – belastingontduiking is gronddelict voor witwassen
• De bank ziet als enige partij alle transacties van cliënten – maatschappelijke functie
• De fiscus kan inzage vorderen (AWR)
• Renseignering (AWR): jaarlijkse levering van data van de rekeningen van alle cliënten
• Corporate Criminal Offence (2017)
• DAC6 intermediair
• Vraag: hoe ver gaat de rol van de bank?

De Nederlandsche Bank
• Maatschappelijke betamelijkheid
• DNB heeft vanaf 2016 verhoogde belangstelling gehad voor ‘agressieve fiscale planning’ door
cliënten van de banken - zie de Vooruitblik toezicht 2017
• De reden is dat voor de financiering van terrorisme en witwassen structuren worden gebruikt die
ook voor fiscale planning worden gebruikt
• De overeenkomsten zijn verhullen en complexiteit - belastingontduiking kan bovendien
witwassen zijn
• Het verschil tussen belastingontwijking (legaal) en belastingontduiking (illegaal) is klein en
lastig te maken, zeker voor niet fiscaaljuristen
• Economisch is er geen verschil tussen belasting ontwijken en belasting ontduiken

De Nederlandsche Bank
• De Good Practices van 2019, visie DNB:
• Daartoe moeten banken ook weten in hoeverre hun klanten belasting ontwijken, ook al is dat
legaal. Want wat eerst op ontwijking lijkt, kan later ontduiking blijken te zijn. Die scheidslijn is dun
en breekbaar. Bovendien kan het vertrouwen in de sector worden geschaad als banken
meewerken aan agressieve taxplanning. De toezichthouder wil dat banken rekening houden met
dit risico. (Bron: FD 7 augustus 2019)
Nota bene
• De Good Practices van DNB is geen juridisch bindend document of beleidsregel van DNB als
bedoeld in artikel 1:3 lid 4 Algemene Wet Bestuursrecht en heeft of beoogt geen rechtsgevolg).
• Het is een handreiking voor de uitleg en toepassing van de wettelijke
verplichtingen.

Good Practices - gevolgen
• DNB koppelt de functie van poortwachter van het financiële systeem ook aan fiscale integriteit
van cliënten van banken
• De banken dienen ook beleid te hebben ter zake van de fiscale integriteit van cliënten
• DNB laat aan de bank om te bepalen in hoeverre fiscale planning - mits legaal - door cliënten
aanvaardbaar is; dit moet toetsbaar zijn aan beleid
• Richtinggevend is maatschappelijke betamelijkheid
• Enig juridisch houvast in ATAD en DAC6 en de Wet bronbelasting 2021
• Risk Appetite Statement, ofwel RAS: welke cliënten zijn acceptabel, onder andere vanuit fiscaal
perspectief?
• RAS kan fiscale toets overbodig maken: bijvoorbeeld geen cliënten van buiten de EU.

Belastingontwijking versus belastingontduiking
• Algemeen internationaal erkende principes van belastingheffing
- Belasting moet worden betaald waar de winst gemaakt wordt
- Het fiscale is niet leidend, maar volgend
• Substance, economische realiteit
• De lege vennootschap in een jurisdictie zonder belastingheffing
• Boxhoppen en saldinisme

Resumé
• Gewijzigde verhoudingen
• De verhoudingen tussen banken en cliënten zijn door de toegenomen verplichtingen van de
bank als poortwachter ingrijpend gewijzigd
• Het toezicht door DNB heeft er een fiscale dimensie bijgekregen
• Het gunstige fiscale systeem van Nederland speelt hierin een belangrijke rol
• Samenwerking tussen de opsporingsautoriteiten en de banken bij de bestrijding van
terrorismefinanciering en witwassen c.q. belastingontduiking is gewenst en noodzakelijk,
maar het wettelijke kader is er nog niet
• Hoopvol en noodzakelijk is de oprichting van Transactiemonitoring Nederland op 8 juli 2020:
ongebruikelijke transactiepatronen die individuele banken niet kunnen ontdekken
• Samenwerking inzake maatschappelijk ongewenste belastingontwijking?

Overdenking en voorlopige conclusies
• De bank als morele poortwachter?
• De rol van de bank is nog niet uitgekristalliseerd, vooral bij het tegengaan van
ongewenste fiscale planning
• De rol van de bank eindigt waar die van de Belastingdienst begint
• Vooralsnog zie ik de rol van de bank beperkt tot het niet meewerken van evidente gevallen van
agressieve fiscale planning
• Als de banken een cliënt niet acceptabel vinden wegens agressieve fiscale planning speelt
fiscale ethiek een rol spelen bij de afweging

Stellingen
• Accountants die een audit uitvoeren doen er volgens mij goed aan fiscale integriteit
van de cliënten mee te nemen in de beoordeling van de risicobeheersing

• Het weigeren of afscheid nemen van deze cliënten leidt ongetwijfeld tot meer
fiscaal integere cliënten en draagt zo bij aan de integriteit van het financiële
systeem

Tax Integrity
Praktijkvoorbeelden
Jaap van Dijk & Jeroen Bik

Welke belastingen vallen hieronder?
•

Er is een breed scala aan belastingen, zoals VPB, IB, BTW, bronbelasting,
dividendbelasting, overdrachtsbelasting etc.

•

In principe kunnen allerlei soorten belasting worden misbruikt, maar de grootste aandacht
gaat uit naar de VPB.

•

Terwijl belastingontduiking / belastingontwijking in eigen land kan plaatsvinden, zit de
grootste zorg bij internationale zakelijke activiteiten.

•

Terwijl een dergelijke winstverschuiving kan worden gerealiseerd via transacties tussen
niet verbonden partijen, zijn transacties binnen de groep de grootste zorg, omdat koper en
verkoper zeggenschap hebben binnen dezelfde groep en het een uitdaging is om aan de
‘arms length’ voorwaarden ten aanzien van transfer pricing te voldoen.

Stappenplan voor beoordeling fiscale
integriteitsrisico’s.
Stap 1: Inzicht krijgen in alle relevante delen van de structuur
Stap 2: Onderbouw de structuur met een fiscale opinie
Stap 3: Controleer transacties in de context van de structuur
Stap 4: Beoordeling van informatie uit openbare bronnen
Stap 5: Vergelijking met soortgelijke voorbeelden (benchmarking)
Leg de uitkomst van het inschattingsproces vast in een onderbouwde
beoordeling van de belastingrisico’s, met als heldere conclusie dat het
gaat om ontduiking, of ontwijking of optimalisatie.

Integriteitsrisico’s
Wat is de rol van de compliance officer m.b.t.
integriteitsrisico’s?
Dezelfde als ten aanzien van alle andere
integriteitsrisico’s

Praktijkvoorbeeld 1
Een eenvoudige structuur, maar verschillende implicaties

Eenvoudige structuur, maar verschillende implicaties
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Praktijkvoorbeeld 2
Gelaagde structuur en gerelateerde implicaties

Gelaagde structuur en gerelateerde implicaties
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Praktijkvoorbeeld 3
Relaties binnen de groep en gerelateerde implicaties

Relaties binnen de groep en gerelateerde implicaties
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Disclaimer
The content in this document has been prepared by RSM Netherlands Consultancy B.V.(RSM). The information in this document,
including the highlighted scenarios, is intended to provide a general illustration of the integrity risks. Therefore the information
covered is not intended to provide any professional services or advice. The applicability and impact of laws and standards can vary
considerably based on the specific facts and circumstances involved. Before reaching conclusions and/or making any decision and/or
taking any action based on the information provided in this document, you should consult RSM.
The content provided in this document is provided, “as is”, with no guarantees of completeness, accuracy, timeliness of the results
obtained from the use of this content, and without warranty of any kind, express or implied, including, but not limited to warranties of
performance, merchantability, proprietary rights, fitness for a particular purpose.
In no event, will RSM or its partners, employees be liable to you or anyone else for conclusions made, decision made, action taken,
in reliance on the content provided in this document or for any consequent damage, or punitive or similar damages even if RSM was
advised, knew, or should have known of the possibility of such damages.
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Tax Integrity
Afsluiting

Volgende webinars
NBA Kennisgroep Compliance
• 6 okt
Deep Democracy
• 8 okt
Tax Integrity deel 2
• Nov / dec
Human Trafficking

