Tax Integrity deel 2
NBA Kennisgroep Compliance
8 oktober 2020

Introductie
NBA Kennisgroep Compliance

Marlène Jans

2

Louis de Bruijn

Erica Steenwijk

Pauline van der Hoff
Pauline van der Hoff

Agenda
Agenda
•

Introductie

•

Jaap van Dijk

•

–

Wrap-up vorig webinar

–

DAC6 en consequenties voor financiële
instellingen

Jeroen Bik
–

Voor vragen kunt u de chatfunctie gebruiken.

•

Links onderaan kunt u uw
camera aanzetten en het geluid
uit.

•

Naast uw foto ziet u drie
puntjes, met vervolgens de
optie om uw naam te wijzigen.

•

Omwille van elkaars privacy
mogen er geen foto’s worden
gemaakt van het scherm.

Fiscale integriteit cliënten: De rol van de
bank

•

Praktijkvoorbeelden

•

Afsluiting

3

•

Wrap-up vorig webinar
DAC6 en consequenties voor financiële instellingen

Jaap van Dijk

Spreker: Jaap van Dijk
Foto
invoegen

Jaap van Dijk
Director
T +31 (0)6 2007 1629
E JvDijk@rsmnl.nl

Achtergrond

•

Werkzaam bij RSM sinds 2015

Vakgebieden

•

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

Werkervaring

•
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•

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:
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•

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
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Veranderend belastinglandschap (2)
BEPS 2.0

State Aid

Brexit

Substance

•
•
•
•
•
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•
•

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

BEPS

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?
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Veranderend belastinglandschap - actualiteiten
•
•
•
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Letter van de wet vs. geest van de wet
Impact voor financiële instellingen inzake
beheersing integriteitsrisico’s
Tucht van toezicht op financiële sector sijpelt door
naar hun klanten
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Source: position paper &
Royal DSM Integrated Annual
Report 2019

Stelling
Stelling

Shell, Philips en DSM zetten een goede nieuwe standaard op het gebied van
fiscale integriteit door transparant te zijn over hun belastingverplichtingen in
alle landen waar zij actief zijn.
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28 May 2019

Top 10 countries that have done the most to proliferate corporate tax avoidance and influence the global
corporate tax system:
1. British Virgin Islands (British territory)
2. Bermuda (British territory)
3. Cayman Islands (British territory)
4. Netherlands
5. Switzerland
6. Luxembourg
7. Jersey (British dependency)
8. Singapore
9. Bahamas
10. Hong Kong
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These 10 jurisdictions are responsible for 52% of the world’s corporate tax avoidance risks as measured
by the Corporate Tax Haven Index. Over two fifths of global foreign direct investment reported by the IMF
is booked in these 10 countries, where the lowest available corporate tax rates averaged 0.54%. The top
3 ranked jurisdictions are part of the British-controlled network of satellite jurisdictions to which the UK
has outsourced some of its corporate tax havenry.

Focus op DAC6
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•

Sinds 2020 is de EU richtlijn ‘Directive on Administrative Cooperation DAC-6 van toepassing
binnen de Europese Unie. Adviseurs en / of belastingbetalers moeten grensoverschrijdende
constructies melden die voldoen aan specifieke criteria (zgn. ‘Hallmarks’).

•

De reikwijdte van de DAC6 Hallmarks is breder dan alleen agressieve belastingplanning,
kan ook regelingen omvatten die niet als fiscaal agressief worden ervaren. Dit kan een
toepassingsgebied opleveren voor gemeenschappelijke regelingen die door internationaal
actieve bedrijven worden geïmplementeerd. 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.

•

Non-compliance resulteert in boetes tot max EUR 5,5 mio. Daarnaast kans op verdere
vragen en toename van (grensoverschrijdende) belastingcontroles.

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, met kans op lange
rapportages.

Niet-naleving van DAC-6 kan leiden tot hoge boetes
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Hallmarks Overview
A

B

C

D

E

Generic
Hallmarks

Specific
Hallmarks

Specific
Hallmarks

Specific
Hallmarks

Specific
Hallmarks

Main Benefit Test required
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cross-border
transactions

Automatic
Exchange of
Information
& Beneficial
Ownership
(AEOI &
BO)

Transfer
Pricing

No Main Benefit Test required

Generic VS Specific Hallmarks
Generic Hallmarks
•

May increase the amount of reportable transactions, however a useful tool of
capturing new and innovative transactions (specific hallmarks have difficulty capturing
those)

•

Enables tax administrators to detect new “Innovative” schemes

Specific Hallmarks
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•

Allows tax administrators to target known areas of tax avoidance

•

There may be some overlap in some specific hallmarks however they reflect the key risk
areas in any given jurisdiction

Hallmarks A, B

1

A

B

GENERIC HALLMARKS

SPECIFIC HALLMARKS

Confidentiality clause included
in the transaction(s)

2

Fee structure to advisor(s)
linked to tax advantage

3

Making use of standardized
tax arrangements available to
more than one taxpayer

1

2
3

Making use of tax loss
arrangements e.g. acquisition
of a loss making company,
transfer of losses etc.
Conversion of incomes that
benefit from exemption or tax
liability reduction
Circular transactions with
serving no real commercial
purpose

Main Benefit Test required
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Hallmark C
C
SPECIFIC HALLMARKS
(Cross-border transactions)
1
2
3
4
5

Depreciation on the same asset in
multiple jurisdictions
Transfer of assets/services with
material mismatch in payables
Relief from double taxation in
multiple jurisdictions
Tax-deductible payment to an
associated company with no tax
residency in any jurisdiction
Tax deductible payment to
associated company resident in
EU/OECD blacklisted jurisdiction
No Main Benefit Test required
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6

7

8

Tax deductible payment to an
associated company resident in a
jurisdiction with Zero/almost Zero
corporate Income Tax
Tax deductible payment to an
associated company resident in a
jurisdiction where payment is fully
tax exempted
Tax deductible payment to
associated company in a
jurisdiction where preferential tax
regime for payments apply
Main Benefit Test required

Hallmarks D, E

1
2

D

E

SPECIFIC HALLMARKS
(AEOI & BO)

SPECIFIC HALLMARKS
(Transfer Pricing)

Schemes that undermine automatic
exchange of information
Schemes that involve opaque legal
and/or beneficial ownership or
unidentifiable structures

1
2
3

Arrangement involving use of
unilateral safe harbour rules
(simpler obligations or exemptions
on transfer pricing rules)
Transfer of hard to value
intangibles
Intragroup cross-border transfer of
functions and/or risks, and/or
assets subject to the EBIT of the
transferor(s)

No Main Benefit Test required
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Main benefit test
Assess group ownership and control structure, intragroup activities, economic
substance, business rationale, in order to establish whether the main benefit of such
an arrangement is foremost for business purposes or predominantly aimed at tax
advantages.
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Overview DAC6

24

Doubts on economic substance?
•

•
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Request EDD materials specifically in relation to
– filings or submissions made by or on behalf of the offshore entity with the
applicable regulator;
– notices and correspondence received by or on behalf of the offshore entity
from the applicable regulator (including details of any assertions of potential
non-compliance, regulatory information requests, monetary penalties and
potential strike-off action); and
– legal advice the offshore entity has received, in each case pertaining to matters
of economic substance or tax residency. Disclosure materials should be
reviewed and e.g. considered by legal counsel
Negotiate additional and specific representations, warranties and covenants in
transaction documents covering compliance with relevant economic substance
requirements.

Step-by-step plan for assessment tax integrity risks
Step 1: gain insight into all relevant elements of structure
Step 2: substantiate structure with a tax opinion
Step 3: check transactions against structure
Step 4: assessment of open source information
Step 5: benchmark: compare to similar cases
Record the outcome of the process in a substantiated customer tax assessment
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Risk Appetite: no risks = not possible

Which risks are you prepared to take?
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Penalties
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Countries

Penalties

Countries

Penalties

Countries

Penalties

Austria

Up to EUR 50,000

France

Up to EUR 100,000

Malta

Up to EUR 30,000

Belgium

Up to EUR 50,000

Germany

Up to EUR 25,000

Netherlands

Up to EUR 870,000

Bulgaria

Not mentioning a scheme: Up to EUR 5,100
Incorrect or incomplete information: Up to EUR 4,100
Failure to notify other intermediaries: Up to EUR 5,100

Greece

No draft legislation

Poland

Up to EUR 5.500,000

Croatia

Up to EUR 27,000

Hungary

Late, incorrect, incomplete report, or failure to
report: Up to EUR 1,400
Not meeting reporting obligation by the liable
person: Up to EUR 14,000

Portugal

Up to EUR 80,000

Cyprus

Up to EUR 20,000

Ireland (per day)

Up to EUR 5,000

Romania

Not reporting or delayed reporting:
EUR 20,600
Incorrect or incomplete reporting:
EUR 10,300

Czech Republic

Up to EUR 18,000

Italy

Failure to report: Up to EUR 31,500
Incorrect reporting: Up to EUR 10,500

Slovakia

Up to EUR 30,000

Denmark

Maximum penalties for small firms: EUR 6,700
Maximum penalties for large firms: EUR 53,600

Latvia

Financial Institutions: Up to 1% of turnover
(Max. EUR 14,000)
Taxpayers: Up to 1% of their annual turnover
(Max. EUR 3,200)

Slovenia

Up to EUR 150,000

Estonia

Not meeting submission deadline: Up to EUR 3,300
Not exchanging information: Up to EUR 3,200

Lithuania

Up to EUR 5,500 (Repeated breach of
obligations: Up to EUR 6,000)

Spain

Up to EUR 3,000 max. of the fees
received by intermediaries, or the
value of cross-border arrangement
for taxpayers

Finland

Up to EUR 15,000

Luxembourg

Up to EUR 250,000

Sweden

Up to EUR 14,000

United Kingdom

Up to EUR 1,118,000

Original Deadlines

June 25, 2018
DAC6 in force
(transactions
now reportable)
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Dec 31, 2019
Domestic
implementation

July 1, 2020
Domestic
regimes
effective

July 31, 2020
Ultimate
Completion
deadline

Aug 31, 2020
First deadline to
disclose
information

Dec 31, 2020
First annual reports of
transactions associated
with arrangements due
from Taxpayers (Select
EU Countries only)

• Voor (rapporteerbare) regelingen uitgevoerd tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020 was
de rapportage deadline 31 augustus 2020.
• Regelingen die vanaf 1 juli 2020 zijn uitgevoerd en die onder de DAC6 Hallmarks
vallen, dienden binnen de 30 dagen na uitvoering te worden bekendgemaakt.
• Bovengenoemde termijnen golden voor alle EU-lidstaten, totdat de Raad van de
Europese Unie op 24 juni 2020 overeenstemming had bereikt over een
facultatieve verlenging als gevolg van de Covid-19-crisis. In de volgende tabel
worden nadere bijzonderheden verstrekt over de huidige toepassing van de
DAC6-termijnen in de lidstaten van de EU.

Verschuiving van rapportage deadlines
•
•

Op 24 juni 2020 heeft de Raad van de Europese Unie (EU) een formeel akkoord bereikt over een
optionele verlenging met zes maanden van de rapportagetermijnen voor de belastingbetalers en/of
hun adviseurs. De wijzigingsrichtlijn werd ook bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU.
Aangezien de termijnverlenging facultatief was, kozen verschillende lidstaten, waaronder
Nederland, voor de verlenging met 6 maanden, maar Finland, Duitsland en Oostenrijk kondigden
aan de oorspronkelijke termijnen te zullen blijven toepassen.

Verlengde termijnen
•
Onder de verlengde termijnen blijft de zogenaamde "historische referentieperiode" (25 juni 2018 30 juni 2020) gelijk: wanneer een te rapporteren grensoverschrijdende regeling beschikbaar is voor
uitvoering, of klaar is voor uitvoering, of wanneer de eerste stap in de uitvoering ervan is gezet
tussen 25 juni 2018 - 30 juni 2020, moet deze regeling uiterlijk op 28 februari 2021 (in plaats van 31
augustus 2020) worden gerapporteerd.
•
De nieuwe referentieperiode (1 juli 2020 tot en met 31 december 2020) is van toepassing en de
rapportageperiode van 30 dagen begint op 1 januari 2021.
DAC6 biedt een kleine marge voor bedrijven om het effect en de volledige naleving te
beoordelen. Sterke aanbeveling: formuleer tijdig conclusies over regelingen, breng daarover
verslag uit en documenteer dit zorgvuldig om aanzienlijke boetes te voorkomen.
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Fiscale integriteit cliënten: De rol van de bank
Jeroen Bik

Agenda Hoofdlijnen
• Introductie – even voorstellen
• De ring van Gyges
• Openheid, transparantie en ethiek
• Rol van de bank
• DNB, Good Practices en de gevolgen voor de banken
• Resumé en afsluiting

32

Introductie
• 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
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Internet: openheid
Transparantie en de ring van Gyges
“Gyges ontdekt dat als hij de ringkas van een bepaalde ring (bij toeval ontdekt toen als
gevolg van hevige slagregen de aarde openspleet voor hem) naar het binnenste van zijn
hand keert, hij onzichtbaar wordt. Omdat hij dit kan, slaagt hij erin lid te worden van de
boodschappers van de koning van zijn land. Daar kan hij, dankzij zijn onzichtbaarheid, de
koningin verleiden, spant hij een complot met haar aan, waarna ze de koning vermoorden
om de macht te grijpen. Door zijn onzichtbaarheid kan niets hem tegenhouden.[1]
De vraag die dit verhaal bij de broers van Plato oproept, is duidelijk: Is het feit van een
rechtschapen man te zijn, niet gewoon de zwakte om de wetten en de moraal te
respecteren?
Dit is de vraag naar het nut van een moraal.”
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ring_van_Gyges en Richard Happé, Weekblad Fiscaal recht 2015/938
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Internet: openheid
• Transparantie verhoogt de moraal – Gyges
• De Panama Papers: 2015
• 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
• Ultiem doel van FATCA en CRS is transparantie voor de fiscale
autoriteiten van het land waar de cliënt*e woont of is gevestigd
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Rol van een bank
De bank ziet als enige partij alle transacties van cliënten – maatschappelijke functie
Transparantie
• De fiscus kan inzage vorderen (AWR)
• Renseignering (AWR): jaarlijkse levering van data van de rekeningen van alle cliënten
• DAC6: bank als intermediair of hulp-intermediair
• Bij banken voor de bepaling van fiscale integriteit bruikbare informatie
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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
• 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 (niet strafbaar) en
belasting ontduiken (strafbaar)

Stelling
Ethisch is er geen verschil tussen agressieve fiscale planning (in strijd met doel en
strekking van de wet) en belastingontduiking.
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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)
• 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
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Verklaring Rabobank inzake fiscale integriteit van cliënten
•

•
•
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“What is Rabobank’s tax policy in relation to its clients? Clients of the bank are responsible for their
own tax related decisions. Rabobank expects its clients to behave with integrity. This does not mean
that Rabobank expects clients to adhere to the standards Rabobank sets for itself. Rabobank expects
clients to adhere to standards as commonly accepted by society. These standards are to an extent
determined by local and cultural influences. Tax evasion and tax fraud are never acceptable for
Rabobank. In case of tax avoidance or avoidance of tax related transparency rules, Rabobank may
carry out enhanced client due diligence. Also, Rabobank expects its clients to be transparent towards
the bank and the tax authorities. For example, Rabobank will not enter into a complex transaction if it
does not have a sufficiently clear picture of the intentions (including tax motive) of involved parties.
However, it is not Rabobank’s role or responsibility to act as tax inspector towards its clients either. In
setting the policy for the tax matters of our clients, Rabobank takes into account the guidance provided
by our regulator "De Nederlandsche Bank" in its publication Good Practices on Client Tax Integrity. In
the client onboarding and client review process, as well as in the credit approval process, Rabobank
informs itself on the tax behaviours of relevant groups of clients. The purpose of this process is
twofold:
1. to be in control of credit- and reputation risks for the bank as financier of its clients, and
2. to carry out Rabobank’s role as gatekeeper to the financial system, measuring our clients’ tax
dealings against the standards as currently accepted in society. This is a dynamic process. As
support, Group Tax assists in the preparation of companywide e-learnings and provides internal
courses for those colleagues that are involved in the client acceptance or credit approval processes,
specifically aimed at tax related ethical dilemmas.”

Bron: https://www.rabobank.com/nl/images/tax-policy-statement-rabobank-2019.pdf

Verklaring ABNAMRO inzake fiscale integriteit van cliënten
• “As part of our aim to create sustainable growth for all our stakeholders and
recognising the role that tax plays in this regard, we have adopted the following set of
global tax principles. We believe that these principles illustrate good corporate practice
in the area of tax management and tax transparency, balancing the interests of our
various stakeholders, including our clients, shareholders, employees and society at
large. The principles provide guidance for responsible tax behaviour throughout ABN
AMRO.”
• “Products Products and solutions offered by the bank that have potential tax
advantages for clients are acceptable if these products fully comply with the intentions
and spirit of the law and the commercial motives of clients to use such a product or
solution are superior to the tax motives.”
Bron:
https://www.abnamro.com/nl/images/010_Over_ABN_AMRO/030_In_de_maatschappij/010_Duurzaamheid/010_Beleid/035_
Tax_policy/Files/Tax_Principles.pdf
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Verklaring ING inzake fiscale integriteit cliënten
“Tax principles
We are mindful that every aspect of our business, including our approach to tax, has an
impact on society. We have therefore chosen to formalise our approach so as to clarify
our views on responsible tax behaviour.
Compliance
As a global bank, we play a crucial role in fighting financial crime and protecting the
financial system from harmful behaviour. This includes criminal activities such as tax
evasion, but also aggressive tax avoidance, which is not illegal but can be damaging to
the communities in which we operate. That’s why, in line with our values, principles and
the expectations of our regulators and society, we do not want to facilitate such
activities.”
Bron: https://www.ing.com/About-us/Compliance/Tax-principles.htm
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Hoe toetsen banken fiscale integriteit?
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•

Know your customer, KYC

•

Openbare bronnen

•

Fiscale wet- en regelgeving

•

Transactiemonitoring

•

Jaarrekening

•

Fiscaal advies

•

Standpunt Belastingdienst of andere lokale fiscale autoriteit

Wat toetsen banken?
•

Economische realiteit

•

Transparantie

•

Verklaring structuur of transactie logisch?

•

Controle van de feiten

Conclusie is dat de juridische toets niet volstaat.
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Stellingen
Stelling 1
Nederland is een belastingparadijs
Stelling 2
Fiscaal adviseurs moeten wegens de gewenste fiscale integriteit
toetsen of cliënten het door hen gegeven advies uitvoeren
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Tax Integrity
Praktijkvoorbeelden
Jaap van Dijk & Jeroen Bik

Welke belastingen?
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•

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 conclusive dat het gaat om ontduiking, of ontwijking of
optimalisatie.
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Integriteitsrisico’s
Wat is de rol van de compliance officer m.b.t.
integriteitsrisico’s?
Dezelfde als ten aanzien van alle andere
integriteitsrisico’s
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Praktijkvoorbeeld

Voorbeeld
Voorbeeld 1
•
•
•
•
•
•
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Een in Nederland gevestigd ontplooit niet of nauwelijks activiteiten in België.
Het bedrijf wil gebruik maken van een fiscale faciliteit in België.
De faciliteit brengt mee dat het bedrijf aftrek krijgt over het kapitaal in België,
waardoor de grondslag voor de vennootschapsbelasting gering is. Voor de faciliteit is
nodig dat het bedrijf kapitaal verplaatst van Nederland naar België.
Dan betaalt het bedrijf - ondanks in Nederland gemaakte winsten - in Nederland
vrijwel geen vennootschapsbelasting.
Het bedrijf maakt hierover een afspraak met de Belgische belastingdienst.
Op grond van deze afspraak verhuist de financieel directeur van het bedrijf naar
België. Volgens de fiscale regels van België is daarmee voldaan aan een van de
voorwaarden voor bedrijven om van de fiscale faciliteit in België gebruik te kunnen
maken.
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Voorbeeld
Voorbeeld 2
•
•
•
•
•

De cliënt heeft een eigen woning in Nederland
De cliënt wenst een bankrekening voor een Limited gevestigd in Dubai, waarvan hij
de enig aandeelhouder is
De woning is gefinancierd met een geldlening van de Limited in Dubai
De cliënt trekt de rente over de lening voor de eigen woning af van zijn inkomen
De rente die de Limited ontvangt is onbelast

Hoe kan de bank in dit geval het fiscale risico bepalen en de fiscale integriteit van de
cliënt en de Limited in Dubai?
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Relaties binnen de groep en gerelateerde implicaties

UBO 1

Energy
equipment
production

Panama

1

Algerian
Government

100%
Company A
100%

Algeria

UBO 3

UBO 2

Company A1

Russia

Portugal

UBO 1

United Kingdom

UBO 2
100%

Company B

11%

44%

56%
Company A2

6

2

UBO
Family
89%

Company C

GH purchases
machinery from third
parties, sells it to B
and C

Construction

Netherlands
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UBO 1

50%

50%
Company D

UBO 2

27%

3
2%

Company E

71%

Company F

Company G

4

Company H
Nominee
Shareholders

Fiduciary agreement. Pays
3% of GH’s profits to F

5

F is responsible for the
management of GH

Company GH
Subcontractor

Third Party
Transactions

Real Estate

UBO 1

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
• Nov / dec
Human Trafficking
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