CRS rapportering 2020 - Veelgestelde vragen
1.

Waarom ontvang ik deze brief?

U ontvangt deze brief omdat u, volgens de gegevens in ons bezit,
•
fiscaal resident van een ander (aan rapportering onderworpen) rechtsgebied dan België bent; én
•
als natuurlijk persoon
o (mede-)rekeninghouder bent OF
o ‘maat’ bent in een burgerlijke maatschap, die rekeninghouder is OF
o ‘controlling person’ bent van een zgn. ‘passive NFE’, die rekeninghouder is.

2. Welke financiële gegevens worden uitgewisseld?
Naast uw persoonlijke coördinaten (naam, adres, fiscale woonstaat, fiscaal identificatienummer (TIN),
geboorteplaats en -datum) gaat het om:
• Naam van de financiële instelling waar u de rekening aanhoudt, alsook de nummers van de aangehouden rekening(en).
Voor depositorekeningen (= zicht- en spaarrekeningen) is dat het IBAN-nummer, voor andere rekeningen het uniek
rekeningnummer.
• Voor depositorekeningen: het rekeningsaldo op het einde van het vorig kalenderjaar, alsook het brutobedrag van de op
die rekeningen ontvangen intresten gedurende het afgelopen jaar.
• Voor effectenrekeningen: dezelfde gegevens als voor depositorekeningen, plus het brutobedrag van de in het vorige
kalenderjaar ontvangen dividenden en couponbetalingen, alsook de in dat jaar gerealiseerde bruto verkoopopbrengsten.
Het ‘brutobedrag’ is het bedrag na aftrek van eventuele buitenlandse bronheffing, maar vóór eventuele inhouding van
Belgische roerende voorheffing en vóór aangerekende kosten.

3. Ik heb een gemeenschappelijke rekening met nog één of meer andere personen. Hoe wordt
hiermee omgegaan?
Iedere mederekeninghouder die voldoet aan de hierboven uiteengezette criteria, zal moeten gerapporteerd worden alsof hij
enig rekeninghouder is, d.w.z. met vermelding van 100% van de te rapporteren bedragen. Anders gezegd en bij wijze van
voorbeeld, de financiële gegevens van een gemeenschappelijke rekening op naam van twee (te rapporteren) echtgenoten
zullen in hoofde van elk van beide echtgenoten voor de totaliteit gerapporteerd worden.

4. Ik ben aandeelhouder (’maat’) van een burgerlijke maatschap. Hoe gebeurt de rapportering?
Aangezien een burgerlijke maatschap fiscaal transparant is, dient de rekening voor CRS-doeleinden beschouwd te worden
als een gemeenschappelijke rekening, waarvan alle maten mederekeninghouder zijn. Net zoals vermeld bij vraag 3, zal
elke (te rapporteren) maat voor de totaliteit van de rekening(en) gerapporteerd worden. Er wordt m.a.w. geen rekening
gehouden met het aantal deelbewijzen dat iedere maat in de burgerlijke maatschap bezit.

5. Wanneer ben ik ‘controlling person’ van een ‘passive NFE’?
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Hoewel de theorie veel complexer is, kan in de regel weerhouden worden dat gaat het om (te rapporteren) aandeelhouders
die minstens 25% bezitten van een Belgische of buitenlandse vennootschap, waarvan de inkomsten voornamelijk uit
beleggingen voortkomen.
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6. Mijn rekening is een rekening in ‘gesplitste eigendom’: één of meer personen zijn
vruchtgebruiker(s) en één of meer personen zijn blote eigenaar(s). Wat houdt dit in qua
rapportering?
In hoofde van de blote eigenaar(s) zullen enkel de bruto verkoopopbrengsten en het rekeningsaldo van de rekening waarop
de in gesplitste eigendom aangehouden effecten geboekt zijn, gerapporteerd worden.
De bruto ontvangen inkomsten (dividenden en intresten) zullen in hoofde van de vruchtgebruiker(s) gerapporteerd worden.
Afhankelijk van het soort rekening zal ook nog andere informatie verstrekt worden (cf. vraag 2).
Indien er verschillende (te rapporteren) vruchtgebruikers en/of verschillende (te rapporteren) blote eigenaars zijn, zal
iedere vruchtgebruiker, resp. iedere blote eigenaar gerapporteerd worden overeenkomstig de modaliteiten voorzien voor
mederekeninghouders (cf. vraag 3).

7.

Moet ik deze informatie overnemen in mijn belastingaangifte?

Dit is afhankelijk van de fiscale wetgeving in uw woonstaat. Wij raden u hieromtrent aan contact op te nemen met uw
fiscaal raadgever.
De financiële gegevens die uitgewisseld moeten worden, zijn vastgelegd in een internationale overeenkomst. Hoewel
e.e.a. bedoeld is om belastingontduiking te vermijden, mag deze gegevensuitwisseling niet als een fiscaal advies
aangemerkt worden.

8. Waar vind ik meer informatie over CRS?
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Meer informatie omtrent CRS is terug te vinden op de website van de FOD Financiën.
https://financien.belgium.be/nl/E-services/crs/beschrijving
https://financien.belgium.be/nl/E-services/crs/faq-en-documentatie
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