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Artikel 6b – Wet op de internationale bijstandsverlening bij de
heff ing van belastingen

Automatische gegevensverstrekking – specifieke categorieën

W. Boei, LLM
verbonden aan de Hoge Raad der Nederlanden en de Erasmus Universiteit Rotterdam

Bijgewerkt tot � oktober ����

1. Algemeen

2. Lid 1 Uitwisseling van inlichtingen over inkomen en vermogen

2.1. Interpretatie

WB

De automatische verstrekking van inlichtingen is onder te verdelen in inlichtingen die betrekking hebben op: bepaalde
categorieën van inkomsten en vermogen (zie art. 6b, lid 1, onderdeel a tot en met e WIBB) en inlichtingen die betrekking
hebben op rekeningen bij financiële instellingen (onderdeel van de CRS en vervat in art. 6c en art. 10a tot en met 10fa
WIBB). Gegevens over de in art. 6b WIBB bedoelde categorieën van inkomsten en vermogen zijn EU-lidstaten verplicht met
elkaar uit te wisselen. Art. 6b WIBB betre� gedeeltelijk de implementatie van art. 8 DAC.

Lid 1 behelst bevat een verplichting voor Nederland om inlichtingen over de in dit lid genoemde categorieën van inkomen
en vermogen uit te wisselen met andere lidstaten. Het betre� alleen inlichtingen waarover de lidstaat beschikt ten aanzien
van ‘ingezetenen van die andere lidstaat’. Het gaat dus alleen om inlichtingen van personen (zowel natuurlijk- als
rechtspersonen) die hun fiscale woonplaats in een andere lidstaat dan Nederland hebben. Het betre� ook alleen de
verstrekking aan de andere lidstaat waarvan de persoon ingezetene is en niet aan alle andere lidstaten.

Art. 8, lid 1, Administratieve samenwerkingsrichtlijn (hierna: DAC), waaruit art. 6b WIBB volgt, is uitgebreider dan art. 6, lid
1, WIBB.

Art. 8 DAC luidt:

‘De bevoegde autoriteit van elke lidstaat verstrekt de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat met betrekking tot
belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2014 automatisch de inlichtingen waarover zij ten aanzien van ingezetenen van die
andere lidstaat beschikt inzake de volgende specifieke inkomsten- en vermogenscategorieën, op te vatten in de zin van de
nationale wetgeving van de lidstaat die de inlichtingen verstrekt: (Boei: gevolgd door de categorieën die ook in art. 6, lid 1,
WIBB zijn opgenomen).’

De genoemde categorieën dienen dus te worden opgevat blijkens de definitie naar de wetgeving van de
inlichtingenverstrekkende lidstaat. Het uitgangspunt voor Nederland voor art. 6 WIBB is dus de Nederlandse interpretatie.
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2.2. Onderdeel a: Arbeidsinkomen

2.3. Onderdeel b: directiehonoraria

2.4. Onderdeel c: Levensverzekeringsproducten

2.5. Onderdeel e: Eigendom van en inkomsten uit onroerende zaken

3. Lid 3: Weigeren gegevens

4. Lid 4: Termijn voor verstrekking

De eerste categorie uit te wisselen gegevens betre� inkomsten uit dienstbetrekking; de WIBB vermeldt ‘arbeidsinkomen’,
maar uit een nadien gerectificeerde versie van de Nederlandse tekst van de DAC volgt dat het gaat om inkomen uit een
dienstbetrekking. Zie bijvoorbeeld een actuele tekst van de DAC in PbEU 2021, L 104 (wijziging in art. 1 onder 6). De WIBB is
hier niet op aangepast.

De tweede categorie uit te wisselen gegevens betre� gegevens over tantièmes en presentatiegelden. De WIBB noemt nog
directiehonoraria maar ook op dit punt is de Nederlandse tekst van de DAC gerectificeerd. Ook op dit punt is de WIBB niet
aangepast.

De derde categorie betre� gegevens over levensverzekeringen. Ook hier luidt de Nederlandse tekst van de DAC anders dan
de WIBB. De DAC luidt:

‘levensverzekeringsproducten die niet vallen onder andere Unierechtsinstrumenten inzake de uitwisseling van inlichtingen
noch onder soortgelijke voorschri�en;’

In de praktijk zullen gegevens over levensverzekeringen al verplicht automatisch uitgewisseld worden onder de CRS (art. 6c
WIBB). Vandaar dat in art. 6b WIBB (en art. 8 DAC) de beperking is opgenomen ‘die niet vallen onder (…)’ opdat de
gegevens niet zowel op basis van de CRS als onder art. 8 DAC (via art. 6 WIBB) uitgewisseld worden.

De vijfde categorie betre� gegevens over de eigendom en inkomsten van en uit onroerend goed. Nederland zal veel
gegevens over de inkomsten uit onroerend goed niet in het bezit hebben gezien het huidige box 3-stelsel en de vragen in de
aangi�e IB-winst en VPB. Zoals hierboven onder 2 en 2.1 gesteld, betre� het louter de verplichting de gegevens te
verstrekken waarover Nederland beschikt. Nederland is in het kader van de automatische gegevensuitwisseling niet
verplicht de (uit te wisselen) gegevens voor alleen dit doel te vergaren.

Lidstaten kunnen aangeven bepaalde categorieën gegevens niet te willen ontvangen. Lidstaten kunnen ook bepalen dat zij
alleen gegevens over de in lid 1 genoemde inkomsten- en vermogenscategorieën willen ontvangen als deze een bepaald
minimumbedrag overschrijden.

Denkbaar is dat een lidstaat geen gegevens wil ontvangen als zij deze niet nodig hee� bij de heffing van belasting.

Lidstaten zijn verplicht om binnen zes maanden na het verstrijken van het belastingjaar waarin de gegevens uit lid 1
beschikbaar zijn gekomen deze te verstrekken.
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5. Uitbreiding DAC7

Voetnoten

De Europese Commissie hee� middels een aanpassing van de Administratieve samenwerkingsrichtlijn (DAC 7) de
categorieën van inkomsten die automatisch worden uitgewisseld uitgebreid met gegevens over betalingen door
commerciële platforms aan zakelijke dienstverleners en aanbieders van producten.

Uiterlijk op 31 december 2022 dienen lidstaten DAC 7 te implementeren in hun nationale wetgeving en vanaf 1 januari 2023
in werking te laten treden. Aan de categorieën uit te wisselen gegevens zullen royalty’s worden toegevoegd.

Het voorstel wordt door de Commissie als volgt gemotiveerd:

‘Naast het bestaande kader wordt bij het voorstel regelgeving ingevoerd inzake de rapportage door digitale-
platformexploitanten, zulks ten gevolge van problemen die zijn geconstateerd bij het gebruik van digitale platforms voor
verscheidene activiteiten. De digitale aard van de platforms biedt de verkopers van goederen en diensten de mogelijkheid
dergelijke platforms te gebruiken voor hun activiteiten, mogelijk zonder de inkomsten daarvan aan te geven in de lidstaat
waar zij gevestigd zijn. Bijgevolg krijgen de lidstaten te maken met niet aangegeven inkomsten en verlies van
belastinginkomsten. Een dergelijke situatie leidt ook tot oneerlijke fiscale concurrentie ten nadele van personen of
bedrijven die hun activiteiten niet via digitale platforms uitvoeren, waardoor de werking van de interne markt verstoord
wordt. Hieruit volgt dat een dergelijke situatie alleen kan worden verholpen via een uniforme aanpak, zoals bepaald in
art. 115 VWEU. Aan de inkomstencategorieën van art. 8, lid 1, Administratieve samenwerkingsrichtlijn zijn in onderdeel f
royalty’s toegevoegd. In DAC7 worden in art. 8 bis quater Administratieve samenwerkingsrichtlijn het toepassingsgebied en
de voorwaarden voor de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen vastgelegd die door platformexploitanten

aan de bevoegde autoriteiten zullen worden verstrekt.’

Nederland dient uiterlijk 31 december 2022 DAC7 te codificeren in haar nationale wetgeving. Aan art. 6b, onder f, WIBB

zullen royalty’s worden toegevoegd.

1. Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het
gebied van de belastingen, COM(2020) 314 final.

2. Zie Kamerstukken II 2021/2022, 36063, nr. 2 onder F.
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