
In de strijd tegen internationale belastingontduiking

zijn er afspraken gemaakt tussen Nederland en

andere landen om gegevens uit te wisselen. Deze

gegevens worden verzameld door financiële

instellingen zoals de Rabobank. In deze brochure

wordt uitgelegd wat financiële instellingen moeten

doen om deze gegevens te verzamelen, en wat dit

voor u betekent.

De rol van de Rabobank

Het uitwisselen van belastinggegevens tussen landen is

vastgelegd in de wet. Hierdoor is de Rabobank, net als alle

andere financiële instellingen, verplicht om aan nieuwe klanten

een verklaring te vragen over hun fiscale woon- of

vestigingsplaats. Voor bestaande klanten is de regel anders: dan

wordt er gevraagd naar de fiscale woon- of vestigingsplaats als

daar een concrete aanleiding toe is, of als de klant een rekening

opent waarvoor aanvullende gegevens nodig zijn.

Hoe weet u wat uw fiscale woon- of vestigingsplaats is?

In welk land u fiscaal woonachtig/gevestigd bent, is afhankelijk

van de landelijke regels. U kunt dit navragen bij de

Belastingdienst.

Natuurlijke Personen

In Nederland bepaalt de Belastingdienst uw fiscale woonplaats

op basis van uw persoonlijke situatie. Belangrijke feiten op basis

waarvan de Belastingdienst bepaalt of u in Nederland fiscaal

woonachtig bent, zijn onder andere waar u het meeste van uw

tijd bent, waar uw partner en/of familie woont, waar u werkt en

waar u uw dokter heeft. 

Organisaties

Of uw onderneming wordt gezien als ‘fiscaal gevestigd in

Nederland’, wordt bepaald door de plaats waar het

management wordt uitgeoefend.

Wanneer u niet zeker bent over uw fiscale woon- of

vestigingsplaats, dan is uw belastingadviseur de aangewezen

persoon voor meer informatie.
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Uw fiscale woonplaats:

Waarom vragen we er naar?



Wat betekent dit voor u?

In bepaalde gevallen vragen wij u om een verklaring over uw

fiscale woon- of vestigingsplaats af te geven.

Dit kan onder andere zijn wanneer u een rekening opent,

wanneer u een buitenlands adres of telefoonnummer heeft, of

wanneer uw onderneming is opgericht naar buitenlands recht. 

Wanneer u niet wilt meewerken aan het informatieverzoek, is

het helaas niet toegestaan dat wij als Rabobank een rekening

voor u openen. Ook zijn wij dan wettelijk verplicht uw gegevens

door te geven aan de Nederlandse Belastingdienst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent uw fiscale woon- of

vestigingsplaats verwijzen wij u naar de Belastingdienst of uw

belastingadviseur. Elke overheid bepaalt zelf welke regels zij

hanteert en de belastingadviseur/dienst kan u helpen in het

bepalen van uw fiscale woon- of vestigingsplaats.
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