Fiscale Topsprekers

Congres Meldplicht fiscale constructies:
Wie, wat, wanneer en waar?

Locatie: Van der Valk Breukelen
Datum: donderdag 28 maart 2019

Op donderdag 28 maart 2019 organiseert Fiscale Topsprekers in Hotel Breukelen het congres
Meldplicht fiscale constructies: Wie, wat, wanneer en waar? Op het congres wordt de nieuwe
meldplicht voor fiscale constructies besproken ten behoeve van en mét meldingsplichtige
stakeholders, waaronder belastingadviseurs, bedrijfsleven en de financiële sector. Het
conceptwetsvoorstel en de reacties erop komen uitgebreid aan de orde. De voorzitter van het
congres is prof. dr. J.L. van de Streek van de Universiteit van Amsterdam.
De ins & outs van de meldplicht op een rijtje:
•
Het wetsvoorstel is eind 2018 ter consultatie aangeboden
(https://www.internetconsultatie.nl/dac6). Welke invulling kiest het Ministerie van
Financiën en wat zijn de reacties?
•
Nederland heeft in Europa meerdere keren gewaarschuwd voor een datadump: wordt dit
realiteit?
•
Welke voorbereidingen zijn nodig door belastingadviseurs, de financiële sector en het
bedrijfsleven?
Wat kunt u verwachten?:
•
Een inleiding van prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek (UvA) over de achtergrond van de
meldplicht, het meldingssysteem en de definitie van potentieel agressieve fiscale
constructies.
•
Een inleiding van mr. M.B. (Martijn) Weijers (UvA/PNW Legal) over alle ins & outs
van het consultatievoorstel.
•
Een paneldiscussie met vertegenwoordigers uit de belastingadviessector, het bedrijfsleven
en de financiële sector, waaronder mr. J.A.R. (Arjo) van Eijsden (EY/NOB), mr. P.A.
(Peter) Polman (Baker Tilly), mr. T. (Thom) de Jong (The Citco Group of
Companies), drs. P.J. (Jos) Beerepoot (ABN AMRO) en mr. E. (Eugène) Bartman
(Ahold Delhaize).
Programma
15.00-15.45

Opening, welkom en inleiding door de voorzitter
* Doelstellingen
* De positie van Nederland en andere landen
* Het meldingssysteem in een notendop
* Wat is een potentieel agressieve fiscale constructie?
* Wat is een preferentieel belastingregime?
* Speelruimte voor nationaal recht
Prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek
Hoogleraar Belastingheffing van concerns, Universiteit van Amsterdam

15.45-16.45

Het consultatievoorstel, formeelrechtelijke aspecten
* Reikwijdte van de meldingsplicht
* Meldingsplichtige (rechts)personen
* Meldingstermijn(en)
* De omvang van de meldplicht
* Gevolgen (non-)compliance
* De invloed van de room documents op pleitbaarheid niet-melden
Mr. M.B. (Martijn) Weijers
Verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (promotie-onderzoek mandatory
disclosure) en Kantoor PNW te Amsterdam

16.45-17.00

Pauze + snack

17.00-18.30

Paneldiscussie: Implementatie in de praktijk
Voorzitter: prof. dr. J.L. van de Streek
1.
De zorgen van belastingadviseurs – mr. J.A.R. (Arjo) van Eijsden
(EY/NOB)
2.
Implementatie bij Baker Tilly– mr. P.A. (Peter) Polman (Baker Tilly)
3.
Implementatie financiële sector – drs. P.J. (Jos) Beerepoot (ABNAMRO)
4.
Gevolgen voor trustsector – mr. T. (Thom) de Jong (The Citco Group of
Companies)
5.
Perspectief inhouse-tax afdeling – E. (Eugène) Bartman (Senior Vice
President/ Head of Tax Royal Ahold)

18.30

Afsluiting door dagvoorzitter

