“Straffreie Selbstanzeige”
(boetevrije aangifte)
In Zwitserland vindt actueel een ingrijpende verandering plaats met betrekking tot de belastingen. Nog
nooit zijn er zoveel vrijwillig gecorrigeerde belastingaangiftes gedaan als in de laatste maand. En daar is
een reden voor. Leest U verder want de kans bestaat dat het ook U, uw familie, of vrienden en
bekenden betreft. Deze informatie is voor iedere Nederlander in Zwitserland belangrijk.

Fiscale Amnestie
Op 1 januari 2010 werd in Zwitserland de zogenaamde "Kleine Fiscale Amnestie" in kracht gezet.
Nieuw, kan ieder belastingplichtige persoon, één keer, vrij van boete, een gecorrigeerde
belastingaangifte doen. Dus als iemand vergeten is een bankrekening, een huis of ander bezit en
vermogen, aan te geven, kan dat eenmalig worden gecorrigeerd. Het doet niet ter zake waar ter wereld
U deze bezittingen of vermogen heeft.

Europese uitwisseling van belastinggegevens met Zwitzerland
Zwitserland verzamelt vanaf 1 januari 2017 belastinggegevens en kan deze vanaf 2018 met EU staten
uitwisselen. De hiervoor nodige wet is door het federaal parlement in december 2015 goedgekeurd. Dit
betekent, dat er vanaf 2018 Zwitserse belastinggegevens, van in Zwitserland wonende Nederlanders,
uitgewisseld worden met belastinggegevens van deze in Zwitserland wonende Nederlanders met de
Nederlandse belastingdienst. Het is vanzelfsprekend, dat de transparentie die hierdoor ontstaat,
zwaarwegende consequenties heeft voor mensen die "vergeten" zijn, bepaald vermogen/bezit in
Zwitserland op hun belastingformulier aan te geven. De kosten voor deze correctie en de hoogte van de
boete zijn wettelijk vastgelegd.

10 Jaar terug in de tijd
Alleen bij de eerste keer dat vrijwillig een gecorrigeerde belastingaangifte wordt gedaan, en daarbij aan
alle juridische voorwaarden is voldaan, ziet de Zwitserse staat af van strafvervolging.
Daarmee vervallen de boetes voor belastingontduiking en een mogelijke strafvervolging wegens
belastingfraude en valsheid in geschrifte.
De niet betaalde belastingen met bijbehorende rente worden terugwerkend, over een periode van
maximaal tien jaar, geïnd. Ook alle andere belastingen (bijvoorbeeld: toegevoegde waarde, onroerend
goed kapitaal, successierechten, erfrechten, AHV bijdragen) worden eveneens geïnd. Voor navolgende
vrijwillige aangiftes worden boetes van 20% voor nalatigheid of opzettelijk ontduiken van belastingen
opgelegd.

Wat doen?
Dus, als u vergeten bent het geërfde ouderlijk huis, of de bankrekening-voor-klein-geld-in-Nederland, op
uw belastingformulieren aan te geven, is het nu hoogste tijd dit te corrigeren. Neem contact op met Jos
Doekbrijder, bestuurslid NVZ, voor meer informatie. Bij veelvuldig interesse kan een informatieavond
worden georganiseerd waar we gedetailleerd op dit thema ingegaan.
Natuurlijk kan Jos Doekbrijder ook in een vertrouwelijk gesprek nadere informatie geven en U in dit
proces begeleiden.

