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‘Hand over the money’
Amerikaanse staatsburgers moeten, waar ze ook wonen, altijd belastingaangifte doen in de Verenigde Staten. Dat kan sommige
Amerikanen een stevige duit kosten. Onder Amerikaanse fiscalisten is weinig animo om deze aangiften te verzorgen, weet Rudy
Gorsse die zich specialiseerde in deze bijzondere materie.

Door: Chris Wolters

Financiële instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, zijn wereldwijd verplicht financiële gegevens van
Amerikaanse belastingplichtigen door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS).
Die verplichting is een gevolg van een Amerikaanse wet, de
FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act). In Nederland
verloopt het verstrekken van deze gegevens via de Nederlandse
Belastingdienst. De financiële instellingen verstrekken de gegevens aan deze dienst die ze op zijn beurt doorstuurt naar de
IRS. Daarna is het betalen geblazen.

May I help you?

Rudy Gorsse van Gorsse Administratie & Advies uit Goes
heeft zich gespecialiseerd in de Amerikaanse belastingaangifte. Hij regelt dat voor Nederlanders die ook de Amerikaanse
nationaliteit hebben. De betalingsverplichting is een gevolg
van nieuwe wetgeving in de VS.

‘Men wil alles weten van mensen
die in het buitenland verblijven’
De Amerikaanse belastingdienst dreigt daarbij met forse boetes als geen aangifte wordt gedaan. De eerste keer mag aangifte worden gedaan over drie jaar ineens, daarna moet het jaarlijks. Gorsse gaat in op zijn betrokkenheid: “Ik ben bij toeval
met deze materie in aanraking gekomen. Het kostte vrij veel
tijd om me erin te verdiepen. Dat ik het doe is gewoon omdat
ik het leuk vind. Het is heel anders dan mijn normale werk.”
Gorsse heeft inmiddels een aantal opmerkelijke verschillen
ontdekt: “In Nederland is alles voor een groot deel al ingevuld.
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De omvang van de aangifte is hier een pagina of vijf. De Amerikaanse aangifte beslaat algauw een pagina of vijfendertig.
Die moet je echt goed doorlezen, een fout is zo gemaakt. Men
wil alles weten van mensen die in het buitenland verblijven.
Onder meer als onderdeel van terrorismebestrijding.” Rudy
Gorsse hecht veel waarde aan persoonlijk contact en échte betrokkenheid bij zijn klanten. “Wij maken een paar keer per jaar
tijd om met klanten het verloop van de werkzaamheden en de
gemaakte afspraken te evalueren. Dat doen we dus ook met de
Nederlands/Amerikaanse klanten.” Gorsse verbaast zich over
de Amerikaanse collega’s. “Heel wat Amerikaanse fiscalisten
hebben helemaal geen belangstelling om dit soort aangiften
te doen. Ik heb wel contact gezocht, maar er is weinig animo.
Kennelijk is men te druk of is bekend dat Nederlanders geen
duizenden dollars over hebben voor een aangifte. Dan hanteren
wij in Nederland heel wat aantrekkelijker tarieven.”

The real American taste

De Verenigde Staten sturen financiële gegevens van belastingplichtigen aan de Nederlandse Belastingdienst. Kern zijn de
gegevens van Nederlandse belastingplichtigen die in de Verenigde Staten inkomsten of vermogensbestanddelen hebben.
Om vast te stellen of iemand Amerikaans staatsburger is, kunnen financiële instellingen een brief met vragen sturen. Dat is
ook het geval als men vertegenwoordiger is van een naar Amerikaans recht opgerichte organisatie. Maar, om het niet te ingewikkeld te maken, men is Amerikaans staatsburger als men
een Amerikaans paspoort heeft of als iemand geboren is in de
Verenigde Staten. Belasting betalen kan knap gecompliceerd
zijn voor Amerikaanse staatsburgers die wonen in Nederland.
Gorsse: “Men moet waarschijnlijk twee keer belastingaangifte
doen: één keer in Nederland en één keer in de Verenigde Staten. Om te voorkomen dat belastingplichtigen in beide landen
belasting moeten betalen, bestaan er tussen Nederland en de
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Verenigde Staten afspraken. Praktisch gesproken
komt het er dan op neer dat in Nederland betaalde
belasting wordt verrekend met de belasting in de
Verenigde Staten over hetzelfde inkomen. Zoals gezegd zijn er behoorlijke verschillen tussen Nederland
en Amerika met betrekking tot fiscale regelgeving.
Zo kan in Nederland een vrijstelling gelden die niet
in de Verenigde Staten geldt, of kan in Nederland
iets niet als inkomen worden gezien en in de
Verenigde Staten wel. Is dit het geval, dan is dat van
invloed op het te verrekenen bedrag. Gorsse: “In
Nederland wordt gekeken naar het saldo op 31 december 2017 (box 3), in Amerika draait het om de
rente die je ontvangt. Nog zo’n opmerkelijk verschil:
ook al ben je niet vermogend en heb je een uitkering,
dan moet je toch aangifte doen. Daarmee kan een
aantal mensen behoorlijk in de knoop raken als ze
geen goede ondersteuning krijgen.”
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Rudy Gorsse

Have a nice day

Het gaat om naar schatting 20.000 Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit. Dat is op zich niet zo’n groot aantal.

‘Zo’n 95% van de doelgroep weet
niet dat zij belastingplichtig zijn’
De vraag is of die belastingplichtigen al op de hoogte zijn van
de nieuwe eisen. “Ik heb er zelf een aantal gedaan, maar mijn
taxatie is dat 95% van de doelgroep nog niet weet dat men belastingplichtig is. In veel gevallen wordt men zich pas bewust
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van de verplichting als de bank via de overheid vraagt naar de
dubbele nationaliteit.”
“De communicatie is op zijn minst mager tot zeer mager te noemen. Als daar niks aan verandert, dan zal een aantal mensen
overvallen worden met deze verplichting.”
Gorsse geeft aan dat hij in dat kader niet heel veel merkt van
de bestuurswisseling in Amerika. Het lijkt niet zo veel verschil
te maken welke president aan de macht is. Een beetje stoute
gedachte: als je nou afstand doet van de Amerikaanse nationaliteit, dan ben je toch ook gelijk van de belastingverplichting af?
Rudy Gorsse snapt de vraag, maar pareert: “Dat kan wel, maar
dan moet je je ervan bewust zijn dat je alsnog zeven jaar lang
verplicht bent om aangifte te doen in Amerika.” Gorsse deelt
vaak kennis met collega’s, maar in dit geval niet. “Ik ken geen
collega’s die zich hier ook in hebben verdiept.” Heel Amerikaans besluiten we het contact: “Have a nice day!” ■
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