Verzamelsjabloon nota van wijziging
OFM 2018

Gevolgen:

geen

Interactie burgers/bedrijven

nvt

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:

geen

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:

Beslag portfolio:
Eindoordeel:

Implementatie aanpassingen inzake het OESObeoordelingsproces
• Voorgesteld wordt om de definitie van
rekeninghouder in de Wet op de internationale
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
(WIB) te wijzigen opdat deze hetzelfde – net zo
breed – is, als de Common Reporting Standard
(CRS) voorschrijft.
• De delegatiebepaling in de Wet op de internationale
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
(WIB) wordt aangepast waardoor ook voorschriften
kunnen worden gegeven voor rapporterende
financiële instellingen met het oog op het nakomen
van de verplichting van het land Nederland
(waaronder ook de BES-eilanden) om CRS-gegevens
aan het buitenland te verstrekken.

0

fte incidenteel

0

fte structureel

de in de nota van wijziging
aangegeven datum van
inwerkingtreding

geen
uitvoerbaar

Aanpassingen in de MRB / omissie autobrief III
De maatregelen “Schorsen en naheffen” en “Herstel
omissie Wet uitwerking Autobrief II” uit de overige
fiscale maatregelen 2018 zouden per koninklijk besluit
in werking treden, dat verandert naar inwerkingtreding
per 1 januari 2018. Daarbij treedt weliswaar het herstel
van de omissie in de Wet uitwerking autobrief II in
werking per 1 januari 2018, maar het betreffende
artikel treedt eerst in werking op 1 januari 2019.
Interactie burgers/bedrijven
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen
Niet van toepassing.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.

Beschrijving voorstel/regeling
De eerste nota van wijziging van het wetsvoorstel
Overige fiscale maatregelen 2018 (OFM2018) bevat een
aantal maatregelen zonder impact op de
Belastingdienst.

Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Er is geen risico op procesverstoringen.

Uitvoeringskosten
Er zijn geen incidentele of structurele kosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per de in de nota van wijziging
aangegeven datum van inwerkingtreding.
Eindoordeel
De voorstellen zijn uitvoerbaar.

