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De OESO werkt aan een kader voor een
automatische
internationale
gegevensuitwisseling
over
cryptomunten.
De
handelsplatformen zouden informatie moeten
delen met de belastingdiensten over de hele
wereld.
De strijd tegen belastingontduiking en -fraude
met cryptomunten lijkt opgedreven te worden.
De Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO) heeft een kader
uitgewerkt voor automatische internationale
gegevensuitwisseling over cryptomunten. De
fiscus kan zo in het bezit komen van informatie
over Belgen die in cryptomunten hebben
geïnvesteerd en op zoek gaan naar een
belastbare meerwaarde.
Het nieuwe systeem kreeg de naam Crypto-Asset
Reporting Framework (CARF) en werkt volgens
de principes van de bestaande automatische
gegevensuitwisseling over financiële rekeningen
(CRS) tussen de belastingdiensten. Die standaard
geldt internationaal en intussen wisselen ook
Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein en
Hongkong informatie over bankrekeningen uit.

Gegevensuitwisseling
Van 22 maart tot 29 april loopt een publieke
consultatieronde over CARF. Een timing voor de
definitieve goedkeuring is er niet. ‘Het initiatief
van de OESO is een zeer belangrijke evolutie’,
zegt Gertjan Verachtert, fiscaal advocaat bij
Sansen International Tax Lawyers. ‘De
gegevensuitwisseling blijft niet beperkt tot
Europese handelsplatformen voor cryptomunten
zoals het Luxemburgse Bitstamp. Het kan een
wereldwijde uitwerking hebben, waardoor ook
de grote handelsplatformen zoals het
Amerikaanse Coinbase en Kraken geviseerd
worden.’
‘Als de wetgeving volledig rond is, zullen de
handelsplatformen de KYC-gegevens die zij
(zouden) moeten verzamelen ook voor
belastingdoeleinden moeten bijhouden en finaal
delen met belastingadministraties over de hele
wereld’, legt Verachtert uit. KYC of ‘Know your
customer’ is de reglementering die bepaalt dat
banken hun klanten en de herkomst van hun geld
moeten kennen.
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‘De handelsplatformen moeten wellicht jaarlijks
informatie uitwisselen over de tegoeden,
stortingen, afhalingen en opbrengsten van
cryptomunten’, zegt Verachtert. ‘De OESO lijkt er
zich van bewust dat veel crypto's niet bij de
handelsplatformen maar privé in 'wallets' worden
opgeslagen. Gesuggereerd wordt dat de handelsplatformen ook info moeten delen als crypto's
naar die wallets worden overgeschreven.’
Bijstandsrichtlijn
Eerder werden al andere initiatieven genomen
om de belastingfraude en -ontduiking met
cryptomunten aan banden te leggen. Op
Europees niveau staat een uitbreiding van de
bijstandsrichtlijn over gegevensuitwisseling naar
cryptomunten en elektronisch geld - in het jargon
bekend als DAC 8 - in de steigers. De publieke
consultatieronde ging van start in maart vorig
jaar en is intussen afgesloten. Maar de
Commissie heeft nog geen voorstel ingediend.
Begin dit jaar is op Belgisch niveau een
wetsontwerp
goedgekeurd
waardoor
de
financiële autoriteit FSMA toezicht mag
uitoefenen op de aanbieders van digitale
bewaarportemonnees en van diensten voor het
wisselen van cryptomunten en gewone valuta.
Belastingregime
‘Gegevensuitwisseling zegt niets over de
belastbaarheid van meerwaarden, maar ze doet
de kans op controles wel stijgen’, zegt Verachtert.
Of de meerwaarde op cryptomunten in ons land
belastbaar is, hangt af van de concrete situatie.
Als de meerwaarde kadert in het normale beheer
van uw privévermogen als goede huisvader
wordt ze in principe niet belast. Maar voor wie
met hoge risico's inspeelt op de hevige
prijsschommelingen en dus speculeert, bestaat
een risico op een belasting als divers inkomen
tegen 33 procent.
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