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Wie is AOS
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Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben ons paspoort
gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij dit rond 2013 voor de eerste keer hoorde,
heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar
doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). Het is (helaas) wel
waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale
overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wat doen wĳ
•Americans Overseas wil er zo voor zorgen dat de naleving van de US
belastingwetgeving eenvoudiger en betaalbaarder is.
•Informatie over belastingzaken voor Amerikanen die in het buitenland wonen
•Verbinden Amerikanen wereldwijd met de juiste belastingspecialisten voor hun
situatie.
•Gesprekspartner van de Tweede Kamer, Nederlandse Vereniging van Banken,
belastingdienst en het Ministerie van Financiën.
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Wat is citizenbased taxation (CBT)
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Amerika is het enige ontwikkelde land ter wereld dat een belastingplicht heeft voor
Amerikaanse citizens ongeacht waar ze wonen of werken.
De Amerikaanse wereldwijde belastingplicht bestaat al sinds circa 1860. Er was toen
een burgeroorlog en veel mensen probeerden onder hun dienstplicht uit te komen
door naar het buitenland te vluchten. Om deze Amerikanen te ontmoedigen en te
straﬀen, werd een wet aangenomen om ook belasting te heﬀen op Amerikanen in het
buitenland. Na de oorlog is deze wet aangehouden met mogelijk de reden dat men
een prijs mag betalen voor de eer en voordelen die het Amerikaanse paspoort biedt.
De wet bestaat dus al meer dan honderd jaar maar heel veel mensen wisten er niet
van.
Alle andere landen in de wereld hanteren een systeem van Residency Based
Taxation. Met andere woorden: Je wordt getaxeerd waar je woont.

Wanneer is iemand een US person
•

U bent een US burger: Geboren in de US of genaturaliseerd als US burger.

•

U bent US Citizen: Geboren buiten de Verenigde Staten en een of beide van uw
ouders zijn Amerikaanse burgers.

•

Aanzienlijke aanwezigheid-test: Gebaseerd op het aantal dagen dat u in de VS
bent gedurende een periode van drie jaar.

•

De ‘greencard’ test: U hebt het recht op wettige permanent verblijf in de VS
toegekend gekregen. Als u de VS heeft verlaten maar nog steeds een actieve
Greencard heeft dan moet u mogelijk filen.

www.americansoverseas.org

Wat is een Social Security Number
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Een SSN is vergelijkbaar met het Nederlandse BSN. Om uw Amerikaanse
belastingformulieren in te dienen heeft u een SSN nodig.
Een SSN voor Amerikaanse staatsburgers moet worden opgegeven op teruggaven,
aangiftes en andere belastinggerelateerde documenten en wanneer u aanspraak
maakt op verdragsvoordelen.
Als u geen Social Security Number hebt, dan kunt u contact opnemen met het
dichtstbijzijnde Amerikaanse kantoor dat deze nummers uitgeeft. Dit is niet altijd uw
plaatselijke consulaat.
Op onze website staan alle details over de procedure en contact gegevens.

Wat is FATCA
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Wat is een FBAR
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AFKORTING
FBAR is een “Foreign Bank Account Report”
PERSONEN DIE EEN FBAR MOETEN INDIENEN:
Zg. ‘US persons’ die beschikken over buitenlandse rekeningen (of daarover zeggenschap hebben
middels volmacht) waarvan de totale waarde op enig moment binnen een kalenderjaar $10.000 of
meer bedraagt.
REKENINGEN DIE MOETEN WORDEN OPGEGEVEN:
•Bankrekeningen, eﬀectenrekeningen en overige financiële instrumenten.
•Rekeningen van fondsen (mutual funds) waar de rekeninghouder zelf in belegd heeft
•Obligaties, (aandelen-)certificaten en leningen zonder zekerheidstelling die in uw direct bezit zijn,
zijn geen ‘rekeningen’.
•Buitenlandse levensverzekeringen of annuïteiten met uitbetaling worden beschouwd als ‘rekening’.
•Buitenlandse rekeningen voor online gokken worden door de IRS gezien als rekening en moeten
worden opgegeven via FBAR.

Wat is Streamline
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• Belastingbetalers moeten slechts 3 jaar van inkomstenbelasting aangiftes en 6 jaar van FBARs
indienen, en als de IRS het ermee eens is dat de belastingbetaler in aanmerking komt voor de
Streamlined Procedure, zullen er geen sancties worden opgelegd op verlate of gecorrigeerde
belastingaangiften, mits de belastingbetaler niet woonachtig is in de Verenigde Staten.
• Belastingbetalers moeten een verklaring bijsluiten die aantoont dat het niet aangeven van
buitenlands vermogen n en het nalaten van het betalen van belasting over dit vermogen niet
voortkwam uit onwil van hun kant. Met andere woorden: Het niet aangeven van de belasting moet
niet met opzet zijn gedaan . Het wordt sterk aangeraden professioneel advies in te winnen voordat
men een verklaring van ‘niet opzet’ ondertekent en de Streamlined Procedure ingaat. Hier leest u
meer over de eis van ‘niet opzettelijke schending’.
• Voor belastingbetalers die buiten de Verenigde Staten wonen en voor het programma in
aanmerking komen, zal er van alle sancties worden afgezien (inclusief bijvoorbeeld, de nalatigheid
van aangifte doen en/of de nalatigheid van het betalen van boetes/rentes, FBAR boetes en andere
boetes voor het niet aangeven van informatie met betrekking tot buitenlands vermogen).

Belasting verdragen
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BELASTINGVERDRAG NEDERLAND VERENIGDE STATEN
Amerika heeft 68 belastingverdragen gesloten met verschillende landen, waaronder met
Nederland. Veel landen hebben belastingverdragen met Amerika om de gevolgen van een
dubbele belasting voor burgers en bedrijven (Double Tax Avoidance Agreement) te verminderen.
Zo bestaat er ook een belastingverdrag Nederland Verenigde Staten om het betalen van dubbele
belasting te voorkomen (bijvoorbeeld; zowel in het land waar u gevestigd bent als in de VS).
VERSCHILLEN FISCALE WETGEVING ONDANKS BELASTINGVERDRAG NEDERLAND
VERENIGDE STATEN
Echter, het betalen van belasting in uw eigen land betekent niet noodzakelijk dat u niet in de VS
zal worden belast. In sommige gevallen verschillen de fiscale wetgeving tussen het land van
verblijf en de Verenigde Staten.
Wat niet in het ene land belast is kan belastbaar in de VS zijn. Voorbeeld: In uw land van verblijf is
winst uit de verkoop van een huis niet belast, maar in de VS wel. Dit betekent dat u belasting
moet betalen aan Amerika.

Waneer is iemand aangifte plichtig
Zelfs als u (bijna) niets verdient bent u nog niet ontslagen van de verplichting om
belastingaangifte te doen in de VS; het zal er waarschijnlijk in resulteren dat u geen
belasting hoeft te betalen.
Inkomsten uit vermogen, aandelen, pensioen tellen mee als zogenaamd Passive income.
Voor Active income geldt de volgende ondergrens voor aangifte over 2016 in 2017:

Status

Under 65

65 or older

You are single (unmarried)

$10,350

$11,900

You are married filing jointly

$20,700

$21,950

You are married filing separately

$4,050

$4,050

You are filing as “Head of household”

$13,350

$14,900

You are a widow or widower with dependant child

$16,650

$17,900
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Wanneer US citizenship opzeggen
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PASPOORT AFSTAAN EN NOOIT AANGIFTE DOEN?
Nee, U kunt afstand doen van uw Amerikaanse staats burgerschap maar wees ervan
bewust dat dit geen enkel eﬀect kan hebben op de Amerikaanse fiscale
verplichtingen.
Indien uw afstand doet dient u een formulier 8854 in te vullen waarin u wordt
gevraagd duidelijk te vermelden dat u alle belastingaangiftes heeft ingediend. Als u
daar aan niet heeft voldaan kunt u afstand te doen maar zal de IRS u niet laten gaan
totdat u aangifte heeft gedaan vanaf 5 jaar terug tot de datum van opzegging.
CLN
Het paspoort opzeggen kan vanaf 18 jaar. Na opzegging ontvangt u een CLN
(Certificate Loss of Nationality). Deze dient u heel goed te bewaren gezien de
Amerikaanse registratie nog weleens tekortschiet.

Reizen naar de US
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Reis nooit naar de VS zonder een geldig Amerikaans paspoort. Vooral bij
paspoorthouders met een geboorteplaats in Amerika is dit van belang. Er is dan een
grotere kans dat de grens controleur zal vragen om het US paspoort. In de wet staat
namelijk dat een Amerikaan alleen met zijn paspoort mag binnenkomen.
Er zijn ook veel verhalen dat Amerikanen, woonzaam buiten Amerika, die geen
aangiften hebben gedaan het land niet inkomen. Formeel zou men hier iets mee
kunnen doen. Echter hebben wij in de praktijk nog geen gevallen gezien waar dit is
gebeurd.

Checklist
Checklist voor de ouders:
•Inkomen
•Passive income
•Spaargeld
•FBAR plicht
•Geldig Paspoort
•Social Security Number
•Bank informeren
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File that Tax
https://youtu.be/ipt92vvwKiU
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Vragen?
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Daan Durlacher
E support@americansoverseas.org
T 0202389420
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