
Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit 
noodmaatregelen coronacrisis). Wijziging van het besluit van 16 juni 
2020, nr. 2020-12560 (Stcrt. 2020, 33211)  
Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek 

Besluit van 26 juni 2020, nr. 2020-13425 

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. 

Dit besluit wijzigt het besluit van 16 juni 2020, nr. 2020-12560 (Stcrt. 2020, 33211). De 
wijziging betreft de toevoeging van de goedkeuring uitstel te verlenen aan termijnen in 
de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. 

ARTIKEL I  

Het besluit van 16 juni 2020, nr. 2020-12560 (Stcrt. 2020, 33211) wordt als volgt 
gewijzigd:  

A  

Onderdeel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de opsomming wordt « - Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s.» 
vervangen door «- Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s;».  

2. Aan de opsomming wordt een nieuw deel toegevoegd, luidende: 

- Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende 
constructies.  

3. Een nieuwe alinea wordt toegevoegd, luidende:  

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 26 juni 2020, nr. 2020-13425. De wijziging 
betrof de toevoeging van de goedkeuring uitstel te verlenen aan termijnen in de Wet 
implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. 

B  

Na onderdeel 12 wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, onder vernummering van de 
onderdelen 13 tot en met 15 naar de onderdelen 14 tot en met 16, luidende: 

13. Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructies  

Met de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende 
constructies is Richtlijn (EU) 2018/8221 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. 
Op basis hiervan geldt vanaf 1 juli 2020 een meldingsplicht voor zulke constructies. 
Vanwege de belemmeringen die door de COVID-19-pandemie worden veroorzaakt en de 
genomen maatregelen om het virus te helpen indammen is op Europees niveau 
geoordeeld dat tijdige naleving van deze verplichting niet goed mogelijk is. Daarom 
wordt in Richtlijn (EU) 2020/8762 van de Raad van 24 juni 2020 lidstaten de mogelijkheid 
geboden over te gaan tot uitstel voor het verstrekken en uitwisselen van inlichtingen 
over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Met het oog hierop en om een 
meer uniforme uitvoering tussen de lidstaten te waarborgen, keur ik het volgende goed.  

Goedkeuring 

Ik keur goed dat: 

 
1 Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft  
verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige  
grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139). 
2 Richtlijn (EU) 2020/876 van de Raad van 24 juni 2020 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU om te voorzien 
in de dringende behoefte aan uitstel van bepaalde termijnen voor de verstrekking en uitwisseling van 
inlichtingen op belastinggebied vanwege de COVID-19-pandemie (PbEU 2020, L 204). 



a) in artikel III, onderdeel a, van de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructies “31 augustus 2020” gelezen wordt als “28 
februari 2021”;  

b) in artikel III, onderdeel b, van de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructies “vanaf het ogenblik dat die eerste stap is 
gezet” gelezen wordt als “vanaf het ogenblik dat die eerste stap is gezet of, indien 
de eerste stap is gezet tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020, uiterlijk binnen 
dertig dagen te rekenen vanaf 1 januari 2021”;  

c) de in artikel 3b, tweede en vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit internationale 
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen bedoelde termijn van dertig 
dagen voor het verstrekken van de in die leden bedoelde gegevens en inlichtingen 
op 1 januari 2021 ingaat indien de meldingsplichtige grensoverschrijdende 
constructie tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 voor implementatie 
beschikbaar is gesteld of gereed is voor implementatie of als de eerste stap van 
de implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie in die 
periode is gezet;  

d) het periodieke verslag, bedoeld in artikel 3b, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit 
internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, uiterlijk op 30 
april 2021 door de intermediair, bedoeld in artikel 3b, eerste lid, van dat besluit, 
voor het eerst wordt verstrekt; en 

e) de in artikel 3b, vierde lid, van het Uitvoeringbesluit internationale 
bijstandsverlenging bij de heffing van belastingen bedoelde termijn van dertig 
dagen te rekenen vanaf de dag dat de intermediair, bedoeld in dat lid, tussen 1 
juli 2020 en 31 december 2020 rechtstreeks of via andere personen hulp, bijstand 
of advies heeft verstrekt met betrekking tot een meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructie, op 1 januari 2021 ingaat. 

Vanwege bovenstaande goedkeuring zal het vanaf 1 januari 2021 mogelijk zijn om 
meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies te melden aan de Belastingdienst.  

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de 
Staatscourant waarin het wordt geplaatst. 

 

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

Den Haag, 26 juni 2020 

 

De Staatssecretaris van Financiën, 

namens deze, 

 

 

mr. J. de Blieck 

hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken


