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Mandatory 
Disclosure Richtlijn

De Mandatory Disclosure Richtlijn heeft verregaande terugwerkende 
kracht waardoor intermediars feitelijk al vanaf 25 juni 2018 
meldingsplichtige activiteiten moeten registreren om deze op 
31 augustus 2020 te kunnen rapporteren.

door mr. P.A. (Peer) Caljé, Andringa Caljé Advocaten

snel kunnen optreden tegen constructies die hun 
belastinggrondslag uithollen. Doel van de MDR is 
ook een afschrikwekkend effect te sorteren voor de 
implementatie van constructies.

Wat moet er gemeld worden?
Voorwerp van de meldingsplicht zijn grensover-
schrijdende constructies die een wezenskenmerk 
(of ‘hallmark’) hebben dat duidt op een mogelijk 
risico op belastingontwijking. Zowel de term grens-
overschrijdende constructies als wezenskenmerk 
worden in de MDR nader gedefinieerd. De term 
constructie wordt niet gedefinieerd in de MDR.

Grensoverschrijdend
Grensoverschrijdende constructies zijn constructies 
die meer dan één lidstaat dan wel een lidstaat én 
een derde land betreffen, waarbij ten minste één 
van de volgende voorwaarden is vervuld:

 ■ Niet alle deelnemers hebben hun fiscale 
woonplaats in hetzelfde rechtsgebied;

 ■ Een of meer van de deelnemers aan de 
constructie hebben hun fiscale woonplaats tege-
lijkertijd in meer dan een rechtsgebied;

 ■ Een of meer van de deelnemers aan de 
constructie oefenen hun bedrijf uit in een ander 
rechtsgebied via een vaste inrichting in dat 
rechtsgebied en de constructie maakt deel uit 
van die vaste inrichting. 

 ■ Een of meer van de deelnemers aan de 
constructie oefenen hun bedrijf uit in een ander 
rechtsgebied zonder in dat rechtsgebied hun 

fiscale woonplaats te hebben of een vaste inrichting te 
creëren.

 ■ De constructie heeft mogelijk gevolgen voor de automati-
sche uitwisseling van inlichtingen of de vaststelling van het 
uiteindelijke belang.

Deze opsomming die ontleend is aan de MDR maakt 
duidelijk dat de MDR een zeer ruime werking beoogt. Zo 
hoeven de deelnemers aan de constructie niet aan elkaar 
gelieerd te zijn en is slechts één connectie met een ander 
land voldoende.

Wezenskenmerk
In een bijlage bij de MDR worden een aantal wezensken-
merken gedefinieerd. De aanwezigheid van één van deze 
kenmerken promoveert een grensoverschrijdende constructie 
tot een meldingsplichtige constructie.

De MDR definieert vijf categorieën van wezenskenmerken. 
Twee daarvan moeten beoordeeld worden in samenhang 
met de vraag of één van de beslissende redenen voor het 
implementeren van de structuur het behalen van een fiscaal 
voordeel is. Daarnaast zijn er categorieën voor grensover-
schrijdende transacties, één voor structuren die beogen de 
uitwisseling van informatie te ondermijnen en één in verband 
met verrekenprijzen. 

Voorbeelden van wezenskenmerken zijn het betalen van 
aftrekbare bedragen aan een ontvanger in een land dat geen 
vennootschapsbelasting heft, het overeenkomen van geheim-
houding en het gebruik van gestandaardiseerde documenten 
zodat de structuur zonder wezenlijke aanpassingen bij meer 
belastingplichtigen kan worden gebruikt.

Te melden informatie
Als de structuur kwalificeert als meldingsplichtig, moet 
er melding worden gemaakt van verschillende gegevens 
waaronder de identificatiegegevens van de intermediair en de 
relevante belastingplichtigen, de aanwezige wezenskenmerken 
en een samenvatting van de constructie.

Meldingsplichtige
De MDR richt zich tot intermediairs. Ook deze definitie is 
tweeledig. Er is een ‘formele’ toets naar kort gezegd de onder-
worpenheid naar EU-recht en een materiële toets naar de aard 
van de werkzaamheden. Intermediair zijn degenen die inwoner 
zijn van een lidstaat van de EU of onderworpen zijn aan haar 
wetgeving of zijn ingeschreven bij een beroepsorganisatie voor 
fiscale, juridische of adviesdiensten in een lidstaat.

Materieel kwalificeert als intermediair een ieder die een 
grensoverschrijdende constructie bedenkt, aanbiedt, opzet, 
beschikbaar maakt voor implementatie of die beheert. De 
MDR bevat echter een uitbreiding die het begrip vertroebelt. 
Ook als intermediair geldt namelijk degene die weet of rede-
lijkerwijs kon weten dat hij de eerst genoemde intermediair 
of een belastingplichtige behulpzaam was bij zijn werkzaam-

heden als intermediair in de zin van de MDR.
Voor deze laatste categorie geldt een tegenbewijsregeling in 
die zin dat de betreffende behulpzame persoon mag bewijzen 
dat hij niet wist of kon weten dat hij een intermediair of 
belastingplichtige behulpzaam was. Aangezien de adviseur 
afhankelijk is van informatie die de klant hem aanreikt, is 
het aannemelijk dat het niet fout loopt voor een voldoende 
kritische adviseur wanneer blijkt dat zijn adviezen buiten zijn 
medeweten worden gebruikt ten behoeve van een meldings-
plichtige constructie. 

De meldplicht ligt bij alle kwalificerende intermediairs. Wel 
mag een intermediair afzien van melding als een andere 
intermediair de melding heeft verricht. Als de intermediair een 
beroep kan doen op een verschoningsrecht zoals bijvoorbeeld 
een advocaat dan komt de meldingsplicht te rusten op de 
belastingplichtige zelf.

Wanneer moet er gemeld worden?
De meldplicht gaat in op 1 juli 2020 en de eerste meldingen 
moeten uiterlijk per 31 augustus 2020 worden gedaan. 
Aangezien de meldplicht echter vanaf de inwerkingtreding 
van de richtlijn op 25 juni 2018 geldt, moeten intermediairs op 
31 augustus 2020 in staat zijn constructies te melden waarvan 
de implementatie ruim 26 maanden eerder is gestart of welke 
gereed waren voor implementatie. Adviseurs moeten dan ook 
zorgen dat zij nu al - of beter gezegd vanaf 25 juni 2018 - de 
kwalificerende constructies registreren waarbij zij betrokken 
zijn geweest.

Wat als er niet gemeld wordt ?
De lidstaten zijn aldus verplicht doeltreffende sancties te 
stellen op het niet voldoen aan de meldplicht. Alhoewel 
nog niet bekend is hoe de Nederlandse wetgever dit zal 
vormgeven, ligt het voor de hand dat de strafbaarstellingen 
in art. 11 Wib die nu al gelden voor inlichtingenverplichtingen 
uit Richtlijn 2011/16/EU ook van toepassing worden op de 
meldplicht. 

Dit betekent dat zowel bestuurlijke sanctionering als straf-
rechtelijke sanctionering mogelijk zal zijn. Deze sanctionering 
kan tegen de betrokken adviseur zijn gericht maar ook tegen 
degene die niet als intermediair kwalificeert maar als mede-
plichtige, medepleger of feitelijk leidinggevende betrokken is 
geweest bij het niet nakomen van de meldingsverplichting. 
Kortom, zowel het kantoor als de betrokken medewerker 
kunnen in de sanctionering worden betrokken. 

Het van toepassing verklaren van een strafrechtelijk sanc-
tiearsenaal betekent ook dat ingrijpende strafrechtelijke 
opsporingsbevoegdheden kunnen worden ingezet zodra een 
verdenking kan worden geformuleerd. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan doorzoekingen, het opnemen van (vertrouwelijke) 
communicatie. Anderzijds zou ook kunnen gelden dat achteraf 
kan worden ingekeerd indien blijkt dat niet tijdig is gemeld.

Naast de ruime terugwerkende kracht heeft de 
richtlijn ook een ruim toepassingsbereik ten 
aanzien van de meldingsplichtige en het object 
en subject van de melding. Aangezien de richtlijn 
de EU-lidstaten bovendien verplicht doeltreffende 
sancties te stellen op het niet nakomen van de 
meldingsplicht, is kennisname van de richtlijn 
verplichte kost voor elke adviseur. 

Waarom?
De Mandatory Disclosure Richtlijn (MDR) is een 
Europees product van de voortgaande strijd tegen 
belastingontwijking en vindt zijn oorsprong mede 
in de onthullingen die plaatsvonden middels de 
LuxLeaks, Panama-Papers en de Paradise Papers.
Doelstelling van de MDR is onder andere het 
vergroten van de transparantie zodat lidstaten 


