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CRS (Common Reporting 
Standard)

Wat is CRS?
In 2013 heeft de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) de automatische uitwisseling van 
informatie als de nieuwe standaard onder-
schreven. Dit werd inmiddels ingevoerd in 
de EU via de Richtlijn voor Administratieve 
Samenwerking, ook wel bekend als de 
Common Reporting Standard of CRS.

CRS zal de algemene norm bepalen voor 
alle deelnemende rechtsgebieden bij het 
uitwisselen van informatie. Verder zal CRS 
eveneens de beschikbaarheid, de kwaliteit 
en de nauwkeurigheid van deze informa-
tie bevorderen om belastingsfraude –en 
ontduiking efficiënter te kunnen bestri-
jden. CRS verschilt met FATCA*, welke van 
toepassing is voor Amerikaanse personen.

De CRS wetgeving is verstrekkend en ver-
eist financiële instellingen, beleggingsven-
nootschappen, nationale banken en an-
dere financiële organistaties om gegevens 
van rekeninghouders te rapporteren.

Hoe zal CRS onze 
polishouders beïnvloeden?
Vanaf 2017 zal informatie met betrekking 
tot onze polishouders welke rapporteer-
baar zijn, doorgegeven worden aan de 
Ierse Revenue Commissioners (belasting-
dienst van Ierland), die vervolgens deze 
informatie aan de betrokken belasting-
autoriteiten doorgeeft in de betreffende 

rechtsgebieden waar de polishouder(s) 
fiscaal inwonend zijn. De landen zijn niet 
beperkt tot de EU.

Alle individuen en rapporteerbare ven-
nootschappen die fiscaal inwonend 
zijn buiten Ierland zullen worden ger-
apporteerd, evenals uiteindelijk ge-
rechtigden van Passieve Niet-Financiële 
Vennootschappen, ongeacht de fiscale 
verblijfplaats. Polissen uitgegeven op 1 
januari 2016 zullen worden inbegrepen.  

Wanneer en welke informa-
tie wordt doorgegeven? 
Vanaf 2017 zal SEB Life International op 
jaarlijkse basis aan de belastingdienst van 
Ierland rapporteren.

De aard van de informatie die jaarlijks zal 
worden doorgegeven omvat het volgende:

1. Naam van polishouder of de 
 persoon aan wie een betaling   
 wordt gedaan (bv Begunstigde)

2. Polisnummer

3. Adres

4. Geboortedatum 

5. Land van fiscale verblijfplaats

6. Identificatienummer van het 
 rijksregister

7. Jaarlijkse Poliswaardering en details  
 omtrent opnamen

Het doel van deze gids is om uit te leggen wat CRS is 
en een beschrijving te geven over hoe de invoering 
van CRS onze polishouders zal beïnvloeden.

� Information
SEB Life International Assurance Company 
Designated Activity Company handelend als 
SEB Life International, staat onder toezicht van 
de Centrale Bank Ierland. Geregistreerd in de 
Ierse Republiek. Maatschappelijke zetel: SEB 
Life International, Bloodstone Building, Riverside 
IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland. 
Registratienummer: 218391. 
In het verleden behaalde prestaties vormen geen 
betrouwbare richtlijn voor de toekomst. De waarde 
van uw belegging kan zowel stijgen als dalen. 
Alle informatie is juist per aprile 2016 maar is 
onderhevig aan verandering.

Schakelbord:  +353 1 487 07 00
Fax:   +353 1 487 07 04
E-mail ons:    sales@seb.ie   
Web:  seb.ie  

Gids voor…

SEB Life International zal alle bestaande 
polissen die actief zijn op 01/01/2016 
herzien. Dit betreft zowel individuele - als 
polissen op naam van rechtspersoon of 
vennootschapen. Naar aanleiding van 
deze herziening kunnen we eventueel 
bijkomende informatie en/of documenta-
tie opvragen.


