Van: W.Saleh
Verzonden: donderdag 15 mei 2008 22:29
Aan: A. Stolk
CC: Wierish KSC Ramsoekh; Riva Ganguly Das(Minister)
Onderwerp: FW: voorkomen van dubbele belasting op nalatenschap - overeenkomst
tussenNederland en India

Geachte heer Stolk,
Mijn naam is Wahid Saleh. Ik ben van Indiase afkomst en sinds 1968
woonachtig in Nederland; sinds 2004 ben ik Nederlands staatsburger. Namens
een aantal betrokkenen heb ik enkele jaren geleden een petitie aan de premier
van India aangeboden om met het Koninkrijk der Nederlanden over uitbetaling
van Nederlandse sociale zekerheidsuitkeringen in India te onderhandelen. Dit is
nu in een ver gevorderde fase.
Om dubbele belasting te voorkomen heeft het Koninkrijk der Nederlanden in
juli 1988 met India een overeenkomst getekend. Ik heb vernomen dat u
momenteel bezig bent met de herziening van deze overeenkomst. Ik wil gaarne
het volgende onder uw aandacht brengen:
Onder de kop “Belastinggevolgen van overlijden in buitenland: de heffing van
Nederlands successierecht” is er onlangs in het blad “WereldExpat” een artikel
van dhr. Bart Kosters verschenen. Bart Kosters is team manager bij het
International Bureau of Fiscal Documentation in Amsterdam. In zijn artikel
heeft dhr. Kosters de heffing van Nederlands successierecht wanneer iemand in
het buitenland komt te overlijden uiteen gezet. Zie URL:
http://www.wereldexpat.nl/nl/vertrek/verzekeringenbelasting/erfenis_bartkost
er
Eén nalatenschap zou dus voorwerp van belastingheffing door India en
Nederland kunnen worden.
In de overeenkomst van voorkomen van dubbele belasting (Convention between
the Kingdom of the Netherlands and the Republic of India for the avoidance of
double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income and on capital http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/2/6/11070.pdf ) kom ik het
onderwerp “voorkomen dubbele belasting op een nalatenschap” niet tegen.
Nederland heeft wel met enkele andere landen een dergelijke overeenkomst
getekend.
Zie http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation/international-aspects-oftaxation-in-the-netherlands/avoiding-double-taxation-for-residenttaxpayers/Tax-treaties.html

Onder de “Tax Treaties” van het Ministerie van Financiën staat het volgende
vermeld:
Quote:
Treaties for the avoidance of double taxation on inheritance and gift tax are in
force and effective on 1 January 2007 with Austria, Finland, Israel, Sweden,
Switzerland, Great Britain and the United States of America.
The Taxation Agreement of the Kingdom of the Netherlands also contains
provisions on inheritance tax.
Unquote:
Ik verzoek u in het herziene belastingverdrag op het voorkomen van dubbele
belasting tussen Nederland en India de belasting op nalatenschap ook op te
nemen.
Hoogachtend,

