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1. INLEIDING

De MDR-DAC6 BE schema gebruiksaanwijzing beschrijft het elektronisch formulier MDR-DAC6 BE
schema dat door de intermediair of de relevante belastingplichtige moet worden gebruikt voor de
naleving van de meldingsplicht en vermeldt welke gegevens behalve in één van de officiële
landstalen, ook in het Engels moeten worden meegedeeld. Deze gebruiksaanwijzing werd samen
met het elektronisch formulier goedgekeurd door de leidinggevende ambtenaar van de algemene
administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen, in overeenstemming met
artikelen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 03.07.20201 en met het Ministerieel besluit van
07.07.20202.

1

Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot uitvoering van de artikelen 12, 13, 29, 30, 44, 45, 58 en 59 van de
wet van 20 december 2019 tot omzetting van 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 (B.S.
14.07.2020).
2 Ministerieel besluit van 7 juli 2020 tot uitvoering van het Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot uitvoering
van de artikelen 12, 13, 29, 30, 44, 45, 58 en 59 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van
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 (B.S. 14.07.2020).
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1.1. ACHTERGROND
Op 20 december 20193 heeft België 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 in nationaal recht omgezet.
Deze wet verplicht intermediairs en, in bepaalde omstandigheden, relevante belastingplichtigen
om informatie over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die bij hen bekend is, in
hun bezit verkeert of onder hun controle valt, bij de bevoegde autoriteiten in te dienen.
Bovendien moeten intermediairs in geval van marktklare constructies om de drie maanden een
periodiek verslag opstellen dat een update bevat van de nieuwe informatie die sinds de indiening
van het laatste verslag beschikbaar is gekomen.
Daarnaast is de Richtlijn 2018/822/EU van de Raad van 25 mei 2018 ook in België omgezet door
de wetgever van de Gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
en de Gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige
Gemeenschap).
In dit kader is een XML-schema (MDR-DAC6 BE XML-schema) ontwikkeld dat de betrokken
personen in staat stelt de informatie die relevant is in het kader van de omzettingswet, decreet
en/of ordonnantie in te dienen en te voldoen aan de meldingsplicht die voortvloeit uit de Belgische
en/of regionale wetgeving (een lijst met referenties van de toepasselijke wetgeving vindt u in
sectie 2.2.4 van deze gebruiksaanwijzing).
Om de internationale uitwisseling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is dit schema
(https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/169-mdr-dac6-be-scheme-xml-v12.zip) grotendeels gebaseerd op het schema dat de Europese Commissie heeft ontwikkeld voor de
verplichte automatische uitwisseling van informatie op het gebied van de fiscaliteit in verband met
meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

1.2. DOEL VAN HET DOCUMENT
Het doel van dit document is een gebruiksaanwijzing te bieden voor het MDR-DAC6 BE XMLschema. In deze gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd welke informatie moet worden opgenomen
in elk element dat in het MDR-DAC6 BE XML-schema gerapporteerd moet worden.
Het MDR-DAC6 BE XML-schema en de gebruiksaanwijzing zijn bedoeld om technische
ondersteuning te bieden aan intermediairs en relevante belastingplichtigen die rapporteren in het
kader van de wet van 20.12.2019.

3

Wet tot omzetting van 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 constructie (20.12.2019 – B.S. 30.12.2019).
5/56

Dit document beschrijft het MDR-DAC6 BE XML-schema, dat bedoeld is om deze uitwisselingen
tussen de rapporterende personen en de FOD Financiën technisch te ondersteunen.
Om geldig te kunnen rapporteren, moet de rapporterende persoon de in deze gebruiksaanwijzing
beschreven principes naleven en ook rekening houden met de zakelijke validatieregels
(https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosure-rules/creatie-mdr-xmlbestanden) die de FOD Financiën heeft ontwikkeld om de kwaliteit van de ingediende informatie en
de naleving van de bepalingen van de Richtlijn (EU) 2018/822, zoals omgezet in de wet van
20.12.2019, te waarborgen.

1.3. BEOOGD DOELPUBLIEK
Dit document is gericht aan alle personen die onderworpen zijn aan de meldingsplicht zoals
vastgelegd in de wet van 20.12.2019.

1.4. STRUCTUUR
Dit document is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Informatie over het MDR-DAC6 BE XML-schema
Hoofdstuk 3: Bijlagen

1.5. DOCUMENTATIE
E-services MDR – DAC6 : https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandatory-disclosurerules/beschrijving

2. INFORMATIE OVER HET MDR-DAC6 BE XML-SCHEMA
De informatie in dit deel beschrijft de definitie van het MDR-DAC6 BE XML-schema dat door de rapporterende
personen wordt gebruikt om de relevante informatie door te geven aan de FOD Financiën.

2.1. ELEMENTEN - VEREISTE
De volgende componenten worden gedefinieerd in het MDR-DAC6 BE XML-schema:
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•
•
•
•
•

'Element': De belangrijkste bouwsteen van alle XML-documenten, die de gegevens bevat en de
structuur van de xml bepaalt;
'Attribuut': indien voorzien, geeft het extra informatie over dat element. Attributen hebben naam- en
type-eigenschappen en zijn gedefinieerd binnen een XSD;
‘Omvang’: indien voorzien, geeft dit informatie over de maximale lengte van het element;
'Invoertype': verwijst naar een specifiek gegevenstype volgens de opgegeven namespace (xsd, dac6,
mdr of iso);
'Vereiste': geeft informatie over het minimumaantal instanties (kardinaliteit). Als het minimumaantal
nul is, is het element optioneel; als het minimumaantal 1 is, is het element verplicht.

Het 'Vereiste'-veld voor elk data-element en zijn attribuut geeft aan of het element verplicht of optioneel is
in het MDR-DAC6 BE XML-schema.
Alle ‘verplichte’ elementen MOETEN in een bestand aanwezig zijn. Er zal een geautomatiseerde
validatiecontrole worden uitgevoerd. Indien een 'verplicht' element ontbreekt, wordt het bestand geweigerd.
De verzender moet een technische controle van de inhoud van het gegevensbestand uitvoeren met behulp
van XML-tools om er zeker van te zijn dat alle verplichte elementen aanwezig zijn en als dat niet het geval is,
moet er een correctie in het bestand worden aangebracht. Wanneer er een keuze is tussen 2 validatieelementen onder een validatie-ouder en er slechts één nodig is, wordt dit weergegeven als 'Verplicht (Keuze)'.
Bepaalde elementen worden gelabeld als 'Optioneel (Verplicht)', wat aangeeft dat het element in principe
verplicht is, tenzij het element in het kader van een correctie van het andere element leeg moet worden
gelaten of dat het element alleen in bepaalde gevallen moet worden ingevuld. In de gebruiksaanwijzing
worden deze situaties en de te hanteren criteria nader toegelicht.
Elementen die als “Verplicht, Uniek” gelabeld zijn, zijn verplichte elementen die kunnen worden herhaald om
meer dan één waarde te verstrekken, dezelfde waarde mag echter slechts éénmaal worden gegeven.
'Optionele' elementen zijn weliswaar aanbevolen, maar hoeven niet te worden verstrekt en kunnen in
bepaalde gevallen een keuze inhouden tussen het ene of het andere type, waarbij een van deze elementen
moet worden gebruikt (bijv. keuze tussen CRSAvoidance of OpaqueOffshoreStructure).

2.2. INFORMATIESECTIES
De informatiesecties van het DAC6 XML-schema zijn:
•
•
•

•
•
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De 'Message Header' met de zender, ontvanger(s), identificatie van de melding, tijdstempel, taal van
het bericht, waarschuwing, contact;
De 'VersionTimestamp' geeft de datum en het tijdstip aan van de creatie, update of verwijdering van
de melding.
De LegalBaseReportingObligation identificeert de wettelijke basis die aan de oorsprong ligt van de
meldingsplicht in België (Belgisch federale wetgeving, gewestelijke wetgeving of
gemeenschapswetgeving).
De 'ArrangementID' die eventueel de meldingen in de 'DAC6Disclosures' aan een bestaande
constructie koppelt.
De 'FirstDisclosureArrangement' geeft aan of de melding de eerste melding van een constructie is.

•
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De 'DAC6Disclosures' bevatten de te rapporteren informatie. Deze sectie is onderverdeeld in 11
subsecties:
1. 'DisclosureID' is de unieke referentie voor de melding die FOD Financiën heeft toegekend.
2. 'DisclosureImportationInstruction' specificeert het type van de ingediende gegevens.
3. 'Language' specificeert de taal waarin de inhoud van het rapport is aangereikt, door de
relevante taalcode aan te geven overeenkomstig ISO 639 – Deel 1 (ISO 639-1:2002).
4. 'Disclosing' bevat informatie over de identiteit en de relevante nexus van de melder in
verhouding tot de melding.
5. 'MarketableArrangement' geeft aan of de melding verband houdt met een marktklare
constructie.
6. 'InitialDisclosureMA' wordt gebruikt om de eerste melding van een marktklare constructie
te identificeren, die alleen de 'structuur' bevat. In principe bevat deze niet de lijst van
belastingplichtigen, maar, afhankelijk van het tijdstip van de verhandeling, kan deze wel een
eerste reeks belastingplichtigen bevatten.
7. 'Relevant Taxpayer' bevat informatie over de identiteit van de relevante belastingplichtige
met betrekking tot de melding;
8. 'Intermediaries' vermeldt andere intermediairs die betrokken waren bij de promotie of
implementatie van de melding.
9. 'AffectedPersons' bevat informatie over de identiteit van alle andere betrokken personen
met betrekking tot de melding.
10. 'DisclosureInformation' bevat details over de kenmerken en wezenskenmerken van de
verrichte melding;
11. 'MdrDisclosureInformation' bevat gedetailleerde informatie over de structuur en de
kenmerken van 'CRS Avoidance Arrangements' (constructies die bedacht zijn om CRSrapportering te omzeilen) of 'Opaque Offshore Structures' (niet-transparante offshorestructuren).

2.2.1. BERICHTVERSIE (ATTRIBUTEN)
Het volgende versiebeheermechanisme is van toepassing op het XML-schema:
•

•

Het hoofdelement van het XML-schema heeft zijn versie-attribuut ingesteld op het eigenlijke
versienummer van het schema, inclusief het nummer van de hoofdversie en het nummer van de
secundaire versie. Het nummer van de secundaire versie wordt verhoogd wanneer een wijziging
wordt aangebracht aan het schema dat compatibel is met bestaande XML-documenten die met de
vorige schemaversie zijn gebouwd;
Het nummer van de hoofdversie wordt alleen gewijzigd wanneer een wijziging van het schema niet
compatibel is met XML-documenten die zijn gebouwd volgens de regels van de vorige schemaversie.
Aangezien elke namespace-naam het nummer van de hoofdversie van de gedefinieerde elementen
bevat, moeten bestaande XML-instantie-documenten worden gevalideerd ten opzichte van het
XML-schema dat wordt gebruikt om deze documenten te bouwen, terwijl nieuwe documenten
moeten worden gevalideerd ten opzichte van de nieuwe versie van het schema.

Aan het einde van de eerste regel van het XML-bestand moet het attribuut “Version” het versienummer van
het gebruikte XML-schema vermelden. In dit geval is het versienummer 1.3. Bijvoorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <ns0:DAC6_Arrangement_Plus xmlns:ns0="urn:eu:taxud:dac6plus:v1" xmlns:ns1="urn:eu:taxud
:dac6:v1" version="1.3" >

2.2.2. HEADER
Informatie in de Header identificeert het rechtsgebied van de melder die het bericht verstuurt. Het specificeert
wanneer het bericht is gemaakt, de taal en de ID van het bericht. Verder staat de Header ook toe
waarschuwings- en contactinformatie te verstrekken.
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Element
TransmittingCountry

Attribuut
-

Omvang
2 tekens

Invoertype

Vereiste

iso:CountryCode_Type

Verplicht

Het 'TransmittingCountry'-element identificeert het land van de melder die het bericht verzendt. Het maakt
gebruik van de 2 tekens tellende alfabetische landcode en de landennaamlijst op basis van de ISO 3166-1
Alpha 2-norm.
In het kader van de nationale rapportage is de enige toegestane waarde "BE".

Element
ReceivingCountries

Attribuut
-

Omvang
2 tekens

Invoertype
iso:CountryCode_Type

Vereiste
Optioneel

Het 'ReceivingCountries'-element identificeert het land waarvoor het bericht bestemd is. Dit element is
optioneel en herhaalbaar.
In het kader van de nationale rapportage is dit element verplicht en is de enige toegestane waarde "BE".
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Element

Attribuut

MessageRefId

-

Omvang
1 tot
tekens

Invoertype
200

dac6:StringMin1Max200_Type

Vereiste
Verplicht

Dit gegevenselement is een vrij tekstveld dat het unieke identificatienummer van de verzender (aangemaakt
door de verzender) vastlegt en dat het specifieke bericht identificeert dat wordt verzonden. De
identificatiecode stelt zowel de verzender als de ontvanger in staat om het specifieke bericht later te
identificeren, als er vragen of correcties zijn.
Het 'MessageRefId'-element bevat een unieke identificatiecode voor het bericht. Dit is beperkt tot maximaal
200 tekens. De volgende tekens zijn toegestaan voor het element: van a tot z, van A tot Z, van 0 tot 9, min,
onderstrepingsteken, dubbele punt, at-teken (@) en punt. De eerste twee tekens van het element moeten de
landcode zijn die terug te vinden is in het 'TransmittingCountry'-element. De verzender moet erop toezien dat
de 'MessageRefId' uniek is.
Voor de nationale rapportage ziet de toegestane structuur er als volgt uit:
BE0000000000-UID
•
•

BE = FIX
0000000000(0) = TIN van de melder (Wanneer het TIN een Belgisch ondernemingsnummer is,
bestaat t uit 10 cijfers, inclusief de voorloopnul, zonder interpunctie of voorvoegsel. Wanneer het
TIN een Belgisch rijksregisternummer is, bevat het alle 11 cijfers, zonder interpunctie.)
UID = unieke identificatiecode (bestaande uit de huidige datum + minstens 12 willekeurige
tekens)

•

Bijv.

BE0000000000-YYYYMMDD-XXXXXXXXXXXX of
BE00000000000-YYYYMMDD-XXXXXXXXXXXX

Element
Timestamp

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
xsd:dateTime

Vereiste
Verplicht

Dit gegevenselement identificeert de datum en het tijdstip waarop het bericht werd aangemaakt.
Het verplichte formaat is YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS.
Waarbij:
•
•
•
•
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YYYY: voor het jaar staat;
MM: voor de maand staat;
DD: voor de dag staat;
T een vast scheidingsteken is;

•
•
•
•

hh: voor de uren staat;
mm: voor de minuten staat;
ss: voor de seconden staat;
SSS: voor de milliseconden staat.

Nuttig om te vermelden:
•
•

De standaard tijdzone is 'CET' (Centraal Europese Tijd);
Er kan geen andere tijdzone opgegeven worden.

Element

Attribuut

Language

-

Omvang
2 tekens

Invoertype
Iso:LanguageCode_Type

Vereiste
Optioneel

Dit gegevenselement specificeert de taal waarin de inhoud van de melding wordt aangereikt, door de
relevante taalcode aan te geven overeenkomstig ISO 639 – Deel 1 (ISO 639-1:2002). Wanneer het niet
mogelijk is om bepaalde elementen in het kader van de melding (zoals een adres of een naam van een
intermediair) in de hierboven aangegeven taal in te dienen, kan de taal waarin deze specifieke elementen
worden verstrekt, worden aangegeven als een attribuut voor elk van deze elementen.

Element
Warning

Attribuut
-

Omvang
1 tot 4000

Invoertype
mdr:StringMin1Max4000_Type

Vereiste
Optioneel

tekens

Dit gegevenselement is een vrij tekstveld dat specifieke communicatie gericht aan de Belgische FOD Financiën
mogelijk maakt.

Element
Contact

Attribuut
-

Omvang
1 tot 4000

Invoertype
mdr:StringMin1Max4000_Type

Vereiste
Optioneel

tekens

Dit gegevenselement is een vrij tekstveld dat het mogelijk maakt om specifieke contactgegevens in te voeren
voor de verzender van het bericht.
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2.2.3. VERSIONTIMESTAMP
Dit element verwijst naar de versie van de melding.
Element

Attribuut

VersionTimeStamp

Omvang

-

Invoertype

-

xsd:dateTime

Vereiste
Optioneel

Dit gegevenselement identificeert de datum en het tijdstip waarop de melding is gecreëerd, bijgewerkt (d.w.z.
wanneer een melding of correctie werd ingediend) of verwijderd.
Het verplichte formaat is YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS.
Waarbij:
•
•
•
•
•
•
•
•

YYYY: voor het jaar staat;
MM: voor de maand staat;
DD: voor de dag staat;
T een vast scheidingsteken is;
hh: voor de uren staat;
mm: voor de minuten staat;
ss: voor de seconden staat;
SSS: voor de milliseconden staat.

Nuttig om te vermelden:
•
•

De standaard tijdzone is 'CET' (Centraal Europese Tijd);
Er kan geen andere tijdzone opgegeven worden.

De 'VersionTimestamp' zal gebruikt worden als basis voor het versiebeheermechanisme om de toegekende
gebruiker in staat te stellen elke versie van meldingen en constructies te raadplegen.
Gelieve ervoor te zorgen dat de gebruikte 'VersionTimestamp' recenter is dan die van de laatst ingediende
versie van de melding of de constructie.

2.2.4. LEGAL BASE REPORTING OBLIGATION
Dit element verwijst naar de wettelijke basis die de meldingsplicht in België deed ontstaan.
Element
LegalBaseReportingObligation
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Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
LegalBaseReportingObligation_Type

Vereiste
Verplicht,
Uniek

Dit herhaalbare element geeft de wetgeving aan waaruit de meldingsplicht in België is ontstaan.
In België is de Richtlijn 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 omgezet door de federale wetgever, evenals
door de wetgever van de Gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de
Gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap). Het MDRDAC6 BE XML Schema kan worden gebruikt om te voldoen aan de meldingsplicht die voortvloeit uit de
Belgische federale, gewestelijke of gemeenschapswetgeving.
Als zodanig zijn de toegestane waarden:
•

DAC6LB1 – Belgische federale wetgeving – Wet van 20 december 2019 tot omzetting van 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 (B.S. 30.12.2019).

•

DAC6LB2 – Wetgeving van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest – Decreet van 26 juni
2020 tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het
gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (B.S. 03.07.2020)

•

DAC6LB3 – Wetgeving van het Waals Gewest - Decreet van 1 oktober 2020 tot wijziging van het
decreet van 6 mei 1999 betreffende de vaststelling, inning en geschillen inzake van de Waalse
gewestelijke belastingen, betreffende de omzetting van richtlijn 2018/822/EU met betrekking tot de
automatische en verplichte uitwisseling van inlichtingen op het gebied van de belastingen inzake
meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (MB 20.10.2021)

•

DAC6LB4 – Wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Ordonnantie van 29 oktober 2020
tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de
Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen
en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure (B.S.
06.11.2020)

•

DAC6LB5 – Wetgeving van de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel) - Besluit van 12
november 2020 tot wijziging van het besluit van 12 januari 2017 betreffende de administratieve
samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de omzetting van de Europese richtlijn
2018/822/EU betreffende de administratieve samenwerking (B.S. 24.11.2020)

•

DAC6LB6 – Code voorbehouden aan de wetgeving van de Duitstalige Gemeenschap

Als de meldingsplicht voortvloeit uit meer dan één wet, kunnen meerdere waarden worden verstrekt door het
element te herhalen.

2.2.5. ARRANGEMENTID
Dit element verwijst naar de constructie (arrangement) waarnaar de melding (disclosure) verwijst.
Element
ArrangementID
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Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
xsd:string (17 tekens)

Vereiste
Optioneel
(Verplicht)

De 'ArrangementID' (referentienummer van de constructie) wordt uitgereikt door de lidstaat die de eerste
melding van een constructie ontvangt. Dit referentienummer moet worden meegedeeld in alle andere
meldingen met betrekking tot dezelfde constructie, ongeacht de lidstaat waar de kennisgeving plaatsvindt.

De A-ID is een code van 17 tekens met de volgende structuur:
CCAYYYYMMDDXXXXXX, waarbij:
•

•
•
•

CC de ISO-landencode bevat van de lidstaat waar de intermediair of de relevante belastingplichtige
de eerste melding van de constructie heeft ingediend. Mogelijke waarden zijn:
o AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT,
RO, SE, SI, SK.
A bevat de letter 'A' (Arrangement = Constructie in het Nederlands);
YYYYMMDD bevat de uitreikingsdatum van de 'Arrangement-ID';
XXXXXX kan eender welke combinatie van hoofdletters (A-Z) en cijfers (0-9) zijn.

Dit element wordt niet meegedeeld als het om de eerste melding van een constructie gaat.
In geval van een eerste melding van een constructie zal de Belgische belastingadministratie, de FOD
Financiën, u een 'ArrangementID' bezorgen, die moet worden doorgestuurd naar alle andere intermediairs of
relevante belastingplichtigen met een indieningsverplichting in een EU-lidstaat met betrekking tot die
constructie. De toegekende 'ArrangementID' moet worden gebruikt in alle volgende meldingen van de
constructie in elke andere EU-lidstaat.
In alle andere gevallen moet dit veld worden ingevuld en moet het in overeenstemming zijn met de hierboven
beschreven structuur.

Element
FirstDisclosureArrang
ement

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
xsd:Boolean

Vereiste
Verplicht

Dit Booleaanse element ('true' of 'false') wordt gebruikt voor het identificeren van de eerste melding van een
constructie.
Als FirstDisclosureArrangement is ingesteld op 'true' (waar), dan zal de melding als de eerste melding van een
constructie beschouwd worden.
Als FirstDisclosureArrangement is ingesteld op ‘false’ (onwaar), moet het element ArrangementID worden
ingevuld met het referentienummer dat aan de constructie toegekend werd door de belastingadministratie
van de EU-lidstaat die de eerste melding heeft ontvangen.
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2.2.6. DAC6DISCLOSURE
De 'DAC6Disclosure' bevat de informatie over de identiteit en de nexus van de melder met betrekking tot de
melding, de informatie over de identiteit van de rapporteerbare belastingplichtige, de informatie over de
identiteit en de rol van eventuele intermediairs, alsmede informatie over de structuur en de kenmerken van
de melding.

2.2.6.1. DisclosureID

Element
DisclosureID

Attribuut
-

Formaat
-

Invoertype
xsd:string (17 tekens)

Met dit element kan de verzender van het bericht de melding identificeren.
De 'Disclosure-ID' is een code van 17 tekens met de volgende structuur:
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Vereiste
Optioneel
(Verplicht)

CCDYYYYMMDDXXXXXX waarbij
•

•
•
•

CC de ISO-landencode bevat van de lidstaat waar de 'Intermediary' (intermediair) of de 'Taxpayer'
(belastingplichtige) de melding heeft ingediend. De enige toegestane waarde is:
o BE
D bevat de letter 'D' (Disclosure = Melding in het Nederlands);
YYYYMMDD bevat de uitreikingsdatum van de 'Disclosure-ID';
XXXXXX kan eender welke combinatie van hoofdletters (A-Z) en cijfers (0-9) zijn.

Dit element wordt niet meegedeeld als het om de eerste mededeling van een melding gaat. In het geval van
een eerste mededeling van een melding zal de Belgische belastingadministratie, de FOD Financiën, u een
'Disclosure-ID' (referentienummer van de melding) bezorgen.
De toegekende 'DisclosureID' moet worden gebruikt in alle volgende bijwerkingen, correcties of verwijdering
van die melding.

2.2.6.2. DisclosureImportInstruction

Element

Attribuut

DisclosureImportInstruction

-

Omvang
-

Invoertype
dac6:DisclosureVersion_
EnumType

Vereiste
Verplicht

De waarde van dit element duidt op de juiste behandeling van alle ingediende informatie (bijv. nieuwe melding,
correctie/bijwerking van een reeds ingediende melding, annulering van een reeds ingediende melding). Dit
element kan slechts op een van de volgende waarden worden ingesteld:
•
•
•

DAC6INI: Nieuwe gegevens – Bij de indiening van een nieuwe melding
DAC6UPD: Bijgewerkte/gecorrigeerde gegevens – Bij de indiening van een
bijgewerkte/gecorrigeerde melding
DAC6DEL: Annulering van gegevens – Wanneer een eerdere melding gewist moet worden

2.2.6.3. Language

Element
Language

Attribuut
-

Omvang
2 tekens

Invoertype
Iso:LanguageCode_Type

Vereiste
Optioneel

Dit gegevenselement specificeert de taal waarin de inhoud van de melding wordt aangereikt, door de
relevante taalcode aan te geven overeenkomstig ISO 639 – Deel 1 (ISO 639-1:2002). Wanneer het niet
mogelijk is om bepaalde elementen in het kader van de melding (zoals een adres of een naam van een
intermediair) in de hierboven aangegeven taal in te dienen, kan de taal waarin deze specifieke elementen
worden verstrekt, worden aangegeven als een attribuut voor elk van deze elementen.
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2.2.6.4. Disclosing

Element
Disclosing

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:Disclosing_Type

Vereiste
Verplicht

Dit element bevat identificatie-informatie over de melder, alsmede over diens nexus met betrekking tot de
melding.

2.2.6.5. MarketableArrangement

Element

Attribuut

MarketableArrangement

Omvang

-

-

Invoertype
xsd:Boolean

Vereiste
Verplicht

Dit Booleaanse element ('true' of 'false') wordt gebruikt om aan te duiden of een melding betrekking heeft op
een marktklare constructie.

2.2.6.6. InitialDisclosureMA

Element
InitialDisclosureMA

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
xsd:Boolean

Vereiste
Verplicht

Dit Booleaanse element ('True' of 'False') wordt gebruikt om de eerste melding van een Marktklare Constructie
te identificeren, die enkel de 'structuur' bevat. In principe bevat deze niet de lijst van belastingplichtigen, maar,
afhankelijk van het tijdstip van de verhandeling, kan deze wel een eerste reeks belastingplichtigen bevatten.
Als de 'InitialDisclosureMA' is ingesteld op 'true' (waar), dan zal de melding als de eerste melding van een
marktklare constructie beschouwd worden. De standaard waarde is 'false' (onwaar).
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2.2.6.7. RelevantTaxPayer

Element

Attribuut

RelevantTaxPayer

-

Omvang
-

Invoertype
dac6:TaxPayer_Type

Vereiste
Optioneel
(Verplicht)

Dit herhaalbare element bevat informatie over de identiteit van de een of meer relevante belastingplichtigen
met betrekking tot de melding. Dit element is enkel optioneel indien de 'InitialDisclosureMA'-waarde op 'true'
is ingesteld.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 1° Belgisch Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992
(hierna WIB '92).

2.2.6.8. Intermediary

Element
Intermediaries

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6: 'Intermediary_Type' (type
van intermediair)

Vereiste
Optioneel

Dit herhaalbare element bevat informatie over de identiteit en rollen van eventuele intermediairs met
betrekking tot de melding.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 1° WIB ’92.

2.2.6.9. AffectedPerson

Element
AffectedPerson

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:AffectedPerson_Type

Vereiste
Optioneel

Dit herhaalbare element bevat informatie over de identiteit van alle andere betrokken personen met
betrekking tot de melding.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 8° WIB ’92.
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2.2.6.10. DisclosureInformation

Element
DisclosureInformation

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:DisclosureInformation_Type

Vereiste
Optioneel
(Verplicht)

Dit element bevat gedetailleerde informatie over de structuur en de kenmerken van de melding. Dit element
is enkel optioneel, en zal niet in aanmerking worden genomen, voor een periodiek verslag met betrekking tot
een reeds eerder gemelde marktklare constructie. In elk ander geval (de eerste melding van een marktklare
constructie of de melding van een constructie op maat) moet de 'DisclosureInformation' worden ingevuld.

2.2.6.11. MDRDisclosureInformation

Element
MDRDisclosureInformation

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype

Vereiste
Optioneel

Dit element bevat gedetailleerde informatie over de structuur en de kenmerken van de bekendgemaakte 'CRS
Avoidance Arrangement' (constructies die bedacht zijn om CRS-rapportering te omzeilen) (wezenskenmerken
D1) of 'Opaque Offshore Structure' (niet-transparante offshore-structuur) (wezenskenmerken D2).

2.3. GEDETAILLEERDE INFORMATIE
2.3.1. DISCLOSING
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Element

Attribuut

ID

Omvang

-

-

Invoertype
dac6:PersonOrOrganisation_Type

Vereiste
Verplicht

Dit element bevat de identificatiegegevens van een intermediair of relevante belastingplichtige met
betrekking tot de melding, in overeenstemming met het type van 'Individual' (natuurlijk persoon) of
'Organisation' (entiteit).

Element

Attribuut

Liability

Omvang

-

-

Invoertype
dac6:Liability_Type

Vereiste
Optioneel

Indien de melder (intermediair of relevante belastingplichtige) informatie over meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructies moet indienen bij de bevoegde autoriteiten van meer dan één lidstaat,
verduidelijkt dit element de reden waarom de informatie alleen bij de bevoegde autoriteit van België, de FOD
Financiën, zal worden ingediend.

2.3.2. RELEVANT TAXPAYER

Element
ID

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:

Vereiste
Verplicht

PersonOrOrganisationUnknown_Type

Dit element bevat de identificatiegegevens van een belastingplichtige met betrekking tot de melding, in
overeenstemming met het type van 'Individual' (natuurlijk persoon) of 'Organisation' (entiteit).
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Element

Attribuut

TaxpayerImplementingDate

-

Omvang
-

Invoertype
dac6: DateUnknown_Type

Vereiste
Optioneel
(Verplicht)

Dit optionele element bevat de datum waarop de eerste stap in de uitvoering van de marktklare constructie
is gezet of zal worden gezet voor elk van de belastingplichtigen aan wie de marktklare constructie is verkocht.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 4° en 326/3, §1 WIB ’92 en wordt alleen gebruikt bij marktklare
constructies.

Element

Attribuut

AssociatedEnterprise

-

Omvang
-

Invoertype
dac6:AssociatedEnterprise_Typ
e

Vereiste
Optioneel

Dit herhaalbare element bevat informatie over de identiteit van een of meer entiteiten of personen met
betrekking tot de gelieerde relevante belastingplichtige op het erboven gelegen niveau.

2.3.3. INTERMEDIARY

Element
ID
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Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:PersonOrOrganisationUnknown_Type

Vereiste
Verplicht

Dit element bevat de identificatiegegevens van een intermediair met betrekking tot de melding, in
overeenstemming met het type van 'Individual' (natuurlijk persoon) of 'Organisation' (entiteit).

Element
Capacity

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:IntermediaryCapacity_EnumType

Vereiste
Optioneel

Dit element geeft de hoedanigheid van de intermediair aan met betrekking tot de melding. In
overeenstemming met de meldingsregels kan deze hoedanigheid die van een “Ontwerper / Promotor /
Implementatie (beheer/organisatie/uitvoering)” of “Dienstverlener / Assistent” zijn. Als zodanig zijn de
toegestane waarden:
•
•

DAC61101 – Ontwerper / Promotor / Implementatie (beheer/organisatie/uitvoering);
DAC61102 – Dienstverlener / Assistent.

Element
NationalExemption

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:NationalExemption_Type

Vereiste
Optioneel

Dit element geeft aan of en in welke lidsta(a)t(en) een intermediair vrijgesteld is van de verplichting om een
melding te verrichten.
Dit element verwijst naar 338 §6/4, 4° WIB ’92.

2.3.4. AFFECTEDPERSON
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Element
ID

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:PersonOrOrganisation_Type

Vereiste
Verplicht

Dit element bevat de identificatiegegevens van een betrokkene met betrekking tot de melding, in
overeenstemming met het type van 'Individual' (natuurlijk persoon) of 'Organisation' (entiteit).

2.3.5. DISCLOSURE INFORMATION

Element
ImplementingDate

Attribuut
Unknown

Omvang
-

Invoertype
dac6: DateUnknown_Type

Vereiste
Verplicht

Dit element specificeert de datum waarop de eerste stap in de uitvoering van de meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructie is of zal worden gezet.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 4° WIB ’92.
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Element
Reason

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:DisclosureReason_EnumType

Vereiste
Optioneel

Dit element geeft de gebeurtenis aan die de aanleiding vormde voor de meldingsplicht. De toegestane
waarden zijn:
•
•
•
•

DAC6701 - Constructie is voor implementatie beschikbaar gesteld;
DAC6702 - Constructie is gereed voor implementatie;
DAC6703 - De eerste stap in de implementatie van de constructie is ondernomen of zal
ondernomen worden;
DAC6704 - Hulp-, bijstands- of adviesverlening.

Deze waarden worden gedefinieerd krachtens artikel 326/3, § 1 WIB ’92.

Element
Summary

Attribuut

Omvang

-

-

Invoertype
dac6:Summary_Type

Vereiste
Verplicht

Het 'Summary'-element biedt een beschrijvende samenvatting van een constructie.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 3° WIB ’92.

Element
NationalProvision

Attribuut
Language

Omvang
-

Invoertype
dac6:StringMin1Max4000_Type

Vereiste
Verplicht

Dit herhaalbare element beschrijft de nationale bepalingen die aan de meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructie ten grondslag liggen (d.w.z. de materiële bepalingen, niet de bepalingen die
aan de meldingsplicht ten grondslag liggen). Dit kunnen Belgische nationale bepalingen zijn, nationale
bepalingen van andere EU-lidstaten of zelfs van niet-EU-lidstaten. Aangezien meldinsplichtige constructies
grensoverschrijdend zijn, is het mogelijk dat nationale bepalingen van meerdere landen van toepassing zijn.
Een Belgische intermediair heeft geen actieve zoekplicht wanneer hij enkel over de Belgische nationale
bepalingen heeft geoordeeld en de buitenlandse gegevens niet ter beschikking heeft, maar uiteraard moet de
intermediair steeds de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. Het niet vermelden van noodzakelijke
buitenlandse gegevens heeft echter tot gevolg dat een bijkomende meldingsplicht in een andere EU-lidstaat
niet vermeden wordt.
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Dit element moet in het Engels worden meegedeeld met het attribuut "EN" en moet worden herhaald om de
verplichte vertaling in een van de Belgische officiële talen (Nederlands, Frans, Duits) met het overeenkomstige
attribuut ("NL", "FR", "DE") toe te voegen 4.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 5° WIB ’92.

Element
Amount

Attribuut
Unknown

Omvang
-

Invoertype
dac6:AmountUnknown_Type

Vereiste
Verplicht

currCode

Dit element maakt het mogelijk om de waarde van de te rapporteren grensoverschrijdende melding te
specificeren. Het 'currCode'-attribuut verstrekt de valutacode van de waarde.
De waarde die moet worden gemeld is de werkelijke of verwachte economische waarde van de transactie of
de som van alle transacties, als er meer dan één zijn. In geval van afwijking van deze algemene regel moet
nadere uitleg over de berekening van de waarde worden vermeld in het element "Disclosure_Description".
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 6° WIB ’92.

Element
ArrangementChart

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:ArrangementChart_Type

Vereiste
Optioneel

Dit element bevat gedetailleerde informatie over de structuur en de kenmerken van de gemelde constructie.

Element
ConcernedMS

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
iso:MSCountryCode_Type

Vereiste
Verplicht, Uniek

Dit herhaalbare element staat voor de identificatie van de lidstaat van de betrokken belastingplichtige(n) en
van alle andere lidstaten die waarschijnlijk betrokken zullen zijn bij de meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructie.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 7° WIB ’92.

4

Cf. FAQ nr. 13: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.267646797.297543663.160371132313139754.1601583854#!/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5
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Element
MainBenefitTest1

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
xsd:Boolean

Vereiste
Verplicht

Dit element vertegenwoordigt de 'Main Benefit Test I' en maakt de volgende wezenskenmerken beschikbaar:
DAC6A1 – DAC6A2a – DAC6A2b – DAC6A3 – DAC6B1 – DAC6B2 – DAC6B3 – DAC6C1bi – DAC6C1c –
DAC6C1d
Dit element verwijst naar artikel 326/2 WIB ’92.

Element
Hallmarks

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6: 'Hallmarks_Type' (type
van wezenskenmerken)

Vereiste
Verplicht, Uniek

Dit element maakt het mogelijk om de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie voor te stellen als
een (logische) structuur, naast de verhalende beschrijving van de constructie.
Dit element verwijst naar art. 326/2 WIB ’92.

2.3.6. MDR DISCLOSURE INFORMATION

Het 'MDRDisclosureInformation'-element geeft aan of de gemelde constructie een 'CRS Avoidance
Arrangement’ (constructie die bedacht is om CRS-rapportering te omzeilen - wezenskenmerken D1) of een
'Opaque Offshore Structure (OOS - niet-transparante offshore-structuur - wezenskenmerken D2) is. Als
zodanig laat dit element dus de keuze tussen 'CRS Avoidance' en 'OOS'.
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Element
CRSAvoidance

Attribuut
-

Element
OSS

Omvang

mdr:CrsAvoidanceArrangement_Type

-

Attribuut
-

Invoertype

Omvang

Invoertype
mdr:OpaqueOffshoreStructure_Type

-

Vereiste
Verplicht
(Keuze)

Vereiste
Verplicht
(Keuze)

2.4. COURANTE TYPES
2.4.1. TYPE VAN PERSOON OF ORGANISATIE
In alle gevallen waarin identificatiegegevens moeten worden verstrekt met betrekking tot een relevante
belastingplichtige of intermediair of melder in het MDR-DAC6 BE XML Schema, moet een keuze worden
gemaakt tussen 'Individual' (natuurlijk persoon) en 'Organisation' (entiteit) om te bepalen welke gedetailleerde
gegevens moeten worden ingevoerd.

Element
Individual

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:Person_Type

Vereiste
Verplicht
(Keuze)

Dit element wordt gebruikt om informatie te verstrekken over een natuurlijk persoon die de 'Disclosing
Person' (melder), de 'Taxpayer' (belastingplichtige), een 'Affected Person' (betrokkene) of een 'Intermediary'
(intermediair) is.
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Element
Organisation

Attribuut

Omvang

-

-

Invoertype
dac6:Organisation_Type

Vereiste
Verplicht
(Keuze)

Dit element wordt gebruikt om informatie te verstrekken over niet-natuurlijke personen die de 'Disclosing
Person' (melder), de 'Taxpayer' (belastingplichtige), een 'Associated Enterprise' (gelieerde onderneming), een
'Affected Person' (betrokkene) of een 'Intermediary' (intermediair) zijn.

2.4.2 PERSON OR ORGANISATION UNKNOWN TYPE
Dit type is hetzelfde als het Person or Organisation Type, uitgezonderd dat de elementen Individual en
Organisation een aantal onbekende waarden kunnen bevatten.
Element

Attribuut

Omvang

Invoertype

Vereiste

Individual

-

-

dac6: PersonUnknown_Type

Verplicht

Organisation

-

-

dac6: OrganisationUnknown_Type

Verplicht

2.4.3. PERSON TYPE (INDIVIDUAL)
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Element
IndividualName

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:NamePerson_Type

Vereiste
Verplicht

Dit element wordt gebruikt om de gegevens over de naam van een natuurlijk persoon te melden, gespreid
over maximaal zes elementen.

Element
BirthDate

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
xsd:date

Vereiste
Verplicht

Dit element wordt gebruikt om de geboortedatum van een natuurlijk persoon te melden.

Element
BirthPlace

Attribuut
-

Omvang
1 tot 200
tekens

Invoertype
dac6:StringMin1Max200_Type

Vereiste
Verplicht

Dit element wordt gebruikt om de geboorteplaats van een natuurlijk persoon te melden.

Element
TIN

Attribuut
issuedBy

Omvang
1 tot 200
tekens

Invoertype
dac6:TIN_Type

Vereiste
Optioneel

Dit gegevenselement geeft het fiscaal identificatienummer ('Tax Identification Number' - TIN) aan dat wordt
gebruikt door de belastingdienst van het rechtsgebied van de rapporteerbare belastingplichtige of
intermediair. Indien de rapporteerbare belastingplichtige of intermediair geen fiscaal identificatienummer
heeft, of het fiscaal identificatienummer niet bekend is, moet de waarde 'NOTIN' ingegeven worden.
Gelieve op te merken dat dit element in ieder geval ingevuld moet worden. Voor een Belgische natuurlijke
persoon is het TIN het Rijksregisternummer, bijvoorbeeld 75010112345 (alle 11 cijfers, zonder interpunctie).

Element
Address

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:Address_Type

Dit element wordt gebruikt om het adres van een natuurlijk persoon te melden.
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Vereiste
Optioneel

Gelieve op te merken dat dit element in ieder geval ingevuld moet worden.

Element
EmailAddress

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:StringMin1Max4000_Type

Vereiste
Optioneel

Dit element wordt gebruikt om het e-mailadres van een natuurlijk persoon te melden.

Element
ResCountryCode

Attribuut
-

Omvang
'2-character'
(2 tekens)

Invoertype
iso:CountryCode_Type

Vereiste
Verplicht, Uniek

Dit gegevenselement meldt de landcode van de fiscale woonplaats van de natuurlijke persoon.

2.4.4. PERSON UNKNOWN TYPE
Dit type is hetzelfde als het Person Type, uitgezonderd dat haar elementen onbekende waarden kunnen
bevatten.

Element

Attribuut

Omvang

Invoertype

Vereiste

IndividualName

-

-

dac6:NamePersonUnknown_Type

Mandatory

BirthDate

unknown

-

dac6: DateUnknown_Type

Mandatory

BirthPlace

unknown

0 to 200
characters

dac6: StringMax200Unknown_Type

Mandatory

(0 tot 200
tekens)
TIN

issuedBy,
unknown

0 to 200
characters

dac6:TINUnknown_Type

Optioneell

Address

-

-

dac6:Address_Type

Optioneel

EmailAddress

-

-

dac6:StringMin1Max400_Type

Optioneel

ResCountryCodes

unknown

2-character

dac6:
ResCountryCodeUnknown_Type

Verplicht, Uniek
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2.4.5. NAMEPERSON TYPE
Dit gegevenselement maakt het mogelijk om de naam van een individu op de meest gedetailleerde manier te
melden.

32/56

Element
PrecedingTitle

Attribuut
-

Element
Title

1 tot 200
tekens
Attribuut

-

Element
FirstName

MiddleName

-

NamePrefix

-

LastName

-

Attribuut
-

Suffix

-

Attribuut
-

Element
GeneralSuffix

Omvang
1 tot 200
tekens
Omvang
1 tot 200
tekens

Attribuut
-

Omvang
1 tot 17
tekens

Attribuut

Element

Omvang
1 tot 200
tekens

Element
GenerationIdentifier

Omvang
1 tot 200
tekens

Attribuut

Element

Omvang
1 tot 17
tekens

Attribuut

Element

Omvang
1 tot 200
tekens

Attribuut

Element

Omvang

Omvang
1 tot 200
tekens

Invoertype
dac6:StringMin1Max200_Type

Invoertype
dac6:StringMin1Max200_Type

Invoertype
dac6:StringMin1Max200_Type

Invoertype
dac6:StringMin1Max200_Type

Invoertype
dac6:StringMin1Max200_Type

Invoertype
dac6:StringMin1Max200_Type

Invoertype
dac6:StringMin1Max200_Type

Invoertype
dac6:StringMin1Max200_Type

Invoertype
dac6:StringMin1Max200_Type

Vereiste
Optioneel

Vereiste
Optioneel

Vereiste
Verplicht

Vereiste
Optioneel

Vereiste
Optioneel

Vereiste
Verplicht

Vereiste
Optioneel

Vereiste
Optioneel

Vereiste
Optioneel

2.4.6. NAME PERSON UNKNOWN TYPE
Dit type is hetzelfde als Name Person Type uitgezonderd dat enkel FirstName aangeduid kan
worden als Unknown.
33/56

Element

Attribuut

Omvang

Invoertype

Vereiste

PrecedingTitle

-

1 to 200
characters

dac6:StringMin1Max200_Type

Optioneel

Title

-

1 to 200
characters

dac6:StringMin1Max200_Type

Optioneel

FirstName

unknown

0 to 17
characters

dac6:
StringMax200Unknown_Type

Verplicht

MiddleName

-

1 to 200
characters

dac6:StringMin1Max200_Type

Optioneel

NamePrefix

-

1 to 200
characters

dac6:StringMin1Max200_Type

Optioneel

LastName

-

1 to 17
characters

dac6:StringMin1Max200_Type

Verplicht

GenerationIdentifi
er

-

1 to 200
characters

dac6:StringMin1Max200_Type

Optioneel

Suffix

-

1 to 200
characters

dac6:StringMin1Max200_Type

Optioneel

GeneralSuffix

-

1 to 200
characters

dac6:StringMin1Max200_Type

Optioneel

2.4.7. ORGANISATION TYPE
Dit complexe type wordt gebruikt om belastingplichtigen en intermediairs die geen natuurlijk persoon zijn
(bijv. vennootschappen, trusts, partnerschappen, enz.) te identificeren. Het omvat de volgende
gegevenselementen:

DAC6 Organisatietypediagram
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Element
OrganisationName

Attribuut
Language

Omvang
1 tot 200
tekens

Invoertype
dac6:StringMin1Max200_Type

Vereiste
Verplicht

Dit element moet de volledige wettelijke naam van de belastingplichtige of de intermediair bevatten, met
inbegrip van de binnenlandse benaming voor de rechtsvorm, zoals aangegeven in de oprichtingsakte of een
soortgelijk document. De taal waarin de naam is ingegeven, kan worden gespecificeerd in het 'Language'attribuut.

Element
TIN

Attribuut
issuedBy

Omvang
1 tot 200
tekens

Invoertype
dac6:TIN_Type

Vereiste
Optioneel

Dit herhaalbare gegevenselement geeft het fiscaal identificatienummer ('Tax Identification Number' - TIN) aan
van de rapporteerbare belastingplichtige of intermediair. Het TIN van een organisatie geldt als verplicht
indien het bestaat. Het 'issuedBy'-attribuut geeft het land van uitreiking van het TIN aan.
Gelieve te noteren dat dit element in ieder geval bezorgd moet worden. Voor een Belgische rechtspersoon
is het TIN het KBO5-nummer, bv. 0123456789 (10 cijfers, inclusief voorloopnul, zonder interpunctie of
voorvoegsel).

Element
Address

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:Address_Type

Vereiste
Optioneel

Dit element wordt gebruikt om het adres van een entiteit te bepalen.

Element
EmailAddress

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:StringMin1Max400_Type

Dit element wordt gebruikt om het e-mailadres van een entiteit te bepalen.

5

KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen
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Vereiste
Optioneel

Element
ResCountryCode

Attribuut

Omvang

-

2 tekens

Invoertype
iso:CountryCode_Type

Vereiste
Verplicht, Uniek

Dit element beschrijft de code van het land van de fiscale vestiging van de entiteit (intermediair of
rapporteerbare belastingplichtige).

2.4.8. ORGANISATION TYPE UNKNOWN
Dit model is hetzelfde als het Organisation Type, uitgezonderd dat de elementen onbekende
waarden kunnen bevatten.
Element

Attribuut

Omvang

Invoertype

Vereiste

OrganisationName

language

1 to 200
characters

dac6:StringMin1Max200_Type

Verplicht

TIN

issuedBy,
unknown

0 to 200
characters

dac6:TINUnknown_Type

Optioneel

Address

-

-

dac6:Address_Type

Optioneel

EmailAddress

-

-

dac6:StringMin1Max400_Type

Optioneel

ResCountryCodes

unknown

2 characters

dac6:
ResCountryCodeUnknown_Type

Verplicht,
Uniek
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2.4.9. ADDRESS TYPE

Element

Attribuut

Omvang

Invoertype

Vereiste

Street

-

-

dac6:StringMin1Max400_Type

Optioneel

BuildingIdentifier

-

-

dac6:StringMin1Max400_Type

Optioneel

SuiteIdentifier

-

-

dac6:StringMin1Max400_Type

Optioneel

FloorIdentifier

-

-

dac6:StringMin1Max400_Type

Optioneel

DistrictName

-

-

dac6:StringMin1Max400_Type

Optioneel

POB

-

-

dac6:StringMin1Max400_Type

Optioneel

PostCode

-

-

dac6:StringMin1Max400_Type

Optioneel

City

-

-

dac6:StringMin1Max400_Type

Verplicht

Country

-

-

iso:CountryCode_Type

Verplicht

Dit element wordt gebruikt om informatie te verstrekken over het adres van een persoon, zij het een natuurlijk
persoon of een entiteit.
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2.4.10. AMOUNT TYPE
Dit attribuut wordt gebruikt om een geldbedrag aan haar valuta te koppelen.

Element
-

Attribuut
currCode

Omvang
-

Invoertype
iso:currCode_Type

Vereiste
Verplicht

2.4.11. AMOUNT UNKNOWN TYPE

Amount Unknown Type is hetzelfde als Amount Type, maar staat het attribuut unknown toe.
Element

Attribuut

Omvang

Invoertype

Vereiste

-

currCode

-

iso:currCode_Type

Optioneel

-

unknown

-

xsd:boolean

Optioneel

2.4.12. AFFECTED PERSON TYPE
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Element
AffectedPersonID

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype

Vereiste

dac6:
PersonOrOrganisationUnknown_Type

Verplicht

Dit element wordt gebruikt om identificatie-informatie te verstrekken over het adres van een persoon, zij het
een natuurlijk persoon of een entiteit, die beïnvloed is door de melding.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 8° WIB ’92.

2.4.13. ASSOCIATED ENTERPRISE TYPE

Element

Attribuut

AssociatedEnterpriseID

-

Omvang
-

Invoertype

Vereiste

Verplicht
dac6:
PersonOrOrganisationUnknown_Type

Dit element wordt gebruikt om identificatie-informatie te verstrekken over het adres van een persoon, zij het
een natuurlijk persoon of een entiteit, die gelinkt is aan een relevante belastingplichtige.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 1° WIB ’92.
Element
AffectedPerson

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype

Vereiste

xsd:boolean

Verplicht

Dit Booleaanse element wordt gebruikt om de “Affected Person” status toe te voegen aan een
specifieke Associated Enterprise met betrekking tot de Melding.
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2.4.14. LIABILITY TYPE

Element

Attribuut

IntermediaryNexus

Omvang

-

-

Invoertype
dac6:IntermediaryNexus_
EnumType

Vereiste
Verplicht

Indien de intermediair informatie over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies moet indienen bij
de bevoegde autoriteiten van meer dan één land, verduidelijkt dit element de reden waarom de informatie
alleen bij de bevoegde autoriteit van het gekozen land zal worden ingediend.
De toegestane waarden zijn:
•
•
•
•

INEXa – Het land waar de intermediair fiscaal ingezetene is;
INEXb – Het land waar de intermediair een permanente vestiging heeft waarlangs de diensten in het
kader van de constructie geleverd worden;
INEXc – Het land waar de intermediair opgericht werd of onder het recht waarvan de intermediair
ressorteert; of
INEXd – Het land waar de intermediair geregistreerd werd bij een professionele vereniging in verband
met juridische, fiscale en adviesverlenende diensten.

Deze waarden worden gedefinieerd krachtens artikel 326/3, § 2 WIB ’92.

Element
Capacity

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:IntermediaryCapacity_EnumType

Vereiste
Optioneel

Dit element geeft de rol van de intermediair aan met betrekking tot de melding. In overeenstemming met de
meldingsregels kan deze rol die van een “Ontwerper / Promotor / Implementatie
(beheer/organisatie/uitvoering)” of “Dienstverlener / Assistent” zijn. Als zodanig zijn de toegestane waarden:
•
•
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DAC61101 – Ontwerper / Promotor / Implementatie (beheer/organisatie/uitvoering);
DAC61102 – Dienstverlener / Assistent.

Element

Attribuut

RelevantTaxpayerNexus

Omvang

-

Invoertype

-

dac6:RelevantTaxpayerNexus_
EnumType

Vereiste
Verplicht

Indien de relevante belastingplichtige informatie over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
moet indienen bij de bevoegde autoriteiten van meer dan één land, verduidelijkt dit element de reden waarom
de informatie alleen bij de bevoegde autoriteit van het gekozen land zal worden ingediend. De toegestane
waarden zijn:
•
•
•

•

RTNEXa – Het land waar de relevante belastingplichtige fiscaal ingezetene is;
RTNEXb – Het land waar de relevante belastingplichtige een permanente vestiging heeft die van de
constructie profiteert;
RTNEXc – Het land waar de relevante belastingplichtige inkomsten ontvangt of winsten genereert,
hoewel de relevante belastingplichtige geen fiscaal ingezetene is en geen permanente vestiging in
eender welk land heeft;
RTNEXd – Het land waar de relevante belastingplichtige een activiteit uitoefent, hoewel de relevante
belastingplichtige geen fiscaal ingezetene is en geen permanente vestiging heeft in eender welk land.

Deze waarden worden gedefinieerd krachtens artikel 326/8, § 3 WIB ’92.

Element
Capacity

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:TaxpayerCapacity_EnumType

Vereiste
Optioneel

Dit element geeft de rol van de belastingplichtige aan met betrekking tot de melding. In overeenstemming
met de meldingsregels kan deze rol die van een ‘beroepsgeheim van intermediair’, ‘intermediair in niet-EUland’ of ‘bedrijfsinterne constructie’ zijn. Als zodanig zijn de toegestane waarden:
•
•
•

DAC61104 – Beroepsgeheim van intermediair;
DAC61105 – Intermediair in niet-EU-land;
DAC61106 – Bedrijfsinterne constructie.

Deze waarden worden gedefinieerd krachtens artikel 326/7 WIB ’92.
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2.4.15. NATIONAL EXEMPTION TYPE

Element
Exemption

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
xsd:Boolean

Vereiste
Verplicht

Dit element geeft aan of een intermediair al dan niet vrijgesteld is van de meldingsplicht.

Element
CountryExemptions

Attribuut
-

Omvang
2 tekens

Invoertype

iso:MSCountryCode_Type

Vereiste
Optioneel

Dit herhaalbare element wordt gebruikt om aan te geven in welke lidstaten de intermediair is vrijgesteld van
de meldingsplicht (Vrijstelling wordt met 'true' aangeduid).

2.4.16. SUMMARY TYPE
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Element
Disclosure_Name

Attribuut
-

Omvang
1 tot 400
tekens

Invoertype
dac6:StringMin1Max400_Type

Vereiste
Verplicht

Dit element wordt gebruikt om een begrijpelijke naam te geven aan de melding.

Element
Disclosure_
Description

Attribuut
Language

Omvang
1 tot 4000
tekens

Invoertype
dac6:StringMin1Max4000WithLang_
Type

Vereiste
Verplicht

Dit herhaalbare element maakt de verhalende beschrijving van de melding mogelijk, inclusief een beschrijving
van de kenmerken van de constructie in een vrije tekstvorm.
Dit element moet in het Engels worden meegedeeld met het attribuut "EN" en moet worden herhaald om de
verplichte vertaling in een van de Belgische officiële talen (Nederlands, Frans, Duits) met het overeenkomstige
attribuut ("NL", "FR", "DE") toe te voegen 6.

2.4.17. ARRANGEMENT CHART TYPE
Dit element maakt het mogelijk om de constructie voor te stellen als een (logische) structuur, naast de
verhalende beschrijving van de constructie, indien de melder dit als nuttig beschouwt voor de constructie. Het
maakt het mogelijk om elke bij de overeenkomst betrokken entiteit of persoon af te beelden, met inbegrip van
de eigendom (in procent) en de bedragen die met betrekking tot die entiteit of persoon voor de constructie
zijn geïnvesteerd. Het maakt het ook mogelijk om de rol, het kapitaal en de kasstroom op elk niveau van de
structuur nader te beschrijven.
Voor het opnemen van de 'Arrangement Chart'-informatie wordt vertrokken vanuit de relevante
belastingplichtige en zijn investeringen en/of eigendom in andere personen, als top van het
constructieschema. Het 'Arrangement Chart' kan vervolgens uitgebreid worden tot subniveaus, indien nodig,
door het 'ArrangementChart'-element te herhalen voor zogenaamde ‘kinderen’.

6

Cf. FAQ nr. 13: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.267646797.297543663.160371132313139754.1601583854#!/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5
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Element
ID

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:
PersonOrOrganisationUnknown_Type

Vereiste
Verplicht

Dit element bevat de identificatiegegevens van elke natuurlijke persoon of elke entiteit die relevant zijn om
de structuur van de constructie te beschrijven, in overeenstemming met de hierboven uiteengezette types
van natuurlijke personen of entiteiten.

Element
Ownership

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:Percentage_Type

Vereiste
Optioneel

Dit element maakt het mogelijk om de eigendom in de entiteit te specificeren in percentages, door een getal
tussen 0 en 100 aan te geven. Het is niet voorzien voor het 'ArrangementChart'-element van het hoogste
niveau.

Element
InvestAmount

Attribuut
currCode

Omvang
-

Invoertype
dac6:Amount_Type

Vereiste
Optioneel

Unknown

Met dit element kan het investeringsbedrag in de entiteit in volledige eenheden (d.w.z. zonder decimalen)
worden gespecificeerd. Het is niet voorzien voor het 'ArrangementChart'-element van het hoogste niveau.
Het 'currCode'-attribuut verstrekt de valutacode van het bedrag.
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Element

Attribuut

OtherInfo

Omvang

Language

-

Invoertype
dac6:StringMin1Max4000WithLang_Type

Vereiste
Optioneel

Dit element maakt het mogelijk om voor elke organisatie of persoon in het 'Arrangement Chart' alle relevante
informatie te specificeren met betrekking tot de rol van de natuurlijke persoon of de entiteit, alsmede het
verband met de natuurlijke persoon of de entiteit op een lager niveau. Deze informatie kan bijvoorbeeld details
bevatten over de contractuele of wettelijke constructies, het geïnvesteerde kapitaal, de jaarlijkse kasstromen
en de aard van het verband tussen twee niveaus (bijv. aandeelhouder, begunstigde van de trustee, agent,
enz.). Het is een herhaalbaar element in een vrije tekstvorm van telkens 4000 karakters.
Dit element moet in het Engels worden meegedeeld met het attribuut "EN" en moet worden herhaald om de
verplichte vertaling in een van de Belgische officiële talen (Nederlands, Frans, Duits) met het overeenkomstige
attribuut ("NL", "FR", "DE") toe te voegen 7.

Element
ListChilds

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6: ArrangementChart_Type

Vereiste
Optioneel

Dit element maakt het mogelijk het lagere niveau van subelementen van de natuurlijke persoon of de entiteit
in het 'Arrangement Chart' te creëren (bijv. om een entiteit af te beelden die volledig eigendom is van de
relevante belastingplichtige). Het moet alleen worden verstrekt wanneer een eerder opgenomen
'Arrangement Chart' kinderen heeft.

7

Cf. FAQ nr. 13: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.267646797.297543663.160371132313139754.1601583854#!/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5
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2.4.18. ARRANGEMENT CHART ROOT TYPE

De Arrangement Chart Root Type is hetzelfde als Arrangement Chart Type, uitgezonderd voor het
Void attribuut.
Element
-

Attribuut
Void

Omvang
-

Invoertype

Vereiste

xsd:boolean

Optioneel

Dit attribuut laat toe om het basisniveau van de Arrangement Chart als “Void” (inhoudloos) te
beschouwen. Dit maakt het mogelijk om een schema weer te geven waarbij twee entiteiten de
werkelijke basis van de constructie zijn.

2.4.19. HALLMARKS TYPE
Dit type houdt rekening met de lijst van 'Hallmarks' (wezenskenmerken) die van toepassing zijn op de melding.
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Element
ListHallmarks

Attribuut

Omvang

-

-

Invoertype
dac6: ListHallmarks_Type

Vereiste
Verplicht

Dit element lijst de wezenskenmerken op die van toepassing zijn op de melding.

Element
DAC6D1OtherInfo

Attribuut
Language

Omvang
-

Invoertype
dac6:
StringMin1Max4000WithLang_Type

Vereiste
Optioneel

Dit herhaalbare element geeft de uitleg weer die de melder moet geven wanneer het wezenskenmerk
DAC6D1Other (overige) wordt geselecteerd. Dit element is herhaalbaar om de uitleg in meerdere talen te
kunnen geven.
Dit element moet in het Engels worden meegedeeld met het attribuut "EN" en moet worden herhaald om de
verplichte vertaling in een van de Belgische officiële talen (Nederlands, Frans, Duits) met het overeenkomstige
attribuut ("NL", "FR", "DE") toe te voegen8.

2.4.20. LISTHALLMARKS TYPE
Dit type houdt rekening met alle mogelijke wezenskenmerken zoals deze opgesomd worden in de RICHTLIJN
(EU) 2018/822 VAN DE RAAD, BIJLAGE IV, Deel II.

Element
Hallmark

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
dac6:HallmarkEnum_Type

Vereiste
Verplicht

Dit herhaalbare element geeft het wezenskenmerk weer zoals beschreven in de richtlijn. De toegestane
waarden zijn:

8

Cf. FAQ nr. 13: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.267646797.297543663.160371132313139754.1601583854#!/document/1d641f65-311c-468b-9d72-c05053446ae5
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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DAC6A1 - Een constructie waarbij de relevante belastingplichtige of een deelnemer aan de
constructie zich tot geheimhouding verbindt en op grond hiervan niet aan andere intermediairs of de
belastingautoriteiten mag onthullen hoe de constructie een belastingvoordeel kan opleveren;
DAC6A2a - Een constructie waarbij de intermediair aanspraak maakt op een vergoeding (of rente,
betaling van financieringskosten en andere uitgaven) voor de constructie en die vergoeding wordt
vastgelegd op basis van het bedrag van het belastingvoordeel dat de constructie oplevert;
DAC6A2b - Een constructie waarbij de intermediair aanspraak maakt op een vergoeding (of rente,
betaling van financieringskosten en andere uitgaven) voor de constructie en die vergoeding wordt
vastgelegd op basis van de vraag of de constructie daadwerkelijk een belastingvoordeel heeft
opgeleverd. De intermediair moet daarbij de vergoeding gedeeltelijk of volledig terugbetalen wanneer
het met de constructie beoogde belastingvoordeel niet gedeeltelijk of volledig werd verwezenlijkt;
DAC6A3 - Een constructie waarbij gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde documenten
en/of een gestandaardiseerde structuur en die beschikbaar is voor meer dan één relevante
belastingplichtige zonder dat er voor implementatie wezenlijke aanpassingen nodig zijn;
DAC6B1 - Een constructie waarbij een deelnemer aan de constructie een reeks geplande stappen
onderneemt die erin bestaan een verlieslijdende onderneming te verwerven, de hoofdactiviteit van
die onderneming stop te zetten en de verliezen ervan te gebruiken om de door hem verschuldigde
belastingen te verminderen, onder meer door overdracht van die verliezen naar een ander
rechtsgebied of door een versneld gebruik van die verliezen;
DAC6B2 - Een constructie die tot gevolg heeft dat inkomsten worden omgezet in vermogen,
schenkingen of andere inkomstencategorieën die lager worden belast of van belasting worden
vrijgesteld;
DAC6B3 - Een constructie die circulaire transacties omvat met als resultaat dat middelen worden
rondgepompt („round-tripping”), meer bepaald met behulp van tussengeschoven entiteiten zonder
ander primair handelsdoel of van transacties die elkaar compenseren of tenietdoen of andere
soortgelijke kenmerken hebben;
DAC6C1a - Een constructie met aftrekbare grensoverschrijdende betalingen tussen twee of meer
verbonden ondernemingen waarbij de ontvanger in geen van de fiscale rechtsgebieden fiscaal
inwoner is;
DAC6C1bi - Een constructie met aftrekbare grensoverschrijdende betalingen tussen twee of meer
verbonden ondernemingen waarbij de ontvanger fiscaal inwoner is in een rechtsgebied, maar dat
rechtsgebied geen vennootschapsbelasting heft, of vennootschapsbelasting heft tegen een nultarief
of bijna-nultarief;
DAC6C1bii - Een constructie met aftrekbare grensoverschrijdende betalingen tussen twee of meer
verbonden ondernemingen waarbij de ontvanger fiscaal inwoner is in een rechtsgebied, maar dat
rechtsgebied is opgenomen in een lijst van rechtsgebieden van derde landen die door de lidstaten
gezamenlijk of in het kader van de OESO als niet-coöperatief zijn beoordeeld;
DAC6C1c - Een constructie met aftrekbare grensoverschrijdende betalingen tussen twee of meer
verbonden ondernemingen waarbij de betaling een volledige belastingvrijstelling geniet in het
rechtsgebied waar de ontvanger fiscaal inwoner is;
DAC6C1d - Een constructie met aftrekbare grensoverschrijdende betalingen tussen twee of meer
verbonden ondernemingen waarbij de betaling een fiscaal gunstregime geniet in het rechtsgebied
waar de ontvanger fiscaal inwoner is;
DAC6C2 - In meer dan één rechtsgebied wordt aanspraak gemaakt op aftrekken voor dezelfde
afschrijving;
DAC6C3 - In meer dan één rechtsgebied wordt aanspraak gemaakt op voorkoming van dubbele
belasting voor hetzelfde inkomens- of vermogensbestanddeel;
DAC6C4 - Een constructie met overdrachten van activa waarbij er een wezenlijk verschil bestaat
tussen het bedrag dat in de betrokken rechtsgebieden wordt aangemerkt als de voor die activa te
betalen vergoeding;

•

•

•

•

•

•

•

•
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DAC6D1a - Een constructie die kan leiden tot het ondermijnen van de rapportageverplichting uit
hoofde van de wetgeving ter omzetting van Uniewetgeving of evenwaardige overeenkomsten inzake
de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen, waaronder
overeenkomsten met derde landen, of die profiteert van het gebrek aan die wetgeving of
overeenkomsten. Dergelijke constructies omvatten het gebruik van een rekening, product of
belegging die geen financiële rekening is of niet als zodanig te boek staat, maar die over
eigenschappen beschikt die in wezen vergelijkbaar zijn met die van een financiële rekening;
DAC6D1b - Een constructie die kan leiden tot het ondermijnen van de rapportageverplichting uit
hoofde van de wetgeving ter omzetting van Uniewetgeving of evenwaardige overeenkomsten inzake
de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen, waaronder
overeenkomsten met derde landen, of die profiteert van het gebrek aan die wetgeving of
overeenkomsten. Dergelijke constructies omvatten de overdracht van financiële rekeningen of activa
aan, of het gebruik van rechtsgebieden die niet gebonden zijn aan de automatische uitwisseling van
inlichtingen over financiële rekeningen met de staat van verblijf van de relevante belastingplichtige;
DAC6D1c - Een constructie die kan leiden tot het ondermijnen van de rapportageverplichting uit
hoofde van de wetgeving ter omzetting van Uniewetgeving of evenwaardige overeenkomsten inzake
de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen, waaronder
overeenkomsten met derde landen, of die profiteert van het gebrek aan die wetgeving of
overeenkomsten. Dergelijke constructies omvatten de herkwalificatie van inkomsten en vermogen
in producten of betalingen die niet onder de automatische uitwisseling van inlichtingen vallen;
DAC6D1d - Een constructie die kan leiden tot het ondermijnen van de rapportageverplichting uit
hoofde van de wetgeving ter omzetting van Uniewetgeving of evenwaardige overeenkomsten inzake
de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen, waaronder
overeenkomsten met derde landen, of die profiteert van het gebrek aan die wetgeving of
overeenkomsten. Dergelijke constructies omvatten de overdracht of omzetting van een financiële
instelling of een financiële rekening of de activa daarvan in een financiële instelling of een financiële
rekening of activa die niet onder de rapportage in het kader van de automatische uitwisseling van
inlichtingen vallen;
DAC6D1e - Een constructie die kan leiden tot het ondermijnen van de rapportageverplichting uit
hoofde van de wetgeving ter omzetting van Uniewetgeving of evenwaardige overeenkomsten inzake
de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen, waaronder
overeenkomsten met derde landen, of die profiteert van het gebrek aan die wetgeving of
overeenkomsten. Dergelijke constructies omvatten het gebruik van rechtspersonen, juridische
constructies of structuren die de rapportage over één of meer rekeninghouders of uiteindelijk
begunstigden in het kader van de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële
rekeningen stopzetten of daartoe strekken;
DAC6D1f - Een constructie die kan leiden tot het ondermijnen van de rapportageverplichting uit
hoofde van de wetgeving ter omzetting van Uniewetgeving of evenwaardige overeenkomsten inzake
de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen, waaronder
overeenkomsten met derde landen, of die profiteert van het gebrek aan die wetgeving of
overeenkomsten. Dergelijke constructies omvatten constructies die due-diligenceprocedures die
door financiële instellingen worden gebruikt om te voldoen aan hun verplichtingen tot het
rapporteren van inlichtingen over financiële rekeningen, ondermijnen of zwakke punten ervan
benutten, onder meer via het gebruik van rechtsgebieden met ontoereikende of zwakke regelingen
voor de handhaving van antiwitwaswetgeving of met zwakke transparantievereisten voor
rechtspersonen of juridische constructies;
DAC6D1Other - Specifieke wezenskenmerken met betrekking tot de automatische uitwisseling van
informatie en de economische eigendom die niet expliciet in de lijst van wezenskenmerken D zijn
opgenomen. De lijst van wezenskenmerken bij D1 is niet uitputtend. Daarom ook dat dit punt
geselecteerd kan worden, als geen van de specifieke keuzemogelijkheden bij D1 van toepassing is;
DAC6D2: Omvat wezenskenmerken D2a, D2b en D2c.

o

•
•

•
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D2a – Een constructie waarbij de juridische of feitelijke eigendom niet-transparant is door
het gebruik van personen, juridische constructies of structuren die geen wezenlijke
economische, door voldoende personeel, uitrusting, activa en gebouwen ondersteunde
activiteit uitoefenen;
o D2b - Een constructie waarbij de juridische of feitelijke eigendom niet-transparant is door
het gebruik van personen, juridische constructies of structuren die zijn opgericht in, worden
beheerd in, inwoner zijn van, onder zeggenschap staan in, of gevestigd zijn in een ander
rechtsgebied dan het rechtsgebied van verblijf van een of meer van de uiteindelijk
begunstigden van de activa die door die personen, juridische constructies of structuren
worden aangehouden;
o D2c - Een constructie waarbij de juridische of feitelijke eigendom niet-transparant is door
het gebruik van personen, juridische constructies of structuren indien de uiteindelijk
begunstigden van die personen, juridische constructies of structuren, als gedefinieerd in
Richtlijn (EU) 2015/849, niet-identificeerbaar zijn gemaakt.
DAC6E1 - Een constructie met gebruik van unilaterale veiligehavenregels;
DAC6E2: Omvat wezenskenmerken E2a en E2b.
o E2a - Een constructie met overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa. De term
„moeilijk te waarderen immateriële activa” omvat immateriële activa of rechten op
immateriële activa waarvoor, op het tijdstip van de overdracht ervan tussen verbonden
ondernemingen geen betrouwbare vergelijkbare activa bestaan;
o E2b - Een constructie met overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa. De term
„moeilijk te waarderen immateriële activa” omvat immateriële activa of rechten op
immateriële activa waarvoor, op het tijdstip van de overdracht ervan tussen verbonden
ondernemingen de prognoses van de toekomstige kasstromen of inkomsten die naar
verwachting uit de overgedragen activa voortvloeien, of de aannames die worden gebruikt
voor het waarderen van de immateriële activa, bijzonder onzeker zijn, waardoor het moeilijk
is te voorspellen hoe succesvol de immateriële activa op het moment van de overdracht
uiteindelijk zullen zijn.
DAC6E3 - Een constructie met een grensoverschrijdende overdracht binnen de groep van functies,
en/of risico's en/of activa, indien de geraamde jaarlijkse winst vóór interest en belastingen (ebit) van
de overdrager of overdragers, tijdens de periode van drie jaar na de overdracht, minder dan 50 %
bedraagt van de geraamde jaarlijkse ebit van die overdrager of overdragers indien de overdracht niet
had plaatsgevonden.

2.4.21. CRS AVOIDANCE ARRANGEMENT TYPE

Element
Type

Attribuut
-

Omvang

Invoertype
mdr:CRSAvoidanceArrangement_EnumType

-

Vereiste
Verplicht

Dit herhaalbare element verduidelijkt het type 'CRS Avoidance Arrangement' (constructies die bedacht zijn
om CRS-rapportering te omzeilen – wezenskenmerk D1) dat wordt gemeld, overeenkomstig de categorieën
waarin de MDR-regels voorzien met betrekking tot de definitie van het toepassingsgebied van een
constructie die bedacht is om CRS-rapportering te omzeilen. Als zodanig zijn de toegestane waarden:
• MDR801 – Geen financiële rekening
• MDR802 – Omzetting of overdracht
• MDR803 – Foutieve due diligence
• MDR804 – Niet-rapportering van zeggenschap hebbende personen
• MDR805 – Verbergen van betalingen
• MDR806 – Overige

Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 2° WIB’92.

Element
OtherInfo

Attribuut

Omvang
1 tot 4000
tekens

Invoertype
mdr:StringMin1Max4000WithLang_

Vereiste
Optioneel

'Type' (type)

Dit herhaalbare element maakt het mogelijk andere redenen te specificeren dan die welke door MDR801 tot
en met MDR805 worden overwogen en die tot de conclusie hebben geleid dat de constructie een 'CRS
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Avoidance Arrangement' (constructie die bedacht is om CRS-rapportering te omzeilen – wezenskenmerk
D1) is die gemeld moet worden, d.w.z. wanneer MDR806 is geselecteerd. Dit zal naar verwachting het geval
zijn wanneer de constructie niet duidelijk onder het toepassingsgebied van een van de in MDR801 tot en
met MDR805 genoemde gevallen valt of wanneer de constructie meer dan een van de in MDR801 tot en
met MDR805 genoemde gevallen bestrijkt.
Het element is herhaalbaar, zodat alle noodzakelijke informatie over de redenen voor de conclusie dat de
constructie een 'CRS Avoidance Arrangement' (constructie die bedacht is om CRS-rapportering te omzeilen)
is, in een vrije tekstvorm kan worden verstrekt, zonder dat één enkel element meer dan 4000 tekens bevat.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 2° WIB’92.

Element
Narrative

Attribuut

Omvang
1 tot 4000
tekens

-

Invoertype
mdr:StringMin1Max4000WithLang_Type

Vereiste
Verplicht

Het 'Narrative'-element maakt de verhalende beschrijving van de 'CRS Avoidance Arrangement' (constructie
die bedacht is om CRS-rapportering te omzeilen) mogelijk, met inbegrip van een beschrijving in vrije
tekstvorm van de kenmerken van de constructie die is ontworpen om de CRS-wetgeving te omzeilen,
aangeprezen wordt dit effect te hebben of dit effect werkelijk heeft.
Het element is herhaalbaar, zodat alle noodzakelijke informatie in een vrije tekstvorm kan worden verstrekt,
zonder dat één enkel element meer dan 4000 tekens bevat.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 3° WIB’92.

Element
Jurisdictions

Attribuut
Language

Omvang
-

Invoertype
iso:CountryCode_Type

Vereiste
Verplicht

Dit herhaalbare element maakt het mogelijk om te specificeren in welke rechtsgebieden de 'CRS Avoidance
Arrangement' (constructie die bedacht is om CRS-rapportering te omzeilen) beschikbaar is gesteld voor
implementatie.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 7° WIB’92.
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2.4.22. OPAQUE OFFSHORE STRUCTURE TYPE

Element
Type

Attribuut
-

Omvang
-

Invoertype
mdr:OOS_EnumType

Vereiste
Verplicht

Dit herhaalbare element verduidelijkt het type 'Opaque Offshore Structure' (niet-transparante offshorestructuur – wezenskenmerk D2) dat wordt gemeld, overeenkomstig de categorieën waarin de MDR-regels
voorzien met betrekking tot de definitie van het toepassingsgebied van een niet-transparante offshorestructuur. Als zodanig zijn de toegestane waarden:
• MDR1001 – Gebruik van gevolmachtigden
• MDR1002 – Middelen voor indirecte controle
• MDR1003 – Toegang tot activa zonder bekendmaking van uiteindelijke begunstigden
• MDR1004 – Gebruik van rechtspersonen zonder fundamentele bedrijfsinformatie
• MDR1005 – Gebruik van rechtspersonen zonder verplichting tot bekendmaking van aandeelhouders
• MDR1006 – Gebruik van rechtspersonen zonder kennisgeving van wijziging in aandeelhouders/partners
• MDR1007 – Gebruik van juridische constructies zonder informatie over uiteindelijke begunstigden
• MDR1008 – Overige
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 2° WIB’92.
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Element

Attribuut

Omvang
1 tot 4000
tekens

OtherInfo

Invoertype
mdr:StringMin1Max4000WithLang_

Vereiste
Optioneel

'Type' (type)

Dit herhaalbare element maakt het mogelijk andere redenen te specificeren dan die welke door MDR1001
tot en met MDR1007 worden overwogen en die tot de conclusie hebben geleid dat de constructie een
'Opaque Offshore Structure' (niet-transparante offshore-structuur) is die gemeld moet worden, d.w.z.
wanneer MDR1008 is geselecteerd. Dit zal naar verwachting het geval zijn wanneer de constructie niet
duidelijk onder het toepassingsgebied van één van de in MDR1001 tot en met MDR1007 genoemde
gevallen valt of wanneer de constructie meer dan één van de in MDR1001 tot en met MDR1007 genoemde
gevallen bestrijkt.
Het element is herhaalbaar, zodat alle noodzakelijke informatie over de redenen voor de conclusie dat de
constructie een 'Opaque Offshore Structure' (niet-transparante offshore-structuur) is, in een vrije tekstvorm
kan worden verstrekt, zonder dat één enkel element meer dan 4000 tekens bevat.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 2° WIB’92.

Element
Narrative

Attribuut

Omvang
1 tot 4000
tekens

-

Invoertype
mdr:StringMin1Max4000WithLang_Type

Vereiste
Verplicht

Het 'Narrative'-element maakt de verhalende beschrijving van de 'Opaque Offshore Structure' (niettransparante offshore-structuur – wezenskenmerk D2) mogelijk, met inbegrip van een beschrijving in vrije
tekstvorm van de kenmerken die tot effect hebben of die niet toelaten het aandeel van de rapporteerbare
belastingplichtige in de uiteindelijke begunstiging te bepalen of uitschijnen dat de rapporteerbare
belastingplichtige geen uiteindelijke begunstigde is van het passieve offshore-vehikel is.
Het element is herhaalbaar, zodat alle noodzakelijke informatie in een vrije tekstvorm kan worden verstrekt,
zonder dat één enkel element meer dan 4000 tekens bevat.

Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 3° WIB’92.

Element
Jurisdictions
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Attribuut
Language

Omvang
-

Invoertype
iso:CountryCode_Type

Vereiste
Verplicht

Dit herhaalbare element maakt het mogelijk om te specificeren in welke rechtsgebieden de 'Opaque Offshore
Structure' (niet-transparante offshore-structuur) beschikbaar is gesteld voor implementatie.
Dit element verwijst naar artikel 338, § 6/4, 7° WIB’92.

3. BIJLAGEN
3.1. XML-SCHEMADEFINITIE
De volgende tabel beschrijft de symbolen die in de XML-schema's worden gebruikt.
Symbool

Toelichting

Voorbeeld

Dit symbool betekent dat een
element
een
'Sequence'
(reeks) is van andere interne
elementen.

Het element 'Sequence' bestaat uit twee
(kind)elementen: 'FirstElement' en 'SecondElement' .

Dit symbool betekent dat een
element uit slechts één andere
intern element bestaat.
Het element 'Choice' bevat een kindelement zijnde
'FirstChoice' of 'SecondChoice' .
Deze doorlopende rand geeft
een verplicht element of
attribuut aan binnen een
instantiedocument.

Het element 'MandatoryElement' moet in elk XMLinstantiedocument aanwezig zijn.

De drie regels in de
linkerbovenhoek geven aan
dat het element geen kindelement heeft (deze notatie is
niet van toepassing op
attributen).
Deze stippellijn betekent dat
het element of attribuut
optioneel is binnen een
instantiedocument.
De
figuren
geven
kardinaliteit aan.

Het 'OptionalElement' is optioneel in elk XMLinstantiedocument.

de

Het element 'Sequence' bestaat uit de volgende
kindelementen:
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Symbool

Toelichting

Voorbeeld
•

'FirstElement': dit element moet minstens één
keer voorkomen;

•

'SecondElement' : dit element is optioneel en mag
hooguit vijf keer voorkomen.

Dit symbool geeft een
attribuut of een element aan.

3.2. SCHEMA NAMESPACES
Onderstaande tabel beschrijft het 'XML Schema Namespaces':
Namespace

Omschrijving

Bestandsnaam

dac6

Types van DAC6

Dac6XML_v4.04

ISO

Iso-types (land-, valuta- en taalcodes)

IsoTypes_v1.0

mdr

MDR-types

MdrXML_v1.0.xsd
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