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Amertkaanseondernemingen zijn onderwo{pen
aantalrijke regelsen ve{plichtingen. zowelop
feder anl arlsstatetijk niveàu,betei bekend als de
red tapejungle.

periodieke
hoeftniette wordeningediend(indit geval
Onderdeel
vandezejunglezijndeonderzoe- Andere
surveys:
"surveys",
vanhetBE-l3supplement
ken,zogenoemde
transactions
vanhetAmeri- . FormBE-605:
of USaffiliate, zouhetindienen
(BEA). exceptanunincorporated
"Bureau
hebbenvolstaan,
vanwegede
C (vrijstelling)
kaanse
of Economic
Analysis"
bank,with
BEAisverantwoordelijk
voorhetverzamelen foreignparent;
inte dienenperkwartaal, relatiefbeperkteomvangvande transactie).
perjaar,afhankelijk
krijgtX USAInc.te maken
vangegevens
hebben
respectievelijk
vande Achtereenvolgens
diebetrekking
opde
waaraan
Amerikaanse
economie,
eensoortNedercriteria
deAmerikaanse
onderne- metde volgendesurveys:
landsCentraal
Bureau
voordeStatistiek
mingvoldoet;
vanvoornavoltooiing
foreigndirect1. BE-605(initial):
maardan
inenvoordeVerenigdeStaten.
Re- . FormBE-15:
annual
surveyof
noemdetransactie
zalXUSAInc.het BEgelmatig
komtinde praktiik
intheUnited
States;jaarlijks
in
devraagvoorbij: investment
waarmee
gekregen, te dienen,
moeteninvullen,
inhetjaardatformBE605gedeeltelijk
wehebben
eenof anderformulier
behalve
vanUS$25.000
doorBVX
12(ziehierna)
moetworden
ingediend;
de investering
moeten
wehierietsmee?Nietzeldengaat
een
wordtgemelden waarbijtegelijkertijd
of foreign
hetdanomeensurvey-formulier
afkomstig . FormBE-12:
benchmark
survey
van
wetintheUnited
States;
één
beroepwordtgedaanop vrijstelling
vanBEA.
Enop grondvanAmerikaanse
directinvestment
Vrijstelling
gevingmoetje daarzekerietsmee.
verdereuitgebreide
surveys.
maalindevijfjaren.

Surveys
Eeneerstesurveywaareenonderneming
met(deels)buitenlandse,
bijvoorbeeld
Nederla
ndse,aandeelhouders/eigenaren
meete makenkrijgtis (maareigenlijk
was,
ziehierna)hetBE-13.
Debijnatweeregelsin
beslagnemendetitelvandit surveyis:"Reporton a foreignperson's
directof indirect
acquisition,
establishment,
of purchase
of the
operatingassetsof a USbusiness
enterprise,
Including
realestate."

Vrijstelling

kanwordengevraagdwanneerde activa,
brutoomzeten het nettoresultaatieder
miljoen.
Vervolgens
kleinerzijndanUS$30
zalXUSAInc.iederjaarhetberoepop de
vrijstelling
moetenherhalen.

Deverschillende
ziener,voorde leek
surveys
in iedergeval,vrijingewikkeld
en tijdrovend
kanzijn
uit,waardoorhetergverleidelijk
(beroepop vrijstelling):
2. BE-15
in te dienen
te stoppenen
dezein de onderstebureaula
voor31mei2010.Eenberoepop vrijstelhetbestaanervanverderte ontkennen.
Maar
vaakis dat nietnodig,wantkleineen middellingkanwordengedaanwanneernoch
groteAmerikaanse
nochde
komen
de activavande onderneming,
ondernemingen
vooreenvrijstelling
van
brutoomzet,nochhet nettoresultaat
al snelin aanmerking
groterwasdan US$40miljoen.
X USAInc.
de verplichting
om eensurveyin te dienen.
hoeftvooralsnog
niette vrezendat hette
Dezeondernemingen
dienendanin de
plaatsvaneenvolledigeregistratie
makenkrijgtmetdergelijke
bedragenen
eenbeHetindienenvaneenBE-l3formulier
kandaaromvolstaanmethet indienen
betreft roepte doenop eenvrijstelling,
de Exempmeestaleeneenmalige
geen
tionClaim.FormBE-l2kentoverigens
vanformBE-l5Exemption
actie.Hetsurveyis
Claim.Hiernais
te meldenwaarbij
bedoeldom transacties
vrijstelling,
maarweleen(forse)beperking
X USAInc.tevensvrijgesteld
vande vereenbuitenlander
vestigtof vande hoeveelheid
gegevens, plichting
eenonderneming
te verstrekken
omjaarlijks
eenBE-l5in te dienen
(gedeeltelijk)
(inclusief
verkrijgtmetinbegripvanvernaarmate
tenzijBEAeen
kleineris.
Exemption
Claim),
de onderneming
goed.BEAwilweten
krijgingvanonroerend
BE-15
stuurtnaarX USAInc..Indat gevalis
wie investeert
in de Amerikaanse
economie Voorbeeld:
hetindienenvanhetsurveyof vanhetbeen voorwelkbedrag.In de praktijkblijftdit
roepop de vrijstelling
BVX handeltin autobanden.
In Nederland
weerwelverplicht.
meestalbeperkttot eeneenmalige
melding lopende zakengoeden BVX besluitom
nadatde Amerikaanse
is
onderneming
haarhandeluitte breidennaarde Verenigde 3. BE-12:
éénkeerin de vijfjaren(inde jaren
opgezet.
Staten.BVX richtin november
2009een
dieeindigenop 2 of 7)krijgtX USAInc.te
"benchmark
Amerikaanse
vennootschap
makenmetde zogenoemde
op om vandaar
Recentelijk
is bekendgewordendat,om
gezegdkentdit survey
uitzakente starten.DeNederlandse
ondersurveyBE-l2".Zoals
budgettaire
redenen,
hetBE-l3surveyzal
geenvrijstelling,
neming,
BVX,wordtenigaandeelhouder
van
maarweleenbeperkingin
verdwijnen.
Voorfinanciéle
transacties
die
X USAInc..BVX stortde betaling
op aande hoeveelheid
aante leverengegevens;
hebbenplaatsgevonden
na 1januari2009
delen,grootUS$25.000
op de Amerikaanse
die beperking
vertaalt
zichin eenzogehoeftgeenBE-l3meerte wordeningediend. bankrekening
vanX USAInc..Dezetransactie
noemdeBE-l2Miniregistratie.
Decriteria
Defunctievandit surveyzalworden'overge- vertegenwoordigt
hiervoorzijndezelfdealsdie geldenvoor
investede buitenlandse
(ziehierna).
nomen'door
hetBE-605
ring.Hetis na1januari2009,duseenBE-13
de vrijstelling
bijde BE-l5(zieonder2.hier-
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- dan
voor).
X USAInc.zalvoorheteerstin2012 dit gebeurtin de praktilkregelmatig
eenBE-12
Minimoeten
invullen
enindienen. blijftin de meestegevallentochde verplich-
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tingbestaanom de toepasselijke
surveysin
te dienen,danweleenberoepte doenop
eenvrijstelling
ledereAmerikaanse
daarvan.
onderneming
dienthierzeftvoorte zorgen.

ìrr
Hetindienenvande verschillende
surveys
(ofhet inroepenvaneenvrijstelling
hierop)
is zoalsgezegdverplicht.EenwettelijkeverOpmerking
plichting
impliceert
vervelende
consequen- Hetvoorgaande
is nietuitputtend
bedoeld.
tiesvanhet nietnakomenervan.Datis in
Deinhoudvandit artikelheefteeninformadezenietanders.Hetnalaten
vanindiening tievestrekking,
is globaalen beschrijvend
vaneenfederaalsurveyof hetnalatenvan
vanopzeten is nietbedoeldalsjuridischadeenverzoekom vrijstelling
hiervankaneen
viesof alsleidraadvooro.m.contract-of hangeldboeteopleveren
varièrend
vanUS$2.500 delsaangelegenheden.
Aandezeinformatie
tot US$25.000.
Ookkaneengevangenisstraf kunnengeenrechtenwordenontleend.
Deze
wordenopgelegdvanmaximaal
een jaar.
bijdrageis afgerondop 27oktober2009.
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BEAprobeertiederesurvey-plichtige
te
benaderen
en de vantoepassing
zijnde
surveystoe te sturen.Echter,ook alser geen
- en
berichten/ofsurveywordttoegestuurd
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