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Ame rtkaanse ondernemingen zijn onde rwo{pen
aantalrijke regels en ve{plichtingen. zowel op
feder anl arls statetijk niveàu, betei bekend als de
red tapejungle.

Onderdeel van deze jungle zijn de onderzoe- Andere periodieke surveys:
ken, zogenoemde "surveys", van het Ameri- . Form BE-605: transactions of US affiliate,
kaanse "Bureau of Economic Analysis" (BEA). except an unincorporated bank, with
BEA is verantwoordelijk voor het verzamelen foreign parent; in te dienen per kwartaal,
van gegevens die betrekking hebben op de respectievelijk per jaar, afhankelijk van de
Amerikaanse economie, een soort Neder- criteria waaraan de Amerikaanse onderne-
lands Centraal Bureau voor de Statistiek ming voldoet;
maardan inenvoordeVerenigdeStaten. Re- . Form BE-15: annual surveyof foreigndirect
gelmatig komt in de praktiik de vraag voorbij: investment in the United States;jaarlijks in
we hebben een of ander formulier gekregen, te dienen, behalve in het jaar dat form BE-
moeten we hier iets mee? Niet zelden gaat 12 (zie hierna) moet worden ingediend;
het dan om een survey-formulier afkomstig . Form BE-12: benchmark survey of foreign
van BEA. En op grond van Amerikaanse wet- direct investment in the United States; één
geving moet je daar zeker iets mee. maal in de vijf jaren.

Surveys
Een eerste survey waar een onderneming
met (deels) buitenlandse, bijvoorbeeld
Nederla ndse, aandeelhouders/eigenaren
mee te maken kri jgt is (maar eigenli jk was,
zie hierna) het BE-13. De bijna twee regels in
beslag nemende titel van dit survey is: "Re-
port on a foreign person's direct of indirect
acquisit ion, establishment, of purchase of the
operating assets of a US business enterprise,
Including real estate."

Het indienen van een BE-l3 formulier betreft
meestal een eenmalige actie. Het survey is
bedoeld om transacties te melden waarbij
een buitenlander een onderneming vestigt of
(gedeeltelijk) verkrijgt met inbegrip van ver-
krijging van onroerend goed. BEA wil weten
wie investeert in de Amerikaanse economie
en voor welk bedrag. In de praktijk blijft dit
meestal beperkt tot een eenmalige melding
nadat de Amerikaanse onderneming is
opgezet.

Recentelijk is bekend geworden dat, om
budgettaire redenen, het BE-l3 survey zal
verdwijnen. Voor financiéle transacties die
hebben plaatsgevonden na 1 januari 2009
hoeft geen BE-l3 meer te worden ingediend.
De functie van dit survey zal worden 'overge-

nomen'door het BE-605 (zie hierna).

Vrijstelling
De verschillende surveys zien er, voor de leek
in ieder geval, vrij ingewikkeld en tijdrovend
uit, waardoor het erg verleidelijk kan zijn
deze in de onderste bureaula te stoppen en
het bestaan ervan verder te ontkennen. Maar
vaak is dat niet nodig, want kleine en middel-
grote Amerikaanse ondernemingen komen
al snel in aanmerking voor een vri jstell ing van
de verplichting om een survey in te dienen.
Deze ondernemingen dienen dan in de
plaats van een volledige registratie een be-
roep te doen op een vrijstelling, de Exemp-
tion Claim. Form BE-l2 kent overigens geen
vrijstelling, maar wel een (forse) beperking
van de hoeveelheid te verstrekken gegevens,
naarmate de onderneming kleiner is.

Voorbeeld:
BV X handelt in autobanden. In Nederland
lopen de zaken goed en BV X besluit om
haar handel uit te breiden naar de Verenigde
Staten. BV X richt in november 2009 een
Amerikaanse vennootschap op om van daar
uit zaken te starten. De Nederlandse onder-
neming, BV X, wordt enig aandeelhouder van
X USA Inc.. BV X stort de betaling op aan-
delen, groot US$25.000 op de Amerikaanse
bankrekening van X USA Inc.. Deze transactie
vertegenwoordigt de buitenlandse investe-
ring. Het is na 1 januari 2009, dus een BE-13

hoeft niet te worden ingediend (in dit geval
zou het indienen van het BE-l3 supplement
C (vrijstelling) hebben volstaan, vanwege de
relatief beperkte omvang van de transactie).
Achtereenvolgens krijgt X USA Inc. te maken
met de volgende surveys:

1. BE-605 (init ial): na voltooiing van voor-
noemde transactie zalX USA Inc. het BE-
605 gedeeltelijk moeten invullen, waarmee
de investering van US$25.000 door BV X
wordt gemeld en waarbij tegelijkertijd een
beroep wordt gedaan op vrijstelling van
verdere uitgebreide surveys. Vrijstelling
kan worden gevraagd wanneer de activa,
bruto omzet en het netto resultaat ieder
kleiner zijn dan US$30 miljoen. Vervolgens
zalX USA Inc. ieder jaar het beroep op de
vrijstell ing moeten herhalen.

2. BE-15 (beroep op vrijstelling): in te dienen
voor 31 mei 2010. Een beroep op vrijstel-
l ing kan worden gedaan wanneer noch
de activa van de onderneming, noch de
bruto omzet, noch het netto resultaat
groter was dan US$40 miljoen. X USA Inc.
hoeft vooralsnog niet te vrezen dat het te
maken krijgt met dergelijke bedragen en
kan daarom volstaan met het indienen
van form BE-l5 Exemption Claim. Hierna is
X USA Inc. tevens vrijgesteld van de ver-
plichting om jaarli jks een BE-l5 in te dienen
(inclusief Exemption Claim), tenzij BEA een
BE-15 stuurt naar X USA Inc.. In dat geval is
het indienen van het survey of van het be-
roep op de vrijstelling weer wel verplicht.

3. BE-12: één keer in de vijf jaren (in de jaren
die eindigen op 2 of 7) krijgt X USA Inc. te
maken met de zogenoemde "benchmark
survey BE-l2".Zoals gezegd kent dit survey
geen vrijstelling, maar wel een beperking in
de hoeveelheid aan te leveren gegevens;
die beperking vertaalt zich in een zoge-
noemde BE-l2 Mini registratie. De criteria
hiervoor zijn dezelfde als die gelden voor
de vrijstelling bij de BE-l5 (zie onder 2. hier-
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voor). X USA Inc. zal voor het eerstin2012
een BE-12 Mini moeten invullen en indienen.

\ /arFr l i^htu vr ìrr r\,
Het indienen van de verschillende surveys
(of het inroepen van een vrijstelling hierop)
is zoals gezegd verplicht. Een wettelijke ver-
plichting impliceert vervelende consequen-
ties van het niet nakomen ervan. Dat is in
deze niet anders. Het nalaten van indiening
van een federaal survey of het nalaten van
een verzoek om vrijstelling hiervan kan een
geldboete opleveren varièrend van US$2.500
tot US$25.000. Ook kan een gevangenisstraf
worden opgelegd van maximaal een jaar.

Werkwiize
BEA probeert iedere survey-plichtige te
benaderen en de van toepassing zijnde
surveys toe te sturen. Echter, ook als er geen
bericht en/of survey wordt toegestuurd - en
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dit gebeurt in de praktilk regelmatig - dan
blijft in de meeste gevallen toch de verplich-
ting bestaan om de toepasselijke surveys in
te dienen, dan wel een beroep te doen op
een vrijstelling daarvan. ledere Amerikaanse
onderneming dient hier zeft voor te zorgen.

Opmerking
Het voorgaande is niet uitputtend bedoeld.
De inhoud van dit artikel heeft een informa-
tieve strekking, is globaal en beschrijvend
van opzet en is niet bedoeld als juridisch ad-
vies of als leidraad voor o.m. contract- of han-
delsaangelegenheden. Aan deze informatie
kunnen geen rechten worden ontleend. Deze
bijdrage is afgerond op 27 oktober 2009.

@ Jacomijn Vinks & Hans van Velzen

Meer weten? www.fenedexpress.nl, zoek op:
ED Juridische aspecten van Export, VS, Buiten-

landse Vestigingcr)
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