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Staatssecretaris Wiebes van Financiën neemt een reeks aanvullende
maatregelen tegen belastingontduiking.
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De staatssecretaris schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De
maatregelen volgen onder meer op publicaties naar aanleiding van de Panama
Papers. "Het kabinet vindt dat belastingontduiking moet worden aangepakt",
aldus Wiebes. "Het is belangrijk dat iedereen de belasting betaalt die hij moet
betalen. Dat sommige belastingbetalers hier onderuit proberen te komen door
middel van fraude, is ontoelaatbaar."
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Hij kondigt aan dat de kortingen op boetes voor zwartspaarders die vrijwillig
inkeren volledig worden afgeschaft. Vergrijpboetes die zijn opgelegd aan
adviseurs die meewerken aan belastingontduiking, kunnen openbaar gemaakt
worden. Ook stelt Wiebes voor het verschoningsrecht voor advocaten en
notarissen in de fiscaliteit in te perken.
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Afschaffen inkeerregeling
Door het afschaffen van de inkeerregeling kan de Belastingdienst straks boetes
opleggen aan belastingplichtigen die inkeren binnen twee jaar nadat zij opzettelijk
een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan. Nu maakt de wet nog een
onderscheid tussen belastingplichtigen die inkeren vóór en na de termijn van twee
jaar.
De staatssecretaris heeft de boete voor belastingplichtigen die na twee jaar
inkeren met ingang van 1 juli 2016 verhoogd van 60 procent naar 120 procent.
Dit nieuwe boetemaximum gaat ook gelden voor mensen die binnen twee jaar
inkeren.
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De staatssecretaris stelt verder voor om het fiscaal verschoningsrecht voor
notarissen en advocaten in te perken. Dit moet voorkomen dat de Belastingdienst
niet adequaat belasting kan heffen en innen, omdat een zogeheten geheimhouder
gebruikmaakt van het fiscaal verschoningsrecht.
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De staatssecretaris zal in 2017 wetsvoorstellen in consultatie brengen waarin de
verschillende maatregelen zijn uitgewerkt.
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Openbaarmaking vergrijpboetes
De Belastingdienst kan adviseurs die hun klanten helpen bij belastingontduiking
straks steviger aanpakken. De staatssecretaris stelt voor dat onherroepelijke
vergrijpboetes voor adviseurs die hebben meegewerkt aan belastingontduiking,
openbaar gemaakt kunnen worden.

Fiscaal verschoningsrecht

(Bron: Ministerie van Financiën)
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'HSBC treft miljoenschikking in
België'
De Britse bank HSBC heeft een fraudezaak in België
geschikt voor ongeveer 300 miljoen euro. 
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Inval bij Duitse banken om
belastingfraude
Aanklagers in Duitsland zijn weer bij verschillende Duitse
banken, vermogensbeheerders en belastingadviseurs
binnengevallen op zoek naar bewijzen van mogelijke
belastingfraude door klanten van een voormalige eenheid van
Deutsche Bank. 
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Justitie Duitsland vraagt ABN Amro
om info
De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN Amro deze
week om informatie gevraagd in een groot onderzoek naar
belastingfraude. 
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Verdachte belastingfraude kreeg
terecht geen VOG
De minister van Justitie en Veiligheid heeft terecht een
Verklaring Omtrent Gedrag geweigerd aan een sollicitant die
manager financiële zaken en partner wilde worden bij
Deloitte. Dat zegt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. 
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Taakstraf na doorhaling wegens obfraude
De Rechtbank Rotterdam heeft een doorgehaalde
accountant veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een
voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Hij heeft van
2009 tot begin 2013 onjuiste ob-aangiften ingediend. 
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