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27 maart 2017

Oxfam: 'Europese banken boeken miljarden winst
in belastingparadijzen'
Veel Europese banken boeken hoge winsten in belastingparadijzen. In totaal gaat het om 25 miljard euro.
Dit blijkt uit een nieuw Oxfam-rapport dat vandaag verschijnt. De miljardenwinsten zijn vaak in tegenstelling met de
werkelijke economische activiteiten van banken daar. Bij de Rabobank en ING is dat niet het geval. Twintig grote
Europese banken, waaronder HSBC, Barclays, Deutsche Bank en Santander, zijn onderzocht.
Het nieuwe Oxfam-rapport maakt gebruik van de resultaten die de nieuwe EU-maatregelen om de transparantie van
banken te verhogen, opleveren. Zo boekte de Italiaanse bank Intesa SanPaolo in Ierland meer dan 3 miljoen euro winst
per werknemer, wat volgens Oxfam een extreem hoog bedrag is. Wereldwijd is de gemiddelde winst per werknemer
van deze bank circa 90.000 euro. De Spaanse bank BBVA boekte in Ierland zelfs bijna 7 miljoen euro winst per
werknemer. Het Franse BNP Paribas boekte 134 miljoen euro winst op de Kaaiman-eilanden terwijl de bank daar geen
werknemers heeft. Dergelijke cijfers zijn een duidelijke aanwijzing voor agressief belastinggedrag.
Francis Weyzig, belastingexpert van Oxfam Novib: "Het is tijd om een einde te maken aan ongewenste
belastingpraktijken. De nieuwe bankenrapportages over de omvang van activiteiten, winst en belasting per land helpen
daarbij. Maar er moet nog veel veranderen. Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks 90 miljard euro aan
overheidsinkomsten door belastingontwijking. Oxfam pleit dan ook voor uitbreiding van deze publicatieverplichting
naar alle sectoren."
De Europese Commissie deed vorig jaar een voorstel voor rapportage per EU-land, zonder uitsplitsing van de
activiteiten in andere landen. Dat gaat volgens Oxfam niet ver genoeg: "Daardoor ontstaat geen volledig beeld van het
belastinggedrag van een multinational. Ook hebben ontwikkelingslanden, die veel last hebben van
belastingontwijking, er niets aan als de cijfers beperkt blijven tot EU-landen."
Nederland wil wel dat bedrijven verplicht worden om afzonderlijke gegevens te publiceren per land wereldwijd. Oxfam
roept andere EU-landen op om zich aan te sluiten bij dit Nederlandse standpunt.
Oxfam-rapport: 'Opening the vaults: the use of tax havens by Europe's biggest banks'
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Geld.nl: inflatie kostte Nederlandse spaarders 9
miljard euro
De hoge in atie en de lage rente hebben Nederlandse spaarders vorig jaar 9
miljard euro gekost. 
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Volksbank mag rekeningen 'onbedoelde Amerikaan'
niet sluiten
De Volksbank mag de bankrekeningen van een zogenoemde 'onbedoelde
Amerikaan' toch niet sluiten. 
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AFM: Nederlanders met migratieachtergrond zijn
financieel kwetsbaarder
Vooral Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond zijn
gemiddeld nancieel kwetsbaarder. Dat meldt de AFM. 
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22 december 2021

Nieuwe EU-voorstellen brievenbusfirma's en
belastingtarief multinationals
De Europese Commissie wil in de strijd tegen belastingontduiking
brievenbus rma's in de EU harder aanpakken en wil dat grote bedrijven met
een omzet van meer dan... 
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09 december 2021

ABN Amro verkoopt hoofdkantoor op Zuidas voor 765
miljoen euro
ABN Amro verkoopt zijn hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas aan
vastgoedinvesteerder Victory Group. 

