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23 januari 2018

EU schrapt acht belastingparadijzen van zwarte
lijst
De EU schrapt een aantal landen van de zwarte lijst voor belastingparadijzen. Dat zijn de ministers van
Financiën in Brussel overeengekomen. Het gaat om Panama, Barbados, Grenada, de Verenigde Arabische
Emiraten, Mongolië, Tunesië, Macau en Zuid-Korea.
De EU presenteerde in december 2017 een zwarte lijst van aanvankelijk zeventien landen die als 'belastingparadijs'
worden aangemerkt. Een voorstel van Europarlementariër Paul Tang (PvdA) om ook Nederland o

cieel als

belastingparadijs te bestempelen strandde, omdat de stemmen in het Europees Parlement staakten. Uiteindelijk
bevatte de lijst alleen landen van buiten de EU.
Volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) is het doel van de lijst vooral om landen te bewegen maatregelen te
nemen tegen belastingontwijking. Dat hebben de acht genoemde landen nu beloofd. Ze krijgen daar een jaar de tijd
voor en verhuizen zolang naar een ‘grijze’ lijst, bedoeld voor landen die nog niet voldoen aan de eisen van de EU maar
hebben toegezegd dat voor 1 januari 2019 te zullen doen. Er staat nu circa vijftig namen op de grijze lijst, waaronder
Aruba, Curaçao, de Kaaimaneilanden, Zwitserland en Liechtenstein. Sint Maarten heeft uitstel gekregen vanwege
orkaan Irma.

Goed begin
De zwarte lijst betreft landen en speciale gebieden die (bijna) geen vennootschapsbelasting he en, niet transparant
zijn en niet meewerken aan de strijd tegen belastingontwijking. De lijst wordt jaarlijks aangepast.
Hoekstra noemt de zwarte lijst een goed begin. “Het werkt, landen willen er niet op staan. Maar het kan en moet op
termijn zonder meer beter''. De minister denkt daarbij aan het instellen van sancties tegen landen die op de zwarte lijst
blijven staan of er later toch weer op worden gezet.
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UberFiles brengen dubieuze praktijken taxibedrijf aan
het licht
Via publicatie van de 'UberFiles' zijn tal van dubieuze lobbypraktijken bij
tech-vervoersbedrijf Uber aan het licht gekomen. Internationaal
onderzoekswerk van journalisten... 
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28 juni 2022

Minder belastingontwijking, maar doorstroom blijft
groot
Nieuwe scale regels zorgen ervoor dat er minder geld door Nederland
stroomt dat in belastingparadijzen terechtkomt. Sinds 2019 is ook de
doorstroom naar landen... 
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17 juni 2022

McDonald's schikt voor bijna 1,3 miljard euro in Franse
belastingzaak
McDonald's heeft in Frankrijk een schikking van 1,25 miljard euro getro en
met aanklagers die de fastfoodketen beschuldigen van belastingontduiking. 
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20 mei 2022

Belastingcode grote bedrijven is 'sprong in
belastingdebat'
Veertig grote Nederlandse bedrijven willen zich via een belastingcode houden
aan de belastingregels en transparanter zijn over hun wereldwijde
belastingafdracht.... 
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20 mei 2022

EU-parlement voor minimaal 15 procent
winstbelasting multinational
Het Europees Parlement is voor de invoering van een minimumtarief van 15
procent voor de vennootschapsbelasting voor multinationals met een
jaaromzet van 750 miljoen... 

