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Veroordeling luxleakklokkenluider vernietigd
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
Het Hof van Cassatie in Luxemburg heeft een streep
gehaald door de straf die Antoine Deltour kreeg opgelegd
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Vandaag

Pheijffer:
'Risicomanagement
vaak ondermaats
uitgevoerd en niet
goed gebruikt'

voor het lekken van informatie over Luxemburgse
belastingdeals met multinationals.
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Deltour speelde informatie over cliënten van zijn toenmalige
werkgever PwC door aan de Franse TV-journalist Edouard Perrin,
die het zogenaamde 'luxleaks'-schandaal in 2012 onthulde.
De fiscalist werd in juni 2016 veroordeeld tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf van twaalf maanden en een boete van 1.500 euro.
In hoger beroep werd de voorwaardelijke celstraf gehalveerd. Het
Hof van Cassatie heeft dat vonnis nu vernietigd en de zaak
terugverwezen naar het hof van beroep.
Volgens het hoogste rechtscollege had Deltour erkend moeten
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Ondernemersorganisaties
willen duidelijkere
aanpak corona
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Zware druk op OM
om ook ABNbankiers te
vervolgen

worden als klokkenluider. Dat geldt niet voor zijn voormalige
Vandaag

PwC-collega Raphaël Halet. De aan Halet opgelegde boete van
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1.000 euro blijft daarom staan. Deltours advocaat William

Nederlandse banken
verleenden voor 22
miljard euro steun

Bourdon noemt de beslissing "een belangrijke stap in de
bescherming van klokkenluiders in Europa".
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'Een derde van
kantoorruimte
wordt in 2030
flexibel gebruikt'
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Brussel wil strijd tegen
'belastingmisbruik'
opvoeren
De Europese Commissie wil actie
voor "eerlijke en simpele"
belastingen in de EU. Met een
pakket maatregelen stelt ze voor
de strijd tegen
belastingontwijking en... 
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Europese Commissie
verliest Ierse
belastingzaak Apple
De Europese Commissie heeft in
2016 ten onrechte de Ierse
regering gelast 13 miljard euro
'achterstallige' belasting van de
Amerikaanse techgigant Apple te
innen,... 
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GroenLinks dringt aan
op fikse verhuisboete
voor Unilever
GroenLinks wil dat Unilever nog
een fikse verhuisboete moet
betalen omdat het was- en
levensmiddelenconcern ervoor
heeft gekozen om op papier een
louter Brits bedrijf... 
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'Multinational betaalde
22 procent belasting
over winst in 2016'
Nederlandse multinationals die in
2016 winst maakten, betaalden
hierover gemiddeld zo'n 21,7
procent winstbelasting. 
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Nederland sluit
belastingverdrag met
Liechtenstein
Nederland heeft met
Liechtenstein een
belastingverdrag gesloten. In dit
verdrag staan afspraken die
moeten voorkomen dat enerzijds
burgers of bedrijven dubbel
belasting... 

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.
Uw e-mail adres

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).

ACCOUNTANT.NL

DOSSIERS

Home

Arbeidsmarkt

Fiscaal

Fraude en witwassen

Nieuws

ICT

Kwaliteit en toezicht

Mkb

Discussie

Opleiding

Pensioen

Publiek belang

Vaktechniek

alle dossiers

Achtergrond
In & Uit
Feiten & Cijfers
Tuchtrecht
Lekker werken
Podcast
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door

Akkoord

op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookieverklaring vindt u meer

©informatie
2020 NBA over
(0.0.0.0)
Contact
Disclaimer
het gebruik
van cookies
op dezePrivacyverklaring
site.

Cookieverklaring

Spelregels debat

Volg ons op Twitter

NBA.nl

