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Afschaffing dividendtaks
definitief van tafel
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
Het kabinet heeft definitief besloten de dividendbelasting
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Nederlandse
economie krimpt
met 8,5 procent in
tweede kwartaal

niet af te schaffen. Dat zei premier Mark Rutte maandag
Gisteren

na coalitieoverleg. Tegen de maatregel was veel verzet.
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Het kabinet liet onlangs al weten de maatregel te
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steunregeling van
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heroverwegen.
"We hebben gezocht naar een goed pakket voor het bedrijfsleven
dat meer draagkracht heeft", zei de premier. Het bedrag van de
dividendbelasting gaat volledig naar het bedrijfsleven, zowel
grote als kleine bedrijven. De oppositie had aangedrongen op geld
voor de publieke sector.
Het gaat volgend jaar om 1,9 miljard euro. Welke maatregelen het
pakket precies behelst, wilde Rutte niet zeggen. Hij wil eerst de
Kamer informeren.
De afschaffing van de dividendbelasting was onder meer bedoeld
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om grote bedrijven als Unilever en Shell voor Nederland te
behouden. Beide ondernemingen zijn zowel Brits als Nederlands.
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Unilever wil af van die dubbele nationaliteit en leek tot voor kort

Massaclaim tegen
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te kiezen voor een hoofdkantoor in Rotterdam. Maar het bedrijf
schoof dat besluit eerder deze maand onder druk van zijn Britse
aandeelhouders op de lange baan.
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Daarmee is volgens Rutte "een belangrijke test case" voor de
maatregel niet goed gegaan. De premier houdt wel vol dat het niet
alleen om Unilever en Shell draaide. Ook kleine bedrijven, die net
begonnen zijn of in de eerste fase van sterke groei verkeren,
hadden er volgens hem mee verleid kunnen worden om naar
Nederland te komen. Dat geldt ook voor bedrijven die nu in GrootBrittannië zitten maar in verband met de brexit een verhuizing
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overwegen.
De premier verdedigde de maatregel het afgelopen jaar vurig. Hij
voelde "tot in zijn diepste vezels" dat de afschaffing goed zou zijn
voor het vestigingsklimaat. Op vragen of het zijn positie heeft
beschadigd, reageerde hij laconiek. "Een kras? Mijn baan is een
verzameling van krassen. Het draagvlak voor deze maatregel was
beperkt en we menen nu een pakket te hebben dat qua draagvlak
beter zal scoren."
Bron: ANP
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Verschuiven eigendom
aandelen geen middel
tegen
dividendbelasting
Het steeds verschuiven van het
eigendom van aandelen betekent
niet dat er geen dividendbelasting
hoeft te worden betaald. 

NIEUWS

12 december 2019

GroenLinks wil af van
trucs rond
dividendtaks
GroenLinks wil af van
boekhoudkundige trucs waarmee
buitenlandse bedrijven
voorkomen dat zij in Nederland
dividendbelasting moeten
afdragen. 
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Europees Hof doet
dividendbelasting
wankelen
Een uitspraak van het Europees
Hof van Justitie trekt de
houdbaarheid van
dividendbelasting in twijfel. Een
arrest van het Hof in een Duitse
zaak leidt er mogelijk... 
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'Miljardenfraude in
Europa met
dividendbelasting'
In heel Europa wordt al jarenlang
fraude met dividendbelasting
gepleegd door bankiers,
handelaren en hedgefondsen. 
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Winstbelasting
bedrijven nog verder
omlaag
Voor alle bedrijven, van klein tot
groot, gaat de winstbelasting de
komende jaren verder omlaag dan
het kabinet eerder al had
aangekondigd. Daar is ruimte voor
nu... 
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