NIEUWS

28 december 2018

Overheid stelt lijst laagbelastende landen op in
strijd tegen belastingontwijking
De Rijksoverheid heeft een lijst van laagbelastende landen uitgebracht, die wordt gebruikt bij nieuwe
maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst met daarop 21 landen is gepubliceerd in de
Staatscourant.
Op de lijst staan vijf landen die op dit moment ook op de zwarte lijst van de Europese Unie staan: Amerikaans Samoa,
Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Samoa en Trinidad en Tobago.
In aanvulling daarop heeft Nederland zelf nog zestien landen aangewezen als laagbelastend: Anguilla, Bahama’s,
Bahrein, Belize, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kaaimaneilanden, Koeweit, Qatar,
Saudi-Arabië, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit zijn staten zonder
winstbelasting, of met een tarief van minder dan negen procent.

Drie maatregelen
De lijst zal worden gebruikt bij drie maatregelen in de strijd tegen belastingontwijking. Als eerste gaat het om de met
Prinsjesdag voorgestelde aanvullende CFC-maatregel, die per 1 januari 2019 ingaat. Met deze maatregel wil het kabinet
voorkomen dat bedrijven belasting ontwijken door mobiele activa te verschuiven naar een laagbelastend land. Ook
worden door de Belastingdienst geen rulings meer afgegeven over transacties met bedrijven die gevestigd zijn in een
land op de lijst.
De lijst wordt daarnaast gebruikt bij de invoering van een ‘conditionele bronbelasting’ op rente en royalty’s (per 1
januari 2021). Dit betekent dat bedrijven die gevestigd zijn in de landen op de Nederlandse lijst in 2021 een belasting
van 20,5 procent gaan betalen over rente en royalty’s die zij uit Nederland ontvangen. Dat moet voorkomen dat
Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar belastingparadijzen. Het ministerie heeft over de
maatregelen een factsheet uitgebracht.

Menens
"Door als Nederland zelf een eigen en strenge zwarte lijst op te stellen laten we opnieuw zien dat het ons menens is
met onze strijd tegen belastingontwijking. En dat is slechts een van de maatregelen die we nemen", aldus
staatssecretaris Snel van Financiën.
De Nederlandse lijst wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld; de Europese lijst weer in het eerste kwartaal van 2019.
Mochten in de toekomst op die lijst landen komen die niet op de Nederlandse lijst staan, dan gelden de maatregelen
ook voor die landen.
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Nieuwe EU-regels tegen belastingontwijking via
digitale platforms
Europese digitale platforms worden vanaf 1 januari 2023 verplicht de
inkomsten die bedrijven of individuen van binnen en buiten de EU met de
verkoop van producten... 

NIEUWS

09 maart 2021

'Nederland nog steeds een van de grootste
belastingparadijzen'
Nederland is nog altijd een van de belangrijkste landen wereldwijd voor het
ontwijken van belasting. 

NIEUWS

15 februari 2021

Turkije mogelijk op zwarte EU-lijst
belastingparadijzen
De EU overweegt Turkije op haar zwarte lijst van belastingparadijzen te
zetten. Ankara weigert belastinginformatie met de EU-lidstaten te delen.
Nederland is volgens... 

NIEUWS

15 februari 2021

Topambtenaar Ter Haar onderzoekt ook
brievenbusfirma's
Topambtenaar Bernard ter Haar gaat onderzoek doen naar brievenbus rma's.
Deze zogenoemde doorstroomvennootschappen worden veelal gebruikt om
belasting te ontwijken.... 

NIEUWS

22 januari 2021

EU-parlement eist herziening zwarte lijst van
belastingparadijzen
Het Europees Parlement wil dat de EU haar zwarte lijst van
belastingparadijzen aanscherpt en ook EU-landen die belastingontwijking
mogelijk maken erop zet. 

