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SOMO: aanpak brievenbusfirma's werkt niet
Maatregelen die Nederland neemt om brievenbus rma's aan te pakken hebben geen e ect. Dat stellen
onderzoekers van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), op basis van cijfers
van De Nederlandsche Bank (DNB).
Volgens SOMO zijn de geldstromen de afgelopen tijd sterk toegenomen, wat indruist tegen de beloftes van
beleidsmakers. Directe buitenlandse investeringen in brievenbus-bv’s zijn sinds 2008, het begin van de crisis, met 75
procent gestegen tot meer dan 4000 miljard euro. Het beeld van de uitgaande geldstromen is vergelijkbaar. Zonder
ingrijpen zal ook dit jaar sprake zijn van een toename.
Wil Nederland zijn scale reputatie wat opvijzelen, dan is volgens SOMO wijziging van beleid noodzakelijk. DNB moet
volgens de stichting meer duiding geven bij de cijfers. Ook moeten veel strengere eisen worden gesteld aan de reële
aanwezigheid en economische activiteit van een bedrijf in Nederland.
Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (Financiën) wijst erop dat hij ook strengere eisen gaat stellen. Hij
kondigde dat vorige maand aan bij de presentatie van plannen om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken.
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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... 
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'Nederland nog steeds een van de grootste
belastingparadijzen'
Nederland is nog altijd een van de belangrijkste landen wereldwijd voor het
ontwijken van belasting. 
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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.... 
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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. 

