NIEUWS

15 november 2019

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 toe dat pensioenfondsen miljoenen aan
belasting terugkrijgen in de Europese Unie.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Ook Nederlandse pensioenfondsen pro teren hier mogelijk van mee, wat zou
betekenen dat de Nederlandse overheid reeds geïncasseerde dividendbelasting moet terugbetalen aan de
pensioenfondsen.
Het arrest van het Hof ging over een Canadees pensioenfonds dat in Duitsland 15 procent belasting moet betalen over
winstuitkeringen in Duitsland, terwijl Duitse pensioenfondsen deze dividendbelasting niet of nauwelijks hoeven te
betalen. Volgens het Hof handelt de Duitse scus daardoor in strijd met het vrije verkeer van kapitaal in de Europese
Unie. Ook de uitzonderingen op het Europees recht zijn volgens de rechters niet van toepassing op het Canadese
pensioenfonds.
Het ministerie van Financiën zegt het arrest te bestuderen en kan momenteel nog geen uitspraken doen over de
gevolgen voor Nederland. Buitenlandse pensioenfondsen die vergelijkbaar zijn met Nederlandse fondsen zouden
volgens Financiën al recht hebben op teruggave van dividendbelasting.
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21 oktober 2021

Media: truc met dividendbelasting kostte Nederland
27 miljard
Fraude met dividendbelasting heeft de Belastingdienst veel meer geld gekost
dan eerder werd aangenomen. De Nederlandse schatkist zou tussen 2000 en
vorig jaar zo'n... 

NIEUWS

29 juli 2021

Hoogste Duitse rechter noemt truc met
dividendbelasting illegaal
Het is illegaal om dividendbelasting meermaals terug te vragen terwijl die
maar één keer is betaald. 

NIEUWS

16 juni 2021

ABAB moet 40 mille vergoeden om HongKong-route
Het advies over de dividendvrijstelling bevat een beroepsfout, dus moet ABAB
International de dividendbelasting vergoeden die een klant betaalde. De rest
van de... 

NIEUWS

13 mei 2020

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. 
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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.


