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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.
Tweede Kamerlid Bart Snels komt met een initiatiefwet die dergelijke scale ontsnappingsroutes moet afsluiten. Snels
ziet verscheidene mazen in de wet op de dividendbelasting, de he

ng op de winstuitkering van bedrijven aan hun

aandeelhouders. Zo kunnen bedrijven daar onderuit komen door de uitkering via een schijncoöperatie te laten lopen.
Coöperaties zijn vrijgesteld van de dividendbelasting.
"Grote bedrijven betalen in Nederland minder belasting dan de kleine ondernemers", zegt Snels. "Dat klopt niet en is
oneerlijk. We moeten dat snel aanpakken door de gaten in de wet te dichten en ervoor zorgen dat de multinationals niet
meer met slimme trucs wegkomen."
Snels diende eerder een wet in die ervoor moet zorgen dat multinationals meer winstbelasting gaan betalen. De
mogelijkheid om verliezen bij buitenlandse dochters in Nederland af te trekken van de winst, worden beperkt. Dat
voorstel is al door het kabinet omarmd. Ook nu rekent GroenLinks op steun binnen de regeringscoalitie.
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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... 
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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. 
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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... 
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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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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... 

