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Dat i het doel van een nieuwe richtlijn waar de U-landen, het
uropee Parlement en de uropee Commiie woendag een
politiek akkoord over heen geloten.

Volgen Fran Timmerman, vicevoorzitter van de uropee
Commiie, zullen de nieuwe regel geld en tijd eparen. "Tegelijk
echermen ze de rechten van werknemer en, voor het eert, helpen
ze voorkomen dat edrijven hun uitenlande activiteiten
miruiken."
ron: ANP
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De procedure voor edrijven die hun vleugel naar een andere
lidtaat willen uitlaan wordt vereenvoudigd. Maar ze moeten wel
toetemming krijgen van de autoriteiten in eigen land. Die ekijken
hoe legitiem de plannen zijn, en waar ijvooreeld omzetelating
moet worden etaald. Ook moeten de werknemer op voorhand
worden geraadpleegd over de plannen.
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Het wordt voor edrijven in de U gemakkelijker om naar een
andere lidtaat te verhuizen, er nieuwe vetigingen op te zetten of
te fueren met een uitenland edrijf. Maar het wordt juit
moeilijker om een fictief edrijf (potufirma) te eginnen om
elating of areidrecht te omzeilen.
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Oeo wil wereldwijd
minimumtak voor edrijven
Om elatingontwijking tegen te gaan wil de
Organiatie voor conomiche amenwerking en
Ontwikkeling (Oeo) dat er wereldwijd een
minimumtarief aan elating komt voor edrijven.
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U zet tien landen terug op
zwarte taklijt
De U zet tien landen terug op haar zwarte lijt voor

Powered 

elatingparadijzen. Ook Arua hoort weer ij de
nu vijftien landen uiten de U die zich ficaal niet
naar ehoren gedragen, evenal onder andere de
Verenigde Araiche miraten (VA), arado en
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ruel onderzoekt Luxemurge
elatingdeal
De uropee Commiie telt een diepgravend
onderzoek in naar elatingafpraken die
Luxemurg heeft gemaakt met het Fine drank- en
voedingverpakkingedrijf Huhtamäki. 
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'eruchte elatinglanden van
U-lijt af'
De U-miniter van Financiën zetten volgende
week naar verwachting een flink aantal landen
terug op hun zwarte lijt van elatingparadijzen
uiten de U. Tegelijk worden landen en regio' die
volgen de U het afgelopen jaar hun leven heen
geeterd al oodoener gechrapt. 
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elgiche takvoordelen
multinational legaal
elgië hoeft toch geen honderden miljoenen aan
elating op te eien ij ongeveer 35 grote
edrijven. 
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