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De EU zet tien landen terug op haar zwarte lijst voor belastingparadijzen.
Ook Aruba hoort weer bij de nu vijftien landen buiten de EU die zich
fiscaal niet naar behoren gedragen, evenals onder andere de Verenigde
Arabische Emiraten (VAE), Barbados en Bermuda.
Dat hebben de ministers van Financiën in Brussel besloten na een heftige discussie
waarin volgens diplomaten Italië dreigde met een veto. Rome wilde de VAE van
de lijst afhouden.
De autoriteiten van de tien teruggeplaatste landen hebben zich niet gehouden aan
hun belofte om hun fiscale beleid binnen een jaar te verbeteren. Het gaat om
landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet
"welwillend" staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking.
De zwarte lijst voor landen buiten de EU werd in december 2017 voor het eerst
opgesteld na onthullingen over belastingschandalen in de Panama Papers en de
Paradise Papers met het doel dergelijke landen aan de schandpaal te nagelen. Na
een analyse van een zeventigtal potentiële kandidaten werden zeventien
boosdoeners op de zwarte lijst gezet. In de loop van 2018 zijn er twaalf
afgehaald en op een ‘grijze lijst’ geplaatst nadat de autoriteiten maatregelen
hadden toegezegd. Daaronder zat destijds Aruba.
Volgens staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft Den Haag Aruba
"gewaarschuwd tijdig maatregelen te treffen" om niet weer op de zwarte lijst
terecht te komen, en niet te rekenen op Nederlandse steun. Het land binnen het
Koninkrijk der Nederlanden heeft nu beloofd nog deze maand zijn fiscale
wetgeving aan te passen, en zou dan in mei van de Europese zwarte lijst af
kunnen.
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De toegevoegde landen worden nu ook op de langere, Nederlandse zwarte lijst
gezet die Snel eind vorig jaar instelde, en hiermee 27 landen telt. Den Haag gaat
ook een stapje verder dan de EU en treft maatregelen voor bedrijven die
gevestigd zijn in de landen op de lijst of zo'n land gebruiken om belastingen te
ontwijken.
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Veel vragen bij belastingadviseurs
over meldplicht agressieve
belastingconstructies (FD)
Belastingadviseurs hebben nog veel vragen bij het verplicht
melden van agressieve grensoverschrijdende
belastingconstructies. Staatssecretaris Menno Snel van
Financiën stuurde het wetsvoorstel voor deze maatregel
tegen belastingontwijking vrijdag naar de Tweede Kamer. 
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Amerikaanse belastingdienst onderzoekt Uber
Techonderneming Uber wordt onderzocht door de Amerikaanse federale
belastingdienst. Het onderzoek heeft betrekking op de aanslagjaren 2013 en
2014. Dat laat het bedrijf achter de bekende taxi-app weten in een bij de
beurswaakhond SEC ingediend document. 
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Shell: belastingregime Nederland niet
uniek
De fiscale behandeling van multinationals in Nederland is "op
geen enkele manier uniek". 
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Shell geeft toe: geen winstbelasting
betaald
Olie- en gasreus Shell betaalt in Nederland inderdaad geen
winstbelasting. Een woordvoerder van Shell bevestigde de
uitspraken die president-directeur van Shell Nederland
Marjan van Loon en Alan McLean, die als executive vicepresident belastingafdracht in zijn portefeuille heeft, deden
tegen Elsevier. 
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Aruba van EU-lijst
belastingparadijzen af
De EU-ministers van Financiën hebben Aruba van de zwarte
lijst van belastingparadijzen af gehaald, omdat het land zijn
fiscale wetgeving heeft aangepast. Ook Barbados en
Bermuda zijn geschrapt, waardoor de lijst nu nog twaalf
fiscale boosdoeners telt. 
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