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Shell: belastingregime Nederland niet uniek
De

scale behandeling van multinationals in Nederland is "op geen enkele manier uniek".

Dat heeft Shell-bestuurder Alan McLean gezegd in een gesprek met de vaste commissie Financiën van de Tweede
Kamer. McLean benadrukte daarin opnieuw dat het olie- en gasbedrijf, dat al jaren geen winstbelasting heeft betaald,
naar "letter en geest" van de wet handelt.
Dat Shell in Nederland geen winstbelasting verschuldigd is, komt doordat het bedrijf relatief veel overzeese
investeringen doet, bijvoorbeeld om nieuwe olie- en gasvoorraden op te sporen. Als daarop verliezen moeten worden
genomen, kan het bedrijf die onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de winst die in Nederland wordt opgegeven bij
de scus.

Verliezen dumpen
Volgens McLean is daar niks bijzonders aan. "Onze concurrenten, Wintershall in Duitsland, ENI in Italië, BP in het
Verenigd Koninkrijk, Repsol in Spanje en natuurlijk ExxonMobil en Chevron in de Verenigde Staten, pro teren
allemaal van een vergelijkbare scale behandeling van hun overzeese investeringen", aldus de Shell-bestuurder.
"Shell probeert innovatief te zijn en te experimenteren", zei McLean verder. "Wij zouden graag willen dat alle risico's
die wij nemen worden beloond en wij nooit een verlies hoeven te nemen. Maar soms is de realiteit dat we risico's
moeten nemen die niet goed uitpakken. Het is niet zo dat wij ons in bochten wringen om verliezen te creëren en in
Nederland te dumpen, integendeel."
Veel Kamerleden zijn kritisch over de mogelijkheid die de wet bedrijven als Shell biedt om de belastbare winst te
drukken. Partijen als GroenLinks, PvdA en SP willen daar paal en perk aan stellen.

Betere uitleg
McLean zei de zorgen te begrijpen, maar benadrukte ook dat het belastingstelsel "erg succesvol is geweest bij het
aantrekken van echte bedrijven met echte banen". Dat past bij een open economie, vindt hij. De Shell-bestuurder zei
verder dat het bedrijf wellicht gebaat is bij een betere uitleg van de regels. "De rekenkunde is simpel. Maar ik begrijp
dat het voor mensen vreemd kan zijn dat je winst maakt, of lijkt te maken, en geen winstbelasting betaalt."
Het olieconcern wil transparanter worden over de belastingafdrachten. Volgens de toezegging van McLean aan de
Kamer gaat Shell informatie publiceren over winsten, verliezen en betaalde belastingen per land waarin het concern
actief is. "Die garantie geef ik u", aldus de Shell-bestuurder.
» Debat Commissie Financiën Tweede Kamer over belastingafdracht multinationals
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Volksbank mag rekeningen 'onbedoelde Amerikaan'
niet sluiten
De Volksbank mag de bankrekeningen van een zogenoemde 'onbedoelde
Amerikaan' toch niet sluiten. 
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Nieuwe EU-voorstellen brievenbusfirma's en
belastingtarief multinationals
De Europese Commissie wil in de strijd tegen belastingontduiking
brievenbus rma's in de EU harder aanpakken en wil dat grote bedrijven met
een omzet van meer dan... 
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'Grote aantal brievenbusfirma's is nadelig voor
Nederland'
Brievenbus rma's leveren de Nederlandse economie weinig op en benadelen
ontwikkelingslanden onevenredig door verlies aan belastingopbrengsten
voor met name ontwikkelingslanden.... 
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Bouwens: 'Vertrek Shell is pyrrusoverwinning voor
milieubeweging'
Door het vertrek van Shell uit Nederland kan het olieconcern besluiten om
milieumaatregelen van de Europese Unie te negeren. Het verkleint de kansen
op groene investeringen... 
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Tax Justice: landen missen 426 miljard door
belastingontwijking
Landen lopen jaarlijks omgerekend 426 miljard euro mis door
belastingontwijking en belastingontduiking. Dat claimen nonpro torganisaties ActionAid en Tax Justice... 

