NBA-platform voor accountants en financials

Magazine Accountant TV P o d c a s t D o s s i e r s N i e u w s b r i e f C o n t a c t

e Home
> Nieuws
> 2020
> 4 > Advies:
minimum
winstbelasting
in Nederland
Nieuws
Discussie
Vaktechniek
Achtergrond
Invoor
& Uitmultinationals
Feiten & Cijfers
Tuchtrecht

NIEUWS

15 april 2020

Advies: minimum
winstbelasting voor
multinationals in
Nederland
 Leestijd van ongeveer 2 minuten
Er moet een ondergrens komen voor de belasting die grote
internationale bedrijven betalen over hun winst in
Nederland.
Dat is een van de belangrijkste aanbevelingen van een
adviescommissie aan het kabinet. Bedrijven zouden bijvoorbeeld
nog maar de helft van de belastbare winst mogen afstrepen
wegens verliezen uit vorige jaren.
De commissie, onder leiding van topambtenaar Bernard ter Haar,
zocht in opdracht van de Tweede Kamer uit hoe de winstbelasting

LAATSTE NIEUWS
NIEUWS

Vandaag

Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep
NIEUWS

Vandaag

FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden
NIEUWS

Vandaag

Jonge accountant in
lijst 30 grootste
talenten

voor grote internationale bedrijven het eerlijkst kan worden
Vandaag
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Nederlandse vestigingsklimaat. Dat geeft aan hoe aantrekkelijk

'Bedrijven
verwachten latere
betalingen door
coronacrisis'

Nederland is als vestigingsland voor bedrijven, in dit geval
specifiek multinationals. PwC maakte op verzoek van de
Adviescommissie een rapport waarin vergeleken wordt hoe
verschillende landen omgaan met het belasten van
multinationals.
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winstbelasting, ook wel vennootschapsbelasting, voor
multinationals. Nu kunnen bedrijven de verschillen tussen
belastingregels van landen uitbuiten, waardoor ze in sommige
gevallen nauwelijks winstbelasting betalen. Deze 'mismatches'
moeten zoveel mogelijk verdwijnen, zegt Ter Haar. "Als je
multinationals netjes in een fiscaal systeem wil zetten, moet je
dat met zijn allen doen."
Dat is lastig. Internationale afspraken over belastingen zijn vaak
gevoelig. Veel landen willen zelf over hun regels gaan. "In Europa
kan je misschien iets makkelijker zakendoen dan wereldwijd",
zegt Ter Haar. Hij denkt dat er bijvoorbeeld over de aftrekposten
of zelfs een minimumtarief afspraken te maken zijn in Europa.
"Wij adviseren als commissie dus nadrukkelijk om daar maximaal
aan bij te dragen als Nederland", aldus de topambtenaar.

Goed vestigingsklimaat
Het Nederlandse vestigingsklimaat is overigens goed: onze
economie is de meest concurrerende van Europa. Maar daarbij
spelen niet alleen belastingzaken een rol, maar ook
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maatschappelijke stabiliteit, infrastructuur en andere
voorzieningen.
De vennootschapsbelasting is een politiek gevoelige taks. Premier
Mark Rutte dreigde vorig jaar de belasting toch niet te verlagen,
zoals eerst toegezegd, als de cao-lonen niet behoorlijk zouden
stijgen. Sommige politici willen de vennootschapsbelasting als
politiek dreigmiddel blijven gebruiken.
Het onderzoek van Ter Haar houdt rekening met de economie
voor de coronacrisis. De situatie door de pandemie maakt de
analyse van de commissie volgens de topambtenaar extra
relevant: "In economisch zware tijden is het juist belangrijk dat
er niet een bepaalde groep bedrijven méér mogelijkheden heeft
om hun belastingdruk te verlagen dan anderen."
Rapport Adviescommissie belastingheffing van multinationals
Internationaal vergelijkend rapport PwC
Bron: ANP/Accountant
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Nederland sluit
belastingverdrag met
Liechtenstein
Nederland heeft met
Liechtenstein een
belastingverdrag gesloten. In dit
verdrag staan afspraken die
moeten voorkomen dat enerzijds
burgers of bedrijven dubbel
belasting... 
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29 mei 2020

Nieuwe bronbelasting
op dividendstromen
naar
belastingparadijzen
Het kabinet is van plan om vanaf
2024 een nieuwe bronbelasting op
dividendstromen naar
belastingparadijzen in te voeren.
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18 februari 2020

Kaaimaneilanden op
zwarte lijst
belastingparadijzen
De EU-ministers van Financiën
hebben de Kaaimaneilanden op de
zwarte lijst van
belastingparadijzen gezet. 
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'Belastingklimaat
Nederland kost wereld
jaarlijks 22 miljard
euro'
Belastingconstructies die
gebruikmaken van Nederland als
fiscale tussenstop, bijvoorbeeld
door middel van
brievenbusfirma's, kosten de rest
van de wereld jaarlijks... 
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Rijken pleiten voor
hogere belastingen
Een groep van 120 miljonairs en
miljardairs pleit op het Wereld
Economisch Forum in Davos voor
hogere belastingen. 
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