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Het steeds verschuiven van het eigendom van aandelen
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betekent niet dat er geen dividendbelasting hoeft te
worden betaald.
Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald in een hoger beroep

03 juli 2020

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

tegen een Nederlandse dochtermaatschappij van een Amerikaanse
financiële instelling. De rechtbank had de handelswijze van het
bedrijf in 2018 nog wel goedgekeurd.
De Nederlandse dochter had tussen 2006 en 2010 voor zo'n 7
miljard euro aan aandelen van AEX-fondsen gekocht. Die leende
het bedrijf uit aan een Britse zustermaatschappij, maar ieder jaar
kreeg het Nederlandse bedrijf de aandelen weer in bezit rond de
tijd dat het dividend werd uitgekeerd. Op die manier kon die
belasting worden verrekend met de vennootschapsbelasting.
Het Gerechtshof bepaalde dat die verrekening in dit geval niet
mag. De Nederlandse dochter is volgens de rechters niet de
juridische eigenaar geworden ten tijde van de uitbetaling van het
dividend. Bovendien is het bedrijf niet de "uiteindelijk
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gerechtigde" van het dividend zoals de wet de partij omschrijft
die de uitbetaling uiteindelijk ontvangt.
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GroenLinks wil af van
trucs rond
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GroenLinks wil af van
boekhoudkundige trucs waarmee



buitenlandse bedrijven
voorkomen dat zij in Nederland
dividendbelasting moeten
afdragen. 
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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... 
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'Miljardenfraude in
Europa met
dividendbelasting'
In heel Europa wordt al jarenlang
fraude met dividendbelasting
gepleegd door bankiers,
handelaren en hedgefondsen. 
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Winstbelasting
bedrijven nog verder
omlaag
Voor alle bedrijven, van klein tot
groot, gaat de winstbelasting de
komende jaren verder omlaag dan
het kabinet eerder al had
aangekondigd. Daar is ruimte voor
nu... 
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Afschaffing
dividendtaks definitief
van tafel
Het kabinet heeft definitief
besloten de dividendbelasting niet
af te schaffen. Dat zei premier
Mark Rutte maandag na
coalitieoverleg. Tegen de
maatregel was veel... 
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