NIEUWS

15 juli 2020

Europese Commissie verliest Ierse belastingzaak
Apple
De Europese Commissie heeft in 2016 ten onrechte de Ierse regering gelast 13 miljard euro
'achterstallige' belasting van de Amerikaanse techgigant Apple te innen, plus rente.
Dat oordeelt het Gerecht van de Europese Unie in een zaak die Ierland en Apple hadden aangespannen. Zij eisten
nietigverklaring van het commissiebesluit en dat doet het gerecht nu.
De commissie startte in 2014 een onderzoek naar vermeende voordelige afspraken, zogenaamde rulings, van de Ierse
belastingdienst met de in Ierland gevestigde bedrijven Apple Sales International en Apple Operations Europe. In 2016
concludeerde ze dat Apple daardoor gedurende vele jaren beduidend minder belasting hoefde te betalen dan andere
bedrijven, wat volgens het dagelijks EU-bestuur neerkomt op illegale staatssteun.
Het gerecht is onderdeel van het Europees Hof van Justitie. De commissie kan tegen de uitspraak in beroep gaan.
Bron: ANP/Accountant
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NOS: 'Google sluisde 128 miljard dollar weg via
Nederland'
Google heeft in acht jaar tijd 128 miljard euro via een Nederlandse
dochteronderneming naar belastingparadijs Bermuda gesluisd. 
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27 oktober 2020

Bankbeleid: vrouwenrechten en aanpak
belastingontwijking kunnen beter
Bij het merendeel van de Nederlandse banken, waaronder de drie
grootbanken, is beleid voor aanpak van belastingontwijking door klanten en
inzet voor vrouwenrechten... 

NIEUWS

06 oktober 2020

EU past zwarte lijst belastingparadijzen aan
De EU-ministers van Financiën hebben de Caribische eilanden Anguilla en
Barbados toegevoegd aan de zwarte lijst van belastingparadijzen. De
Kaaimaneilanden en Oman... 

NIEUWS

30 september 2020

Kamer wil duidelijkheid over mogelijke misstanden
Tata Steel
De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich duidelijker uitspreekt over
vermeende misstanden bij Tata Steel. Vanuit de kas van het staalbedrijf in
IJmuiden zouden via... 
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25 september 2020

Brussel in beroep tegen overwinning Apple en Ierland
bij EU-hof
De Europese Commissie gaat proberen om Ierland en Apple toch te bestra en
voor belastingafspraken die erg voordelig zijn voor de techgigant. EUcommissaris Margrethe... 

