NIEUWS

13 januari 2021

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.
Dat meldt de NOS. Over dat bedrag betaalde het techbedrijf in Nederland ruim 25 miljoen euro belasting. De NOS
concludeert dit op basis van het laatst gepubliceerde jaarverslag van dat Nederlandse dochterbedrijf.
Google laat in een reactie weten dat het geld inmiddels naar de Verenigde Staten is teruggebracht, waar er belasting
over zou zijn betaald. Hoeveel is onbekend. Het bedrijf zegt in de afgelopen tien jaar wereldwijd e ectief 21 procent
belasting te hebben betaald over alle inkomsten, waarvan 80 procent in de VS zou zijn betaald. Google wil echter niet
zeggen hoeveel dit precies is geweest.
De belastingconstructie is inmiddels stopgezet vanwege nieuwe richtlijnen van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) en aanpassingen in de belastingwetten van de VS en Ierland. Ook Nederland
heeft inmiddels de regels aangepast, waardoor de constructie van Google via Nederland ook niet meer mogelijk is.
De constructie draaide om vergoedingen voor het intellectueel eigendom van Google. Deze royalties werden via
dochterbedrijven in Ierland en Singapore doorgesluisd naar Nederland. De Nederlandse dochter stuurde het geld
vervolgens door naar Bermuda, waar geen belasting wordt geheven.
De NOS laat ook nog weten dat het zelfs mogelijk is dat het om een groter bedrag dan 128 miljard euro gaat, omdat de
constructie sinds 2004 bestond. Bij de Kamer van Koophandel zijn echter alleen jaarverslagen vanaf 2012 te vinden.
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22 januari 2021

EU-parlement eist herziening zwarte lijst van
belastingparadijzen
Het Europees Parlement wil dat de EU haar zwarte lijst van
belastingparadijzen aanscherpt en ook EU-landen die belastingontwijking
mogelijk maken erop zet. 

NIEUWS

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... 

NIEUWS

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... 

