NIEUWS

15 februari 2021

Topambtenaar Ter Haar onderzoekt ook
brievenbusfirma's
Topambtenaar Bernard ter Haar gaat onderzoek doen naar brievenbus rma's. Deze zogenoemde
doorstroomvennootschappen worden veelal gebruikt om belasting te ontwijken. De Tweede Kamer vroeg
om een onderzoek hiernaar.
Ter Haar zal onder meer kijken hoeveel belastingen deze lege hulzen in Nederland afdragen "en hoe dit in verhouding
staat tot hun bijdrage aan de reële economie", meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit).
Ter Haar onderzocht eerder al de manier waarop Nederland multinationals belast. Een aantal aanbevelingen die hij
vorig jaar deed, heeft het kabinet overgenomen, wat de schatkist jaarlijks zeker 700 miljoen euro oplevert.
De commissie gaat kijken of de regels goed werken die dit kabinet heeft ingevoerd om belastingontwijking door
brievenbus rma's een halt toe te roepen. Zo kondigde Vijlbrief vorig jaar een nieuwe bronbelasting aan op rente en
royalty's naar belastingparadijzen.
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Nieuwe EU-regels tegen belastingontwijking via
digitale platforms
Europese digitale platforms worden vanaf 1 januari 2023 verplicht de
inkomsten die bedrijven of individuen van binnen en buiten de EU met de
verkoop van producten... 
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'Nederland nog steeds een van de grootste
belastingparadijzen'
Nederland is nog altijd een van de belangrijkste landen wereldwijd voor het
ontwijken van belasting. 
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Turkije mogelijk op zwarte EU-lijst
belastingparadijzen
De EU overweegt Turkije op haar zwarte lijst van belastingparadijzen te
zetten. Ankara weigert belastinginformatie met de EU-lidstaten te delen.
Nederland is volgens... 
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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. 
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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. 

