NIEUWS

15 februari 2021

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 ingewijden voorstander van de
maatregel.
De EU-ministers van Financiën vergaderen dinsdag over mogelijke aanpassing van de lijst, maar het is niet zeker dat
de 27 landen het eens kunnen worden over Turkije. De zwarte lijst wordt twee keer per jaar herzien voor landen en
gebieden buiten de Europese Unie waar de autoriteiten (bijna) geen vennootschapsbelasting he en, niet transparant
zijn of onwelwillend staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking.
Er staan momenteel twaalf landen van buiten de EU op de lijst, waaronder Barbados, Panama en de Amerikaanse
Maagdeneilanden. Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam moet de EU haar criteria versterken en bovendien
Europese belastingparadijzen aanpakken. Slechts twee van de dertien landen buiten de EU die helemaal geen
vennootschapsbelasting he en staan op de lijst en maar een van de achttien met een belasting beneden 12,5 procent,
stelt Oxfam in een nieuwe analyse van de lijst. De organisatie vindt dat ook EU-landen Nederland, Cyprus, Ierland,
Luxemburg en Malta erop horen.
Ook het Europees Parlement heeft kritiek op de lijst. Vorige maand nam het een resolutie aan van Paul Tang (PvdA) om
het "verwarrende en ine

ciënte" systeem te herzien en aan te scherpen, met duidelijke criteria en harde maatregelen

tegen belastingparadijzen.
De laatste aanpassing dateert van oktober met de toevoeging van de Caribische eilanden Anguilla en Barbados. De
Kaaimaneilanden en Oman gingen er juist af omdat die hervormingen in hun belastingwetgeving hadden doorgevoerd,
stelden de ministers toen.
De lijst werd in december 2017 voor het eerst opgesteld.
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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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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.... 
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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. 

