StopNLBelastingparadijs
Wij roepen politieke partijen op om een eind
te maken aan Nederland als belastingparadijs
Van links tot rechts is men het eens. Iedereen moet eerlijk
belasting betalen, zonder uitzonderingen voor grote bedrijven
en de rijken der aarde.
Toch staan de inkomsten van overheden al jaren onder druk
door een internationale wedloop in belastingen. Via handige
internationale bedrijfsstructuren, slagen multinationals en rijke
individuen erin om niet of nauwelijks belasting te betalen. De
rekening gaat naar de middenklasse, en de ongelijkheid groeit.
Met maar liefst 15.000 brievenbusﬁrma’s speelt Nederland een
sleutelrol. Veel dochterondernemingen van grote bedrijven en
bv’s van rijke individuen zijn slechts op papier in Nederland
gevestigd.
Dus betalen in Nederland veel grote multinationals niet of
nauwelijks belasting en verliezen andere landen veel inkomsten.
Door ons. Juist nu deze hard nodig zijn voor bijvoorbeeld
onderwijs, veiligheid of zorg.
Een einde maken aan belastingontwijking is door de
coronacrisis belangrijker dan ooit. Nederland zette goede eerste
stappen richting een eerlijker belastingstelsel waar iedereen aan
bijdraagt. Toch zijn we er nog lang niet. De verkiezingen bieden
dé kans om ervoor te zorgen dat Nederland niet langer een spil
vormt in internationale ontwijkingsconstructies.
Daarom roepen wij alle partijen op om drie stappen te zetten en
een einde te maken aan Nederland als belastingparadijs.

1. Samenwerken voor wereldwijde verandering

Nederland gaat constructief samenwerken op internationaal niveau
om belastingontwijking aan te pakken. Ons land steunt Europese
initiatieven om winst effectiever te belasten. Ook steunt Nederland
internationale voorstellen voor een wereldwijd
minimumbelastingtarief en voor belastinghefﬁng in een
gedigitaliseerde economie. De inzet is een wereldwijde aanpak
waarin alle landen op gelijke voet meedoen zodat iedereen, ook
ontwikkelingslanden, proﬁteren.
Wanneer internationale afspraken lang op zich laten wachten,
stellen we noodzakelijke maatregelen niet uit. Dan gaan we zelf aan
de slag. Dat geldt bijvoorbeeld voor het voldoende belasten van de
digitale economie. In anticipatie op mogelijke internationale
afspraken wordt er op nationaal niveau gewerkt aan een belasting
op digitale diensten.

2. Nederland geen doorsluisland

Nederland beëindigt haar rol als spil in internationale constructies
om belasting te ontwijken. Daarnaast zorgt Nederland ervoor dat
grote bedrijven ook hier voldoende belasting betalen.
Dit kan door in het regeerakkoord de adviezen - zowel de basis als de
negen aanvullende maatregelen - over te nemen van de commissie
Ter Haar die zich verdiepte in het eerlijker vormgeven van ons
belastingstelsel.

3. Meer transparantie voor vertrouwen

Alleen transparantie kan het vertrouwen herstellen in de regel dat
iedereen eerlijk belasting betaalt. Afspraken over belastingafdracht
van grote bedrijven en de mate waarin ze gebruik maken van
gunstige ﬁscale regelingen moeten we zo inzichtelijk mogelijk
maken.
Nederland gaat bedrijven opdragen de in Nederland genoten winst
en belastingafdracht te rapporteren. Ook zet Nederland zich in voor
Europese afspraken over een verplichte rapportering van de winst
en belastingafdracht per land.

