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SAMENVATTING

Belastingontwijking door Multinationale ondernemingen (MNO’s) verschilt
niet heel veel van alchemie. Waar alchemie beweert onedele metalen in
goud om te zetten, proberen belastingontwijkers bedrijfswinsten gemaakt in
het ene land – door bijv. koffie te verkopen – om te zetten in (financiële)
winst op een offshore financial center (OFC) – bijvoorbeeld als royalty’s die
verdiend zouden zijn met het gebruik van een beeld van een zeemeermin op
een koffiekop. Deze financiële winsten worden dan tegen een extreem laag
tarief belast. De alchemisten van tegenwoordig zijn de belastingprofessionals
die regeringen adviseren bij de totstandkoming van de belastingwetgeving, en
tegelijkertijd MNO’s adviseren over hoe ze hun structuur en activiteiten moeten
organiseren om van een dergelijke wetgeving te kunnen profiteren. En met
succes: tegenwoordig volgt 40% van alle buitenlandse winsten van MNO’s
(600–1.000 miljard dollar) deze transmutatie door de winsten naar OFCs te
verschuiven.

De strategie waarmee winst naar OFCs wordt verschoven, is relatief eenvoudig.
Er volgt een enigszins vereenvoudigde uitleg, zonder technische details – die
op hun beurt voorkomen dat ook kleine bedrijven deze strategieën te kunnen
gebruiken. Stel een keten van koffiehuizen genaamd de GreenMermaid Corpo-
ration, zet een dochteronderneming in een OFC op en draagt het handelsmerk
‘GreenMermaid’ over. De dochterondernemingen van GreenMermaid in andere
landen verwerven de licentie om het handelsmerk te mogen gebruiken en
moeten, op dezelfde manier als ze die licentie van een ander bedrijf zouden
krijgen, een royalty als vergoeding voor die rechten betalen – bijv. 8% van
de opbrengst – aan de dochteronderneming in het OFC. Dit vermindert de
bedrijfswinst in het eerste land en verhoogt de financiële winst in het OFC waar
deze winst tegen een lager tarief belast wordt. Het gemiddelde belastingtarief
dat MNO’s uit de verenigde staten betalen in Luxemburg, één van de grootste
OFCs, ligt bijvoorbeeld lager dan 1%. Bovendien worden afspraken over de
hoogte van de royalty (bijvoorbeeld 8% van de totale opbrengst) vaak in het
geheim gemaakt tussen GreenMermaid en het OFC. Een hogere royalty maakt
het mogelijk om een groter deel naar het OFC over te brengen. Soortgelijke
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winstverschuivingsstrategieën bestaan door te voorzien in leningen, technische
dienstverlening of goederen met een bepaalde opmaak.

Door belastingontwijking lopen regeringen belastinginkomsten mis, worden
grote multinationals bevoordeeld ten opzichte van het midden- en kleinbedrijf
en vergroot het binnenlandse ongelijkheid zoals de afgelopen decennia te zien
was. Hoewel de relevantie van belastingontwijking sinds het einde van de 20e
eeuw wordt erkend, werd kwantitatief onderzoek naar belastingontwijking vaak
belemmerd door een gebrek aan gegevens. Dit proefschrift gebruikt een anti-
disciplinaire aanpak om de black box van de belastingontwijking van bedrijven
te openen, door theorieën en methoden uit de politieke wetenschappen, de
economie, het internationale bedrijfsleven en management en informatica
te combineren. Deze anti-disciplinaire benadering onthult de opkomst en
de relevantie van ‘coördinatiecentra’ – rechtsgebieden van waaruit zowel de
belastingontwijking als de mondiale waardeketen worden georganiseerd.

In dit proefschrift wordt geanalyseerd welke jurisdicties als OFCs kunnen
worden beschouwd en in hoeverre zij bijdragen aan belastingontwijking. Het
identificeren van OFCs is essentieel om de dynamiek van en de beleidsreacties
op de belastingontwijking te begrijpen. Echter, belastingontwijking is een
sterk gepolitiseerde en omstreden kwestie geworden. In dit proefschrift
wordt het onderwerp systematisch geanalyseerd vanuit vier verschillende
perspectieven en het laat een duidelijk patroon van specialisatie zien. Er zijn
twee hoofdtypes OFCs. De eerste, het winstcentrum, lijkt op het conventionele
idee van het belastingparadijs – een kleine eilandstaat zonder belastingen
met hoge geheimhouding die grote winsten aantrekt. Winstcentra spelen via
intermediairbedrijven en aan de top staande holdings een rol bij de organisatie
van MNO’s. De winst per werknemer in deze rechtsgebieden is gewoonlijk
hoger dan $500.000 per werknemer, wat het gebrek aan echte activiteit in
deze rechtsgebieden weerspiegelt. In deze groep zijn Bermuda, de Britse
Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden de grootste winstcentra.

Het tweede type OFC, het coördinatiecentrum, is een rechtsgebied dat de
wettelijke onderbouwing biedt, die nodig is voor belastingontwijking. Ze dienen
als toegangspunt tot de grotere markten, beschikken over hooggekwalificeerd
personeel, een goede infrastructuur, een stabiel politiek klimaat en belast-
ingkenmerken die speciaal zijn gecreëerd om intermediaire holdings aan te



trekken. Ze zijn niet alleen belangrijk voor de winstverschuivingen via de
holdings, maar ook voor het regionaal beheer, de financieringsactiviteiten en de
activiteiten met een hoge toegevoegde waarde zoals de inkoop, de marketing, de
verkoop en de distributie. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn Nederland,
Zwitserland, Luxemburg, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Singapore. Ik toon
aan dat coördinatiecentra op twee manieren een steeds grotere rol spelen bij het
vermijden van vennootschapsbelasting. Ten eerste zal ik laten zien dat dit de
plaatsen zijn waar de belastingprofessionals (en daarmee dus ook de orkestratie
voor de belastingontwijking) zich bevinden. Ten tweede laat ik zien dat steeds
meer winsten naar deze jurisdicties worden verschoven. In het afgelopen
decennium is 14,2% van alle winst van de Amerikaanse MNO’s naar vier
coördinatiecentra verschoven: Nederland, Zwitserland, Ierland en Luxemburg.
Dit komt omdat ze zeer lage of minimale belastingtarieven bieden op financiële
winst die bijvoorbeeld voortvloeit uit handelsmerken, intellectuele eigendom
of leningen. MNO’s in deze rechtsgebieden betalen een vergelijkbaar effectief
belastingtarief als dat in Bermuda.

De principes van de internationale belasting, die in de jaren dertig van
de vorige eeuw zijn ingevoerd, creëerde mogelijkheden voor het vermijden
van vennootschapsbelasting die werden gerealiseerd door de uitbreiding van
offshore financiering en de financialisering van MNO’s. Dit proces heeft
bijgedragen aan toegenomen ongelijkheid in de machtsverhoudingen tussen
en binnen de bedrijven en de staten. Tussen bedrijven onderling winnen
grote Multinationals aan macht ten opzichte van het midden- en kleinbedrijf,
aangezien de winstverschuivingen door de omzetting van bedrijfswinsten
naar financiële winsten alleen beschikbaar is voor de grote bedrijven.
Bovendien bieden overheden steeds vaker grote bedrijven belastingvoordelen
aan. Tussen staten onderling heeft de opkomst van coördinatiecentra de
fiscale soevereiniteit van alle andere landen verminderd. Terwijl landen via
bronbelasting winstverschuiving naar winstcentra konden voorkomen, hebben
ze de winstverschuiving naar coördinatiecentra niet kunnen voorkomen. Mede
dankzij de toegenomen mogelijkheden van multinationals om belasting te
ontkomen en gestimuleerd door vertogen over ‘nationaal concurrentievermo-
gen’, wordt er bij de regeringen over de hele wereld op aangedrongen om de
vennootschapsbelasting te verlagen. Dit proefschrift biedt nieuwe inzichten
in de debatten rondom de vermogensongelijkheid en dan met name door te
laten zien hoe het vermogen van nivellerende instituties is uitgehold door de



acties van de OFCs – direct door de belastingontwijking en indirect door de
belastingconcurrentie. Maar het biedt ook mogelijkheden voor regulering.
In plaats van de jurisdicties van de kleine eilanden met beschimpen tot
naleving te dwingen, moet een radicale transformatie van het internationale
belastingstelsel, die de mogelijke schadelijke effecten van de coördinatiecentra
beperkt, de focus voor beleidsinspanningen zijn om de belastingontwijking
door bedrijven te stoppen.
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