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‘D
ekunst van
belastin-
gen’, schert-
ste Jean-
Baptiste
Colbert
(1619-1683),
schatkistbe-

waardervandeZonnekoning, ‘be-
staat erindeganszo teplukkendat je
zoveelmogelijk veren, enzominmo-
gelijkgesis verkrijgt.’ Zonder te sissen
heeft één typegansdezeeeuwals-
maarmeerverenmoeten laten:de
Nederlandsewerknemer. Terwijlhet
Nederlandsebedrijfsleven jaarna
jaarminderbelastingafdroegover
zijnwinst, steegdeperwerknemer
betaalde loonbelasting.
VeelNederlandersgruweldenvan

degesneuveldekabinetsplannen
voornivelleringviadezorgpremie.
Maar langsandereweg is al jareneen
herverdelingvanrijkdomgaande:
vanwerknemersnaarbedrijven.Niet
alleen inNederland,maarwereldwijd
daaltdevennootschapsbelasting,of-
teweldebelastingdieondernemin-
genbetalenoverhunwinst.Daar
staanstijgingenopanderevlakken te-
genover,niet zeldenvoor rekening
vandewerknemerof consument:
loonbelasting,btw, tabaksaccijns,
kansspelbelasting,benzine.
Notabene Jeffrey Sachs –bewon-

derdenverguisdomzijneconomi-
sche schoktherapieaanpostcommu-
nistischOost-Europabijdeovergang
naardevrijemarkt –waarschuwde
vorig jaar indeFinancial Timesvoorde
‘wedloopnaardebodem’metde
mondiale vennootschapsbelasting.
Hetgestuntmet steeds lagerebelas-
tingtarievenvoormultinationals zet
het ‘sociale contract’ tussenvolken
staatophet spel, schreef Sachs. Ter-
wijl bevolkingenzuchtenonderbe-
zuinigingen,dijendebelastingprivi-
legesvanhetgrotebedrijfslevenuit.
‘Elke regeringprobeertkapitaal aan
te trekkendoordebelastingmeer te
verlagendandeander.Multinatio-
nals enhunonevenredig rijkeeigena-
renspelenderegeringenmet succes
tegenelkaaruit.Het spel isduidelijk,
enhetwerkt voortreffelijk.’
Eenvandekrachtenachterdewed-

loopnaardebodemisdehogevlucht
diebelastingplanningheeftgeno-
menondermultinationals, zegtRod-
rigoFernandez, financieelgeograaf
bijdeUniversiteit vanAmsterdamen
belastingdeskundigebijdeStichting
OnderzoekMultinationaleOnderne-
mingen (Somo). Samenmetdegrote
accountantsbureaushebbenmulti-
nationalshet totkunst verhevenom
dankzijuitgekiendwinkelen in ’swe-
reldsgunstigste fiscale regimeszo
minmogelijkbelasting tebetalen.

Statenraaktenverwikkeld ineen
concurrentiestrijdomde laagste ta-
rieven tebieden,uit angstdatbedrij-
veneldershunheil zoudenzoeken,
meteenneerwaartse spiraal totge-
volg. InNederlanddaaldehet tarief
dezeeeuwvan35naar25procent,
Duitslandgingvan38naar29 pro-
cent,Griekenlandvan32naar20 pro-
cent. BekekenoveralleOESO-landen
wasdedalingruim3procentpunt in
zeven jaar tijd.Dezedalingenvertaal-
denzichdeafgelopen jaren in lagere
inkomstenuitdevennootschapsbe-
lasting,blijktuitonderzoekvande
Volkskrant. Tegelijkertijdbetaalden
Nederlandersmeer loonbelasting,
maarbijvoorbeeldookanderhalf
keer zoveelbtwenaccijnzen, twee
keermeer rioolheffingenbijnavier
keermeerkansspelbelasting.
‘Inde jarenzeventigen tachtig’,

zegt Fernandez, ‘dedenslechtsweinig
bedrijvenactief aanbelastingplan-
ning.Maar tijdensde jarennegentig
zijndemogelijkhedendaartoe radi-
caal toegenomen.’Dathaddeels te
makenmetde fusiegolf inhetmon-
dialebedrijfsleven,diebegindeze
eeuwtoteenclimaxkwam, legt Fer-
nandezuit.Doorde fusies steeghet
aantalbedrijvendat inmeerdere lan-
den tegelijkopereerde.
‘Als jegebondenbentaanéén land,

heb jeweinigmogelijkhedenomop
legalewijzeminderbelasting tebeta-
len. Zodrabedrijvenhunactiviteiten
uitspreidenovervele landen,kunnen
ze schuivenmethunwinst- enverlies-
rekening, endaarmeehunbelasting-
drukverlagen.’Het resultaat: doorde
fusiegolf groeidehetdeel vanhetwe-
reldinkomendatverdiendwerddoor
multinationals. Endaarmeegroeide
ookhetdeel vanhetwereldinkomen
waarvoorgewinkeldkonworden in
degunstigebelastingregimes.
Belastingplanningbegonals een

bescheiden fenomeen,maar isuitde
handgelopen, zegt Fernandez. ‘Te-
genwoordigkunnenbedrijvenhet
hunaandeelhoudersnietmeeruit-
leggenals zezichniet vandezelfde
tactiekenbedienen.Wantdanben je
slechtbezigvoordeaandeelhouders.’
Het fenomeenheeftbovendiende

belastingongelijkheiddoentoene-
men.Demeestemensen– rijke ten-
nissersmisschienuitgezonderd,of
Quote500-leden–zijn immersniet in
staatomdevruchten teplukkenvan
debelastingconcurrentie tussensta-
ten. ‘Het leidt ertoedatalle sukkels
dievastzittenaandenationale
schaal –dewerknemer,demkb’er, de
zelfstandige –de rekeningmoetenbe-
talen’, zegt Fernandez.
Eenextraprobleemmetdebelas-

tingverlagingenvoorbedrijven isdat
ergeenwegterug is, zegt Fernandez.
Devennootschapsbelasting is als een
liftdiewelnaarbeneden,maarniet
omhoogkan. ‘Het tarief verhogen
heeftniet zoveel zin. Ze treftmis-
schiendebakkeromdehoek,maar
nietdemultinationals.Diekunnen
dankzijhunbelastingplanning toch

huneigen tarievenbetalen.De instru-
mentenvandestaatomde inkom-
sten tevergrotenzijndusbeperkt.’
En landenbeconcurrerenelkaar

langniet alleenviadevennootschaps-
belasting,maarook (zoals inhetge-
val vanNederland)via lage royaltybe-
lastingen,deelnemingsvrijstellingen
engunstigeafsprakenmetdeBelas-
tingdienst. ZokwamStarbucksde
laatsteweken inopspraakvoorhet
ontwijkenvandeBritse vennoot-
schapsbelasting –ondankseenomzet
inhetVerenigdKoninkrijk van 1,5mil-
jardeuro indrie jaar tijd – viabelas-
tingconstructies inNederlanden
Zwitserland.
Voorstanders stellendat lagereven-

nootschapsbelastingenbedrijvigheid
aantrekkenenduswerkgelegenheid
scheppen.Ookvolgenshetministerie
vanFinanciën is eenzocompetitief
mogelijkbelastingstelselhetbeste
voordeNederlandseeconomie.Wel
namenallepartijen indeTweedeKa-

Breedste schouders, lich
Multinationals hebben het tot kunst verheven om zo
min mogelijk belasting te betalen. Met succes spelen zij
staten tegen elkaar uit, met steeds lagere tarieven tot
gevolg. ‘De sukkels die vastzitten aan een land – het mkb,
werknemers, zelfstandigen – betalen de rekening.’
Tekst Jonathan Witteman

AEX:SBMbetaalthet
minst, Shellhetmeest
En dewinnaar is… SBMOffshore
uit Schiedam. Van alle AEX-bedrij-
ven betaalde de olie-installatie-
bouwer de afgelopen vijf jaar
mondiaal hetminst aan vennoot-
schapsbelasting. Oliebedrijf Shell
betaalde juist hetmeeste belas-
ting over dewinst, en dat is al
zeker twintig jaar het geval.
De afgelopen twintig jaar zijn

de bedrijven die nu in de AEX
staan gestaagminder belasting
gaan betalen over hunwereld-
wijdewinst. Zonder Shellmee te
rekenen – veruit het grootste be-
drijf op de Amsterdamse beurs-
graadmeter – daalde het
percentage van een kleine 30 pro-
cent in 1992 naar 19 procent vorig
jaar. Inclusief Shell krompde ge-
middelde belasting over dewinst
van 23 procent in 1992 naar
19 procent in 2011. Vanaf 1995
(30,5 procent) is het percentage
vrijwel doorlopend gezakt.
SBMOffshore (in de jaren zestig

ontstaan door samenvoeging van
Nederlandse scheepswerven) laat
weten in velerlei landen in Eu-
ropa, Azië, Afrika enNoord- en
Zuid-Amerika te opereren,met

evenzoveel belastingregimes. In
sommige landenhoeft SBMOff-
shore geenwinstbelasting te be-
talen, staat in het jaarverslag
2011, zonder te vermeldenwelke.
Ook schreef het bedrijf de afgelo-
pen jarenmeermaals rode cijfers,
wat de lage vennootschapsbelas-
ting ten dele verklaart.
Ook de vastgoedbedrijvenUni-

bail-Rodamco en Corio behoor-
den de afgelopen jaren tot de
AEX-bedrijven die bij hunwereld-
wijde activiteiten hetminste be-
lasting over dewinst betaalden.
Dat heeft temakenmet hun
structuur als zogeheten ‘real
estate investment trust’: ze hoe-
ven zelf weinig of geen vennoot-
schapsbelasting te betalen,maar
dewinst vloeit door naar de aan-
deelhouders, die daaroverweer
wel belastingmoeten betalen.
Shell betaaltwel veel vennoot-

schapsbelasting, een gevolg van
de vaak hoge belastingen in
Afrika enhetMidden-Oosten. In
Nigeria loopt dewinstbelasting
voor oliebedrijven op tot 85 pro-
cent, in Angola tot 65 procent, ter-
wijl Oman 55 procent rekent.
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Belastingen: lager voor bedrijven, ho

Nederlandse multinationals betalen relatief
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