Bijlage 2 – Nadere informatie consultatie aanwijzing van
laagbelastende staten
1) Achtergrond
Met het oog op de uitvoeringspraktijk en de rechtszekerheid zal jaarlijks bij ministeriële regeling een
uitputtende lijst worden vastgesteld van de aangewezen staten. Voor de beoordeling van het niveau
van winstbelasting wordt een peildatum van 1 oktober van enig kalenderjaar gehanteerd zodat de lijst
van staten die op basis van dit criterium worden aangewezen voor aanvang van het volgende
kalenderjaar kan worden geconsulteerd. Op die manier kan de in de praktijk aanwezige kennis over
eventuele ontwikkelingen in andere staten worden benut. Dit jaar is er bij wijze van uitzondering voor
gekozen de consultatie vóór genoemde peildatum te laten plaatsvinden. De op 1 oktober 2018
geldende wet- en regelgeving zal echter doorslaggevend zijn voor de vraag of een staat wordt
aangewezen vanwege een te laag niveau van winstbelasting.
Op basis van de ons op dit moment beschikbare gegevens hebben de volgende staten geen
winstbelasting of een winstbelasting met een statutair tarief van minder dan 7% en dienen derhalve te
worden aangewezen voor toepassing van de aanvullende CFC-maatregel zoals opgenomen in het
wetsvoorstel implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking voor het heffingsjaar 2019:
Anguilla, Bahama’s, Bahrein, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Guernsey, eiland Man, Jersey,
Kaaimaneilanden, Koeweit, Palau, Qatar, Saudi-Arabië, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu en de
Verenigde Arabische Emiraten.
Wat betreft de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties is het doel bij de meest recente lijst die geldt
in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het boekjaar van de belastingplichtige
aanvangt aan te sluiten. De EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties is een gegeven en maakt geen
onderdeel uit van de consultatie.
2) Consultatie
Graag ontvangt het ministerie van Financiën reacties van belangstellenden die van mening zijn dat
een staat ten onrechte wel of niet wordt aangewezen op grond van het niet heffen van een
winstbelasting of tegen een statutair tarief van minder dan 7% op 1 oktober 2018.
Wij vragen u uw standpunt te onderbouwen met verwijzingen naar geldende wet- en regelgeving in de
betreffende staat, waaruit blijkt dat die staat (geen) winstbelasting heft of winstbelasting heft naar
een tarief van minder dan 7% op 1 oktober 2018.

