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Einde Gibraltar 
als belastingparadijs in zicht

De Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) hanteert een lijst van circa 30 landen die
internationaal worden beschouwd als belastingparadijzen. Dat
zijn landen die niet bereid zijn fiscaal-gevoelige informatie,
zoals door buitenlanders belegd vermogen, met andere
regeringen te delen, hetgeen belastingontduiking in de hand
werkt. Volgens de nieuwe criteria van de OESO kunnen landen
van de lijst worden geschrapt wanneer zij met minimaal 12
andere landen belastingverdragen sluiten die de fiscale
transparantie ten goede komen en internationale medewerking
garanderen.

Gibraltar komt van oudsher voor op deze zogenoemde grijze lijst, en
als het door één land als belastingparadijs wordt beschouwd is het
wel door Spanje. Sinds Gibraltar bij de ondertekening van het
Verdrag van Utrecht in 1713 officieel in Engelse handen kwam heeft
Spanje geweigerd verdragen te sluiten. Een belangrijke reden daar-
voor is altijd geweest dat zo´n verdrag zou kunnen worden uitgelegd
als erkenning van Gibraltar als internationale juridische entiteit. De
Spanjaarden kunnen het tot op de dag van vandaag niet verkroppen
dat dat kleine strategische puntje van het Iberische schiereiland niet
bij Spanje hoort.
Dat Gibraltar als belastingparadijs wordt aangemerkt heeft voor
Spanjaarden voor- en nadelen. Een voordeel is dat zij hun
eventuele investeringen en beleggingen in Gibraltar veilig weten
voor de Spaanse fiscus. Een nadeel is dat in Gibraltar betaalde
belastingen door Spanje niet worden erkend. Wie bijvoorbeeld in
Gibraltar werkt en in Spanje woont moet er rekening mee houden
dat hij de in Gibraltar ingehouden loonbelasting nogmaals zal
moeten afdragen in Spanje. Hij is immers in Spanje belastingplichtig
voor zijn wereldinkomen en er is geen Spaanse regelgeving die
recht geeft op verrekening of teruggave, omdat er geen sprake is
van door Spanje erkende betalingen.
In deze situatie lijkt binnenkort verandering te gaan komen.
Gibraltar wil sinds het G20-overleg van april 2009, waar het onder-
werp belastingparadijzen prominent op de agenda stond, af van
haar status als belastingparadijs. Het driepartijen-overlegorgaan
tussen Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Gibraltar ("Foro
Tripartito") kondigde eind juli aan dat partijen gaan onderhandelen
over een tweetal verdragen: een verdrag inzake uitwisseling van fis-
cale informatie en één inzake voorkoming van dubbele belasting.
De verdragen zullen zijn gericht op bestrijding van witwaspraktijken,
financiering van terrorisme en belastingontduiking. Gibraltar heeft
inmiddels met de VS en Ierland de eerste verdragen voor de
uitwisseling van fiscale informatie getekend. Om van de OESO-lijst
te worden geschrapt moeten nog tien andere landen volgen.
Indachtig de gevoeligheden rondom de erkenning van Gibraltar is
aan Spanje toegezegd dat de verdragen weliswaar door Gibraltar
zullen worden ondertekend, maar namens het Verenigd Koninkrijk. 
Overigens zal Gibraltar ook na de ondertekening van de belas-
tingverdragen voor buitenlanders interessant blijven. Vanaf 1 janu-
ari 2011 geldt voor alle in Gibraltar gevestigde bedrijven een flat rate
vennootschapsbelasting van 10%. Dat is
ongeveer 15 à 20 procentpunten lager dan in
Spanje en 13,6 procentpunten lager dan het
gemiddelde in de Europese Unie in 2008.
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