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De Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) is de leidende centraallinkse politieke groep in het Europees Parlement, en is met 191 leden uit alle 28 EUlanden de op een na grootste fractie. De S&D groep staat voor een inclusieve Europese
samenleving gebaseerd op de principes van vrijheid, gelijkheid, solidariteit, diversiteit en
rechtvaardigheid. Onze EP-leden zijn vastbesloten om te strijden voor sociale
rechtvaardigheid, banen en groei, consumentenrechten, duurzame ontwikkeling,
hervorming van de financiële markten en mensenrechten om een sterker en
democratischer Europa en een betere toekomst voor iedereen te creëren. In de huidige
tijden van crisis, geeft de S&D groep prioriteit aan het bestrijden van de werkloosheid en
ervoor te zorgen dat onze samenlevingen en markten eerlijker worden. We willen
mensen hoop geven in hun toekomst. Deze principes inspireren ons dagelijks werk, in
het Europees Parlement.
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Booking.com ontweek 715 miljoen euro
aan belasting in de EU
De regels voor winstbelasting lijken opnieuw niet te gelden voor digitale
bedrijven. Eerder keken we naar de effectieve belastingdruk van Google en
Facebook1. Dit keer schijnen we het licht op ’s werelds grootste online
reisonderneming Booking.com (Priceline Group Inc.). Opnieuw is de uitkomst
verbijsterend: Booking.com heeft ongeveer 715 miljoen euro aan belasting
ontweken in de jaren 2012-2016.

Vandaag de dag heeft Booking.com, een Nederlands online platform, ’s werelds grootste aanbod van
hotelaccommodaties. De online reisonderneming, opgericht in 1996, groeit exponentieel en maakt nu
al meer winst dan sommige grote bedrijven die al decennia bestaan. Het laat zien dat in de huidige
deeleconomie het recht van de sterkste geldt, om niet te spreken van een monopolie. Hoteliers klagen
over de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen als ze zaken doen met Booking.com. Zij mogen geen
hotelkamers aanbieden onder de prijs op de Booking-site, waaraan ze ook nog eens 15-18% als
commissie moeten betalen.
Als een steeds sneller groeiend grootbedrijf doet Booking.com natuurlijk aan belastingplanning. Hun
internationale website opereert in heel Europa, waar het aanzienlijke inkomsten genereert. Het
merendeel van deze inkomsten wordt echter opgegeven in Nederland, waar het bedrijf formeel
gevestigd is. Er worden bijna geen inkomsten geboekt, en dus ook geen belastingen betaald, in andere
EU-landen waar de online reisonderneming zeer waarschijnlijk het grootste deel van haar klanten
heeft. Hierdoor betaalt Booking.com veel minder winstbelasting - rond de 16 procent - dan
traditionele bedrijven in Europa, die zo’n 23 procent belasting betalen.
Hoeveel winstbelasting heeft Booking.com nou eigenlijk weten te ontwijken in Europa dankzij deze
belastingplanning? We schatten het verlies aan belastinginkomen in de EU over de periode 2012-2016
als volgt. Ten eerste hebben we de opbrengsten, winsten en belastingen van de twee
werkmaatschappijen in Nederland en hun dochterondernemingen in andere EU-landen samengevoegd
(zie figuur 1). Daarna hebben we het effectieve gemiddelde belastingtarief in de EU toegepast op de
som van de winsten om een schatting te geven van de ‘belastingen die betaald hadden moeten
worden’. Tot slot hebben we hier de belasting die daadwerkelijk betaald is door Booking.com vanaf

http://www.paultang.nl/wp-content/uploads/2018/03/EU-Tax-Revenue-Loss-from-Google-andFacebook.pdf
1

3

getrokken om zo een schatting te krijgen van de hoeveelheid ‘ontweken’ belasting: ongeveer 715
miljoen euro (zie tabel 1).

Table 1. Geschatte belasting ontweken door Booking.com in de EU, 2012-2016
Bedrijf

Periode

Omzet

Winst

Belasting

(m EUR)

(m EUR)

(m EUR)

ETR (%)

BOOKING.COM

2012-2016

23,556

10,107

1,629

16.1%

(Priceline Group Inc.)

2012-2016

23,556

10,107

2,345

23.2%

Total (2012-2016)

(715)

Bron: Gebaseerd op de winst/verliesrekening data uit de Orbis database, eigen berekeningen; De onderliggende data en
berekeningen zijn opvraagbaar via e-mail: paul.tang-office@europarl.europa.eu

Dergelijke belastingplanning is mogelijk doordat de online reisonderneming, net als veel andere
digitale bedrijven, geen permanente fysieke vestiging heeft in de meeste landen. Dit is nodig om in een
bepaald land winstbelasting te innen. Het belangrijkste kenmerk van digitale bedrijven is echter dat
hun diensten online worden aangeboden met minimale fysieke aanwezigheid. Het is hard nodig dat
ook een permanente digitale aanwezigheid in een land tot belastingplicht leidt. Dit om het gelijke
speelveld tussen digitale- en traditionele bedrijven te herstellen en het ontwijken van belasting in
andere landen te stoppen.
Om dit probleem bij de wortel aan te pakken heeft het Europees Parlement onlangs voorgesteld dat
digitale platformen een ‘vaste inrichting’ moeten vormen, en dus belastingplichtig worden, als ze
economische actief zijn in een land. Dit maakt deel uit van een verdergaand voorstel voor een
Europese grondslag voor winstbelasting (3CTB), om winstverschuiving en grondslagerosie tegen te
gaan. In de EU worden dan de bedrijfswinsten geconsolideerd en toegewezen aan landen waar de
economische activiteit daadwerkelijk plaatsvindt, en straks dus ook aan die landen waar alleen digitale
activiteit plaatsvindt.
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Kader 1: Frankrijk eist 356 miljoen euro belasting van Booking.com
In 2015, heeft de Franse belastingdienst 356 miljoen euro aan onbetaalde winstbelasting
en BTW teruggevraagd aan Booking.com. De belastingdienst deed dit na een audit van
Booking.com’s rekeningen van 2003 tot 2012. Belastingambtenaren stelden vast dat
Booking.com een permanente vestiging in Frankrijk had, en dus belastingplichtig was. De
rechtszaak is nog steeds gaande.

Kader 2: De Europese Commissie stelt een belasting op digitale
activiteiten voor
In maart 2018 stelt de Europese Commissie een richtlijn voor over een
gemeenschappelijk belastingstelsel op bepaalde digitale activiteiten. Het is een
belasting geheven over de omzet van digitale bedrijven. Er zal in de hele EU een
uniform tarief van 1-5% gelden. Voor Booking.com zou dit hebben geresulteerd
in een extra belastingafdracht van tussen de 236 miljoen en iets meer dan 1
miljard euro. Indien het doel van deze digitale belasting is om het verlies als
gevolg van winstverschuiving te compenseren, dan moet deze eerder 5% dan 1%
zijn.

Figuur 1. Bedrijfsstructuur Booking.com (Priceline Group Inc.)
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Bron: Gebaseerd op eigendomsdata uit de Orbis database, eigen projectie
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