
 

NL    NL 

 

 

 
EUROPESE 
COMMISSIE  

Brussel, 17.6.2015  

COM(2015) 302 final 

ANNEX 1 

  

BIJLAGE 

 

bij de  

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

over een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf 

belangrijke actiegebieden 

{SWD(2015) 121 final}  



 

2 
 

BIJLAGE: Lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden in derde landen 

In het kader van de werkzaamheden van het platform inzake goed fiscaal bestuur 

verstrekten de lidstaten de Commissie eind 2014 lijsten van de rechtsgebieden die zij op 

grond van hun eigen definitie als niet-coöperatieve rechtsgebieden aanmerkten. De 

lidstaten hanteerden daarbij diverse criteria, waaronder een gebrek aan transparantie en 

informatie-uitwisseling, de aanwezigheid van schadelijke belastingmaatregelen en de 

toepassing van een laag tarief of een nultarief. 

 

De onderstaande lijst bevat de fiscale rechtsgebieden die het meest frequent voorkwamen 

op de lijsten die de lidstaten in december 2014 in het kader van het platform inzake goed 

fiscaal bestuur hebben besproken. De vermelde rechtsgebieden stonden in de lijst van ten 

minste tien lidstaten. De Commissie zal deze lijst op gezette tijden aanpassen aan de 

veranderingen in de nationale lijsten van de lidstaten. 

 

Andorra** 

Anguilla* 

Antigua en Barbuda** 

Bahama's** 

Barbados* 

Belize** 

Bermuda* 

Britse Maagdeneilanden* 

Brunei** 

Kaaimaneilanden* 

Cookeilanden 

Grenada** 

Guernsey* 

Hong Kong** 

Liberia 

Liechtenstein*** 

Maldiven 

Marshalleilanden** 

Mauritius* 

Monaco** 

Montserrat* 

Nauru 

Niue* 

Panama 

Saint Vincent en de Grenadines** 

Saint Christopher en Nevis** 

Seychellen* 

Turks- en Caicoseilanden 

Amerikaanse Maagdeneilanden* 

Vanuatu 

 
* Sloot zich als een van de eersten aan  bij de nieuwe wereldwijde standaard voor automatische uitwisseling van 

inlichtingen, eerste uitwisselingen in 2017.    

** Zegde toe de nieuwe wereldwijde standaard voor automatische uitwisseling van inlichtingen te zullen 

onderschrijven, eerste uitwisselingen in 2018. 



 

 

***  Sloot zich als een van de eersten aan bij de nieuwe wereldwijde standaard voor automatische uitwisseling 

van inlichtingen, eerste uitwisselingen in 2017. Momenteel in dialoog over vennootschapsbelasting met de 

Groep gedragscode inzake belastingregeling ondernemingen.   

 

Aangezien lidstaten fiscale rechtsgebieden beoordelen aan de hand van een aantal verschillende criteria, is niet 

duidelijk hoe deze lijst zal evolueren wanneer bepaalde rechtsgebieden zich bij de internationale normen voor 

verslaglegging aansluiten. 


