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Geachte heer, 
 
Op uw vraag of er in Spokanië brievenbusmaatschappi jen bestaan met 
als doel om het betalen van belasting in andere lan den te vermijden, 
kan ik u het volgende mededelen. 
 
Omdat Spokanië niet bekend staat als een "belasting paradijs", met 
dien verstande dat het voor een bedrijf in fiscaal opzicht 
interessanter zou om in Spokanië gevestigd te zijn dan in enig ander 
land, ligt het niet voor de hand om in Spokanië een  
brievenbusmaatschappij te willen vestigen.  
 
Buitenlandse bedrijven kunnen zich sowieso niet zon der meer in 
Spokanië vestigen, noch fysiek noch als brievenbusm aatschappij. De 
wet- en regelgeving met betrekking tot vestiging in  Spokanië is zeer 
strikt en maakt het alleen voor fysieke bedrijven m ogelijk om zich 
alhier te vestigen. Brievenbusmaatschappijen bestaa n er in Spokanië 
dan ook niet. 
 
Alle in Spokanië geautoriseerde bedrijven – zowel S pokanische als 
buitenlandse – staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij 
dienen zich uiteraard te houden aan de Spokanische wet- en 
regelgeving. In hoeverre bedrijven zich proberen te  onttrekken aan 
de in Spokanië geldende belastingwetgeving en zich eventueel 
schuldig maken aan belastingontduiking, is bij het Ministerie van 
EWT niet bekend. Dergelijke gegevens worden bijgeho uden door het 
Ministerie van Financiën en de Belastingdienst, en bij kennelijke 
ongeregeldheden zal via het Openbaar Ministerie of het Ministerie 
van Justitie actie worden ondernomen.  
 
Of er Spokanische bedrijven bestaan die in het buitenland  als 
brievenbusmaatschappij uit zijn op belastingvermijd ing, is bij het 
Ministerie van AWT niet bekend. 
 
Ik hoop hiermee uw vraag beantwoord te hebben,  
 
hoogachtend, 
 
Lyda Kâstesch-Uiresa 
Hoofd afdeling Buitenlandse Aangelegenheden 
Ministerie van EWT  


