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< 300 Botigues

2 Fundacions Secretes
(Una a NL, una a LIE)

1 Una gestió amistosa
d’impostos Holandesa

1.

4 Paradisos Fiscals
(NL, LIE, BE, LUX)

LIECHTENSTEIN

1 Acord privilegiat amb Luxemburg

Les subsidiàries del grup Ikea (i altres franquícies) redueixen els seus beneficis pagant
una quota del 3% per royalties, que van als Països Baixos. El que es tributa és
en conseqüència reduït des d’un 35% (a Bèlgica) fins a un 64%
(a França). El problema és que aquests royalties no tributen enlloc.
3% Quota de drets de Franquícia
€ 3,1 bn
(2012-2014)

INTER IKEA GROUP
INTER IKEA SYSTEMS BV
(PAÏSOS BAIXOS)

2.
972 milions d’Euros
(2012-2014)
Interessos (amortitzant la
compra de la marca IKEA
desde 2012)

IKEA GROUP
UK

IKEA GROUP
FR

Inter IKEA Systems BV va pagar 587 milions
d’euros en “altres càrregues” a beneficiaris
no declarats. No hi ha retenció d’impostos als
Països Baixos en cànons i interessos enviats a
l’estranger (fins i tot si són lliures
d’impostos a l’estranger). Diners lliures
d’ impostos als Països Baixos
€ 587 mn
(2012-2014)
“Altres càrregues“
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4.

Des de 2012 la subsidiària holandesa ha pagat 972 milions d’euros
en interessos pel deute adquirit quan es va comprar la marca IKEA.
No hi ha un impost de retenció sobre drets de marca ni sobre els
interessos enviats a l’estranger als Països Baixos.
Diners lliures d’impostos als Països Baixos

5.
807.8 milions
d’Euros
(2012-2014)
Pagar dividends

6.

Els dividends rebuts de subsidiàries
estrangeres (en aquest cas de
Luxemburg) són lliures d’impostos
a Liechtenstein. Diners lliures
d’impostos a Liechtenstein
i que pertanyen a una
fundació secreta
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3.

IKEA GROUP
ES

IKEA GROUP
BE

ETC.

Beneficiaris no
declarats

A causa dels comptes opacs als
sistemes intra IKEA, no es poden
identificar els beneficiaris de
pagaments de despeses corresponents
a “altres càrregues”.

A Luxemburg, gràcies a diferents trampes fiscals, la subsidiària tributa
només el 0,06%.
A penes es paguen impostos a Luxemburg.
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Estimem que Ikea va
evadir impostos per
al menys
1 bilió d’euros
a Europa entre
2009 i 2014

