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INZAKE DE SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van het Deense parlement inzake het voorstel voor een 

richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

Het Deense parlement heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 

bovengenoemd voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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Gemotiveerd advies van het Deense Parlement inzake het voorstel van de Commissie 

betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting – 

COM(2016)0685 (CCTB) en COM(2016)0683 (CCCTB) 

 

Geachte heer Timmermans, 

 

Op 25 oktober 2016 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn van de 

Raad betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

(COM(2016)0685 (Common Corporate Tax Base – CCTB)), alsmede een voorstel voor een 

richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag 

voor de vennootschapsbelasting (COM(2016)0683 (Common Consolidated Corporate Tax 

Base – CCCTB)). Deze voorstellen hebben ten doel te voorzien in gemeenschappelijke 

vennootschapsbelastingregels en beogen het voor ondernemingen mogelijk te maken één 

geconsolideerde belastingaangifte in te dienen voor de activiteiten van de vennootschap bij de 

belastingautoriteiten in slechts één EU-lidstaat. 

 

Bij brief d.d. 4 november 2016 heeft de Commissie Europese aangelegenheden de Commissie 

belastingen gevraagd om advies inzake beide voorstellen. Op haar vergadering van 

8 december 2016 heeft de Commissie belastingen besloten advies uit te brengen aan de 

Commissie Europese aangelegenheden. De Commissie belastingen heeft de minister van 

Financiën een vraag gesteld betreffende de economische gevolgen van de voorstellen voor 

een richtlijn voor Denemarken (zie SAU alm. del – vraag 116), waarop de minister van 

Financiën op 7 december 2016 heeft geantwoord. 
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Tegen deze achtergrond en gezien het feit dat de behandeling van de voorstellen voor een 

richtlijn zich nog in de inleidende fase bevindt, heeft de Commissie belastingen op 

15 december 2016 een aanbeveling inzake volgend gemotiveerd advies goedgekeurd, waaraan 

de Commissie Europese aangelegenheden in haar vergadering van 16 december 2016 haar 

goedkeuring heeft gehecht. 

 

Gemotiveerd advies 

 

Een meerderheid binnen de commissie (Deense Volkspartij, de Liberalen, de Eenheidslijst en 

de Conservatieve Volkspartij) is van oordeel dat voorstellen met een dergelijk karakter in 

strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel. Wat betreft de verenigbaarheid van de voorstellen 

voor een richtlijn met het subsidiariteitsbeginsel dat is neergelegd in artikel 5 van het 

EU-verdrag staat de meerderheid sceptisch tegenover het standpunt van de Commissie dat 

deze maatregelen beter op het niveau van de Unie dan op nationaal niveau kunnen worden 

uitgevoerd. De meerderheid is van oordeel dat deze bepalingen even doeltreffend door middel 

van nationale wetgeving kunnen worden ingevoerd en dat Denemarken moet blijven 

vasthouden aan het beginsel dat belastingbeleid buiten de bevoegdheden van de EU valt. 

 

Bovendien is het nog zeer onduidelijk wat de financiële gevolgen van de voorgestelde 

richtlijnen zullen zijn voor Denemarken. Op grond daarvan is de meerderheid van oordeel dat 

het standpunt van de Commissie dat de voorgestelde richtlijnen stroken met de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid onvoldoende is onderbouwd en dat niet is voldaan aan de 

voorwaarde dat informatie moet worden overgelegd op basis waarvan de financiële gevolgen 

van het voorstel kunnen worden beoordeeld. 

 

Minderheidsstandpunt ten aanzien van het gemotiveerd advies 

 

Een minderheid binnen de commissie (Sociaaldemocraten en Het Alternatief) is van oordeel 

dat de voorstellen in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel. 

 

Minderheidsstandpunten ten aanzien van de politieke inhoud van de voorstellen 

 

Een minderheid binnen de commissie (Sociaaldemocraten en Het Alternatief) staat in beginsel 

positief tegenover maatregelen om belastingontduiking en uitholling van nationale 

heffingsgrondslagen tegen te gaan en om een eerlijke vennootschapsbelasting en gelijke 

concurrentievoorwaarden voor ondernemingen in de EU te waarborgen. De vaststelling van 

belastingen en inhoudingen moet een nationale aangelegenheid blijven en de EU moet 

terughoudendheid betrachten als het gaat om inspanningen die gericht zijn op harmonisatie 

van de wijze waarop de lidstaten hun belastingwetgeving vormgeven. Dit geldt met name 

voor maatregelen die verder gaan dan wat noodzakelijk is voor een doeltreffende bestrijding 

van belastingontwijking en -ontduiking. 

 

De minderheid constateert evenwel dat voorstel voor een toewijzingsformule in het voorstel 

betreffende CCCTB voordelig is voor lidstaten met grote binnenlandse markten, terwijl 

kleinere exporteconomieën, zoals Denemarken, te maken zullen krijgen met een verlies aan 

inkomsten uit vennootschapsbelasting. De meerderheid wil daarom benadrukken dat er tijdens 

de onderhandelingen gewerkt moet worden aan een rechtvaardiger toewijzingsformule en aan 

een ondergrens voor de feitelijke vennootschapsbelasting in de EU-lidstaten. 
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Een andere minderheid binnen de commissie (Deense Volkspartij en Eenheidslijst) is van 

mening dat het op dit moment moeilijk is om tot een oordeel over het CCTB-voorstel te 

komen, onder meer omdat de reikwijdte van het voorstel, zoals de gevolgen voor de 

belastinginkomsten, onvoldoende zijn verduidelijkt. 

 

De Eenheidslijst stelt dat zij weliswaar voorstander is van maatregelen tegen 

belastingontwijking, maar een samenwerkingsmodel wenst dat de heffingsgrondslagen van 

de lidstaten niet ondergraaft en geen onnodig starre en rigide regels in het leven roept. De 

Eenheidlijst wenst in dit kader vast te houden aan het uitgangspunt dat belastingbeleid tot 

de bevoegdheden van de afzonderlijke lidstaten behoort. 

 

De Eenheidslijst is echter tegen invoering, zoals voorgesteld, van een aftrekmogelijkheid 

voor rendement op eigen vermogen (ACE-aftrek) en een extra grote aftrek van meer dan 

100 % voor onderzoek door ondernemingen. 

 

Een derde minderheid binnen de commissie (Liberalen en Conservatieve Volkspartij) steunt 

in zijn algemeenheid maatregelen ter bevordering van de transparantie op het gebied van 

belastingbetaling door grote ondernemingen, ter bevordering van eerlijke en gelijke 

concurrentievoorwaarden tussen ondernemingen en ter voorkoming van belastingontwijking, 

belastingontduiking en agressieve belastingplanning. Gelet hierop staan de Liberalen en de 

Conservatieve Volkspartij positief tegenover de algemene doelstelling van de twee 

voorstellen voor een richtlijn. 

 

De Liberalen en de Conservatieve Volkspartij zijn echter zeer terughoudend ten aanzien van 

een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. 

Er zijn veel aanwijzingen dat de heffingsgrondslag van Denemarken, die zeer breed is, 

aanzienlijk uitgehold zal worden, omdat de heffingsgrondslag op grond van de richtlijn 

aanzienlijk smaller moet zijn dan de huidige Deense. 

 

Een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag zou verregaande economische 

gevolgen kunnen hebben voor kleine exportgerichte lidstaten, zoals Denemarken, die te 

maken kunnen krijgen met vlucht van bedrijven en verlies van arbeidsplaatsen. Dit gevaar 

bestaat met name bij bedrijven die actief zijn op het gebied van productie, onderzoek en 

ontwikkeling, omdat die bedrijven ten gevolge van de richtlijnen hun activiteiten die gepaard 

gaan met hoge kosten vaker zullen verplaatsen naar de lidstaten waar hun inkomsten worden 

gegenereerd. 

 

Dansk Erhverv (een van de grootste werkgeversorganisaties in Denemarken) heeft in het 

verleden berekend dat de Deense staatskas meer dan 10 miljard kronen minder inkomsten zal 

hebben als de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag (CCCTB) mondiaal 

wordt ingevoerd. Recentelijk heeft de organisatie berekend dat de Deense staatskas 

5 tot 10 miljard kronen zal mislopen als de Deense heffingsgrondslag 35 % lager komt te 

liggen, zoals voorgesteld door de Commissie. 

 

Ten slotte zijn de Liberalen en de Conservatieve Volkspartij van mening dat invoering van 

een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting een eerste stap is 

op weg naar nog meer overdracht van bevoegdheden aan de EU op een gebied dat tot de 

bevoegdheden van de lidstaten behoort. Hoewel het voorstel voor een richtlijn uitsluitend 
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betrekking heeft op de berekening van de heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

en de lidstaten het recht behouden zelf hun eigen vennootschapsbelastingtarieven te bepalen, 

kan niet voorkomen worden dat dit wordt ingezet als middel om concurrentie aan te gaan en 

dat ondernemingen zullen gaan belastingshoppen en om belastingtechnische redenen 

arbeidsplaatsen en activiteiten zullen verplaatsen. 

 

De Liberalen en de Conservatieve Volkspartij staan derhalve positief tegenover de 

doelstelling van de voorstellen voor een richtlijn, maar wensen een model dat de nationale 

heffingsgrondslagen niet uitholt. Tegelijkertijd wensen de Liberalen en de Conservatieve 

Volkspartij een model dat meer dan het nu voorliggende voorstel voorziet in een 

rechtvaardiger verdeling van opbrengsten tussen de lidstaten, zodat rekening wordt gehouden 

met lidstaten met een groot aandeel kennisbedrijven. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Erik Christensen 

Voorzitter van de Commissie Europese aangelegenheden 

 


