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GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN 
NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE 

SUBSIDIARITEIT
Betreft: Gemotiveerd advies van het Maltese 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 Maltese 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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BIJLAGE

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB (COM 

(2016) 683)
Gemotiveerd advies van het Huis van afgevaardigden van Malta

Subsidiariteitskwesties

Het Huis van afgevaardigden van Malta herinnert aan zijn gemotiveerd advies inzake 
Commissievoorstel COM(2011)121 van 17 mei 2011 en wijst er nogmaals op dat het voorstel 
voor een Richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (COM(2016) 683) (hierna: CCCTB) 
buiten de exclusieve bevoegdheden van de Unie valt, en is van mening dat de doelstellingen 
van de voorgestelde richtlijn op doeltreffende wijze door middel van maatregelen op nationaal 
niveau kunnen worden bereikt.

Het Huis van afgevaardigden van Malta merkt op dat de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid een rol spelen als de Unie en haar lidstaten krachtens het Verdrag betreffende 
de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op een 
bepaald gebied gedeelde bevoegdheden hebben. De Commissie beoogt met haar initiatief de 
handel binnen de interne markt te bevorderen door middel van invoering van uniforme 
belastingwetgeving. Het Huis van afgevaardigden van Malta is echter van mening dat de 
voorgestelde CCCTB onvermijdelijk van invloed zal zijn op de binnenlandse 
belastingontvangsten en nationale belastingstelsels.

Krachtens artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, de 
voorgestelde rechtsgrond, stelt de Raad na raadpleging van het Europees Parlement en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité met eenparigheid van stemmen en volgens een 
bijzondere wetgevingsprocedure richtlijnen vast voor de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten welke rechtstreeks van invloed zijn 
op de instelling of werking van de interne markt. De Commissie beoogt met het voorstel 
verstoringen van de werking van de interne markt terug te dringen. Het Huis van 
afgevaardigden van Malta is echter van mening dat "onderlinge aanpassing van de 
bepalingen" de verwezenlijking beoogt van een CCCTB-stelsel, dat d.m.v. consolidatie en 
toewijzing inbreuk maakt op de nationale soevereiniteit van de lidstaten op fiscaal en 
begrotingsgebied, die voor de lidstaten van essentieel belang is. 

Het Huis van afgevaardigden van Malta is voorts van oordeel dat met het voorgestelde 
CCCTB-stelsel inbreuk wordt gemaakt op het subsidiariteitsbeginsel, en wel om de volgende 
redenen:

 Aangezien het CCCTB-stelsel optioneel is voor vennootschappen met een mondiaal 
inkomen dat niet hoger ligt dan 750 miljoen EUR, zullen kleinere ondernemingen 
niet alleen te maken krijgen met 28 uiteenlopende vennootschapsbelastingstelsels, 
maar ook met de CCCTB, zodat het voor hen moeilijk zal zijn te kiezen welk 
systeem zij het best kunnen toepassen. Het voorstel is niet van invloed op de 
belastingtarieven die door de lidstaten worden toegepast, maar de mogelijkheid 
bestaat dat lidstaten hun belastingtarieven moeten wijzigen.
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 De indruk wordt gewekt dat elke belastingplichtige slechts te maken krijgt met één 
belastingautoriteit, maar in het kader van de CCCTB moeten afzonderlijke 
vennootschappen gegevens uitwisselen met de hoofdbelastingplichtige, zowel op het 
moment van de consolidatie als op het moment waarop de controle wordt uitgevoerd 
door de hoofdbelastingautoriteit. Dit is omdat afzonderlijke vennootschappen in het 
kader van de CCCTB alle gegevens en bewijsstukken moeten bewaren.

– Bovendien maakt de voorgestelde CCCTB geen eind aan de toepassing van 
verrekenprijzen, aangezien deze mogelijkheid nog steeds bestaat voor niet-CCCTB-
vennootschappen en tussen vennootschappen die deel uitmaken van verschillende 
CCCTB-groepen.

 Door de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) en in de Richtlijn tot 
vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke 
rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (Richtlijn ATAD I) 
en het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat 
betreft hybride mismatches met derde landen (ADAD II) zijn mechanismen 
vastgesteld ter beperking van onwettige of onbedoelde mogelijkheden om belasting 
te ontwijken, en daarom zijn verdere maatregelen op het niveau van de Unie met het 
oog op het bereiken van dit doel niet nodig.

– Ten slotte leidt de toewijzing op grond van een formule voor de verdeling van de 
belastbare winst tot verstoring van het relatieve concurrentievoordeel van de lidstaten 
wier economieën hoofdzakelijk afhankelijk zijn van arbeidsintensieve economische 
sectoren en worden economieën die gekenmerkt worden door een relatief hoog 
productieniveau en/of die zich ontwikkelen in de richting van economische 
activiteiten met een hogere toegevoegde waarde, dan wel economieën met een 
beperkte marktomvang, gestraft. Diverse elementen van de consolidatie zouden door 
de lidstaten afzonderlijk of gezamenlijk ten uitvoer kunnen worden gelegd, met 
gebruikmaking van mechanismen die niet op deze manier en in deze omvang afbreuk 
doen aan de bevoegdheden van de lidstaten, en die in voldoende mate stimulerend 
werken voor grensoverschrijdende activiteiten.

Het Huis van afgevaardigden van Malta is derhalve van mening dat de doelstellingen van het 
CCCTB-mechanisme bereikt kunnen worden via minder ingrijpende maatregelen, zowel op 
de korte termijn als op de lange termijn, en zonder dat daarbij inbreuk wordt gemaakt op de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

Standpunt van het Huis van afgevaardigden van Malta

Het Huis van afgevaardigden van Malta is tegen dit voorstel. Net als bij het voorstel uit 2011 
is het Huis van afgevaardigden van Malta geen voorstander van de formule voor de 
toewijzing van de inkomsten (d.w.z. de consolidatie), die economieën die nog altijd 
afhankelijk zijn van traditionele arbeidsintensieve economische sectoren bevoordeelt en 
nadelig is voor economieën die een relatief hoge productiviteit kennen en/of overgeschakeld 
zijn op economische activiteiten met een grotere toegevoegde waarde en/of die een geringe 
marktomvang hebben. 
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Ten gevolge hiervan zal de voorgestelde CCCTB ertoe leiden dat welvaart tussen de lidstaten 
wordt herverdeeld, in die zin dat er technisch gezien sprake zal zijn van overheveling van 
welvaart van een relatief arme EU-economie naar een veel verder ontwikkelde en rijkere EU-
economie. De fiscale positie en de budgettaire houdbaarheid van enkele landen zullen 
hierdoor verbeteren, terwijl andere landen erop achteruit zullen gaan, niet in de laatste plaats 
omdat hun belastinggrondslag wordt uitgehold. 

Bovendien sluit tenuitvoerlegging van de CC(C)TB in zijn geheel een toename van de 
belastingconcurrentie niet uit, omdat het waarschijnlijk is dat de lidstaten lagere 
belastingtarieven zullen blijven vaststellen om buitenlandse investeringen aan te trekken. 
Daarnaast zij erop gewezen dat belastingautoriteiten volledig zullen moeten meewerken en 
hun activiteiten zullen moeten coördineren om tot de fiscale controle te komen zoals die in het 
CC(C)TB-pakket wordt beoogd, hetgeen voor de belastingautoriteiten een extra 
administratieve belasting betekent.

Mogelijke gevolgen

De formule voor de verdeling van de inkomsten zal leiden tot een verlies van 
belastingontvangsten, omdat de componenten van verkoop per bestemming, werkgelegenheid 
en salarissen, en activa binnen de jurisdictie allemaal in het nadeel zijn van kleine jurisdicties 
zoals Malta.

Anġlu Farrugia, parlementslid
voorzitter

26 december 2016


