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Betreft: Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag inzake het voorstel voor een 

richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

 (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. 

De Zweedse Rijksdag 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 

Officiële bekendmaking van de Rijksdag 

2016/17:110 

A 002016 14.02.2017 

DE ZWEEDSE RIJKSDAG 

 

De voorzitter van het Europees Parlement 

 

De voorzitter van de Raad van de Europese Unie 

 

De voorzitter van de Europese Commissie 

 

Hierbij doe ik u het gemotiveerd advies toekomen als bedoeld in bijlage 2 bij bijgevoegd 

verslag en wil ik u meedelen dat het Zweedse parlement vandaag zijn goedkeuring heeft 

gehecht aan het voorstel van de Commissie belastingen voor een besluit van het Zweedse 

parlement in Advies 2016/17:SkU17, Subsidiariteitstoetsing van het voorstel van de 

Commissie voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke 

geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. 

 

Stockholm, 14 december 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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BIJLAGE 2 

 

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag 

 

De Rijksdag wil benadrukken dat het fundamentele beginsel dat de lidstaten 

belastingsoevereiniteit genieten gewaarborgd moet worden wanneer het directe belastingen 

betreft. Het behoort tot de nationale bevoegdheid van elke lidstaat om de welvaart te 

waarborgen door belasting te heffen en deze belastingontvangsten op passende wijze aan te 

wenden. Een te ruime toepassing van de regels die de Unie wetgevingsbevoegdheden 

verlenen, zal uiteindelijk leiden tot ondermijning van de soevereiniteit van de lidstaten wat 

betreft belastingheffing en de verwerving van voldoende belastinginkomsten om welvaart te 

financieren. 

De Commissie stelt dat het niet waarschijnlijk is dat het voorstel voor een 

gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in 

zijn geheel goedgekeurd zou worden en pleit daarom voor een stapsgewijze benadering. Om 

die reden stelt de Commissie voor om de tweede fase van het voorstel met betrekking tot 

consolidatie uit te stellen tot er in de eerste fase politieke overeenstemming is bereikt over 

verplichte regels inzake een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting. De Commissie dient derhalve twee voorstellen voor een richtlijn in: 

een voorstel betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting en een voorstel betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. 

Dit voorstel omvat met name bepalingen inzake definitieve verrekening van winsten 

en verliezen en winsttoewijzing. De Commissie, die met betrekking tot de twee voorstellen 

(het voorstel betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag en het voorstel 

betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag) één 

subsidiariteitsbeoordeling heeft uitgevoerd, stelt dat de voorstellen onder meer ten doel 

hebben groei en investeringen te bevorderen, grensoverschrijdende handel te 

vergemakkelijken, administratieve lasten te verminderen en belastingontwijking tegen te 

gaan. 

Om te beginnen stelt de Rijksdag vast dat het feit dat de doelstellingen die de 

Commissie vermeldt betrekking hebben op het hele pakket inzake vennootschapsbelasting, 

dus op beide voorstellen, het moeilijk maakt om te beoordelen of de met de voorstellen 

beoogde doelstellingen voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt of beter 

door de Unie kunnen worden bereikt. 

Vennootschapsbelasting hangt nauw samen met andere aspecten van de 

belastingheffing en met de specifieke politieke en economische situatie in de lidstaten. De 

Rijksdag is van oordeel dat de vennootschapsbelasting zodanig van opzet moet zijn dat elke 

lidstaat de mogelijkheid heeft om rekening te houden met de specifieke kenmerken van zijn 

bedrijfsleven. De Rijksdag is het daarom met de regering eens dat het in de eerste plaats aan 

de lidstaten moet zijn om te bepalen hoe hun vennootschapsbelasting vormgegeven moet 

worden. 

Met betrekking tot de voorgestelde verdeelsleutel merkt de Rijksdag op dat de 

uiteindelijke winstverdeling zal afhangen van de nationale omstandigheden in de betrokken 

lidstaat en dus van lidstaat tot lidstaat sterk zal verschillen. De Rijksdag is het voorts met de 

regering eens dat het voorstel op veel plaatsen vaag en onnauwkeurig geformuleerd is en dat 

veel delen complex en onduidelijk zijn. Zo is het onduidelijk hoe het voorstel zich verhoudt 

tot reeds bestaande belastingovereenkomsten en wat de gevolgen zullen zijn van het feit dat 

de bepalingen inzake accounting niet gekoppeld zijn aan het belastingsysteem. 
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Gelet op bovenstaande is de Rijksdag van oordeel dat het voorstel van de Commissie voor een 

richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag 

voor de vennootschapsbelasting niet in overeenstemming kan worden geacht met het 

subsidiariteitsbeginsel. 


