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ALGEMEEN FISCAAL BELEID

De soevereiniteit op belastinggebied behoort tot de fundamentele soevereine rechten van de
EU-lidstaten, die de Unie op dit gebied slechts beperkte bevoegdheden hebben toegewezen.
De ontwikkeling van het fiscaal beleid van de EU is gericht op het soepel functioneren
van de interne markt. Daarbij is de harmonisering van indirecte belastingheffing eerder en
grondiger aangepakt dan die van directe belastingheffing. De EU zet zich daarnaast sterk in
voor de bestrijding van belastingontduiking en -vermijding, omdat daarvan een bedreiging
voor de eerlijke mededinging uitgaat en omdat er daardoor veel belastingopbrengsten verloren
gaan. Volgens het Verdrag moeten fiscale maatregelen unaniem worden aangenomen door
de lidstaten. Waar het fiscaal beleid sterk beïnvloed wordt door de jurisprudentie van
het Europese Hof van Justitie, heeft het Europees Parlement in dit opzicht slechts een
adviserende stem, behalve bij begrotingszaken, waarvoor het, als mede-begrotingsautoriteit,
de besluitvormingsbevoegdheid deelt met de Raad.

RECHTSGRONDSLAG

Het hoofdstuk over belastingen (art. 110-113) in het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie (VWEU) inzake de harmonisering van wetgeving inzake omzetbelasting,
accijnsplicht en andere vormen van indirecte belastingheffing; het hoofdstuk over de aanpassing
van de wetgevingen (art. 114-118 VWEU) inzake belastingen die een indirect effect hebben
op de vestiging van de interne markt, met fiscale voorschriften die niet onder de normale
wetgevingsprocedure vallen; andere voorschriften die voor fiscaal beleid relevant zijn,
betreffende het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal (art. 45-66 VWEU), het milieu
(art. 191-192 VWEU) en mededinging (art. 107-109 VWEU).
Met betrekking tot belastingzaken kan nauwer worden samengewerkt (art. 326-334 VWEU). De
belangrijkste eigenschap van de fiscale maatregelen van de EU inzake de aanneming van wetten
is het feit dat de Raad over de Commissievoorstellen beslist door eenparigheid van stemmen,
waarbij het Parlement slechts wordt geraadpleegd. Aangenomen maatregelen op het gebied van
belasting zijn onder meer richtlijnen ter aanpassing van nationale voorschriften en besluiten van
de Raad.
Met „directe belastingheffing” worden belastingen aangeduid die worden geheven op inkomen,
vermogen en kapitaal van zowel personen als bedrijven. Persoonlijke inkomstenbelasting is
als zodanig geen onderwerp van EU-voorschriften (het EU-beleid op dit gebied is veeleer
gebaseerd op jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie). Het EU-beleid inzake
vennootschapsbelasting is verder ontwikkeld, hoewel de nadruk enkel ligt op maatregelen die
te maken hebben met de beginselen van de interne markt. Indirecte belastingheffing bestaat
uit belastingen die niet over inkomen of eigendom geheven worden. Hieronder vallen de
belasting over toegevoegde waarde (btw), accijnzen, invoerheffingen en energie- en andere
milieuheffingen. Aangezien de ontwikkeling van het fiscaal beleid van de EU is gericht op het
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soepel functioneren van de interne markt, is de harmonisering van indirecte belastingheffing
eerder en grondiger aangepakt dan die van directe belastingheffing.

DOELSTELLINGEN

De strategie voor het fiscaal beleid van de EU is uiteengezet in de mededeling van de Commissie
„Fiscaal beleid in de Europese Unie: prioriteiten voor de komende jaren” (COM(2001)0260).
Alle lidstaten kunnen het belastingstelsel kiezen dat ze het meest geschikt achten mits ze
zich aan de EU-regels houden. De hoofdprioriteiten van het fiscaal beleid van de EU zijn in
dit kader het wegnemen van fiscale belemmeringen voor grensoverschrijdende economische
bedrijvigheid, het tegengaan van schadelijke fiscale concurrentie[1] en het bevorderen van
nauwere samenwerking tussen belastingdiensten bij controle en fraudebestrijding. Sterkere
coördinatie van het fiscaal beleid zou ervoor zorgen dat het fiscaal beleid van de lidstaten de
ruimere beleidsdoelen van de EU ondersteunt, zoals onlangs uiteengezet in de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

RESULTATEN

In de verslagen van activiteiten op het gebied van belasting[2], als gepubliceerd door de
Commissie, worden de prestaties van de EU gepresenteerd, alsook de belastingkwesties die
nog moeten worden behandeld. In het laatste verslag (2013) worden zowel directe en indirecte
belastingheffing als belastingontwijking en -ontduiking, belastingcoördinatie, besluiten over
fiscale staatssteun en inbreukprocedures behandeld.
De mededeling van de Commissie over het wegwerken van grensoverschrijdende fiscale
obstakels voor EU-burgers (COM(2010)0769) geeft een overzicht van de voornaamste
grensoverschrijdende fiscale problemen waarmee EU-burgers te maken hebben (zoals
discriminatie, dubbele belastingheffing, problemen bij teruggaaf, en moeilijkheden met het
verkrijgen van informatie over fiscale regelgeving in een ander land). Er is op de gebieden
van bedrijfsbelasting, btw, accijnzen en autobelasting enige gecoördineerde actie op gang
gekomen om fiscale belemmeringen en inefficiënties weg te nemen. Met de Richtlijn inzake
belastingheffing op spaargelden (2003/48/EG) en richtlijnen die voorzien in wederzijdse
ondersteuning tussen belastingdiensten zijn ook maatregelen genomen om belastingontduiking
te bestrijden. De Commissie heeft zich daarnaast proactiever opgesteld bij het nemen van
juridische maatregelen waar nationale fiscale regelgeving of praktijken van lidstaten niet in
overeenstemming zijn met het Verdrag.
Belangrijke beleidsinitiatieven op het gebied van indirecte belasting zijn onder meer: een
Groenboek over de toekomst van de btw (COM(2010)0695), gevolgd door een mededeling
(COM(2011)0851) over hervorming van het btw-stelsel; een voorstel voor een richtlijn
(COM(2011)0169) tot wijziging van de Richtlijn energiebelasting (2003/96/EG), met het
oog op een slimmer systeem van energiebelasting in de EU, vergezeld van een mededeling
(COM(2011)0168); Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik
van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen; een voorstel van
de Commissie voor een richtlijn inzake belastingen op personenauto's (COM(2005)0261);
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde; en tal van afzonderlijke regelingen betreffende accijnzen (bijvoorbeeld op
alcohol, tabak en energie).

[1]Zie het verslag van 23 november 1999 van de Gedragscodegroep van de Raad aan de Ecofin Raad over
„Gedragscode (Bedrijfsbelasting)” (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
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Beleidsactiviteiten op het gebied van directe belastingheffing zijn voornamelijk gericht geweest
op de harmonisering van vennootschapsbelasting middels de Richtlijn betreffende wederzijdse
bijstand (77/799/EEG), de Richtlijn inzake invordering van schuldvorderingen (76/308/EEG),
de fusierichtlijn (90/434/EEG), de moeder-dochterrichtlijn (90/435/EEG), het Arbitrageverdrag
ter afschaffing van dubbele belasting (90/436/EEG), de rente- en royaltyrichtlijn
(2003/49/EG), en een voorstel voor een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de
vennootschapsbelasting, waarin uniforme regels worden vastgelegd volgens welke bedrijven
die binnen de EU opereren hun belastbare winst dienen te berekenen (COM(2011)0121).
Noemenswaardige maatregelen met betrekking tot persoonlijke belastingheffing zijn onder
meer: de Richtlijn betreffende belastingheffing op rente uit spaargelden (2003/48/EG),
de mededelingen over belasting op dividend (COM(2003)0810) en over opheffing van
fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen (COM(2001)0214), een
voorstel voor een belasting op financiële transacties (COM(2011)0594), en Richtlijn 2008/7/EG
betreffende indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal. Het Hof van Justitie heeft
vele arresten gewezen inzake directe belastingen voor EU-burgers.
Een thema over fiscaal beleid dat hoog op de EU-agenda staat is de strijd tegen
belastingontduiking en -ontwijking. De Commissie heeft dit thema als prioriteit aangewezen[3].
De strijd tegen belastingfraude en -ontduiking heeft betrekking op zowel directe (in het bijzonder
maatregelen om schadelijke fiscale praktijken te bestrijden) als indirecte belastingheffing (niet-
betaalde btw). Deze strijd is grotendeels afhankelijk van het delen van informatie. In de
EU gaat elk jaar 1 biljoen euro aan belastinginkomsten verloren door belastingontduiking
en -ontwijking, hetgeen een bedreiging voor de eerlijke mededinging en een enorm verlies
aan overheidsinkomsten vormt. Om belastingfraude tegen te gaan, heeft de Commissie een
actieplan (COM(2012)0722) aangenomen, alsmede twee aangenomen, één inzake agressieve
fiscale planning (C(2012)8806) en een tweede inzake de bevordering van goed bestuur in
belastingzaken (C(2012)8805). Daarmee werd aangesloten bij een mededeling van juni 2012
over concrete manieren om de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking te
versterken (COM(2012)0351).
In mei 2013 heeft de Raad conclusies aangenomen over belastingontduiking en
belastingfraude[4], waarin wordt benadrukt dat de inspanningen op nationaal, EU- en mondiaal
niveau moeten worden gebundeld en andermaal steun wordt betuigd aan de werkzaamheden
binnen de G8, de G20 en de OESO op het gebied van de automatische uitwisseling van
informatie. Bij dezelfde gelegenheid besprak de Raad een herziening van de richtlijn inzake
belasting van spaartegoeden, met als doel het toepassingsgebied zodanig te verruimen dat
alle soorten inkomsten uit spaargelden alsook producten die rente opleveren eronder komen
te vallen. Op 24 maart 2014 heeft de Raad een richtlijn aangenomen tot wijziging van de
EU-spaarrichtlijn (2003/48/EG). Met de gewijzigde richtlijn zal het toepassingsgebied van de
geldende regels worden uitgebreid om bepaalde mazen te sluiten door EU-regels inzake de
uitwisseling van informatie over inkomsten uit spaartegoeden te versterken en de lidstaten in
staat te stellen belastingfraude en belastingontduiking effectiever aan te pakken. De lidstaten
hebben tot 1 januari 2016 de tijd om de nationale wetgeving aan te nemen die nodig is om aan
de richtlijn te voldoen.
Het aanscherpen van de EU-regelgeving inzake vennootschapsbelasting om agressieve fiscale
planning (verrekenprijstransacties, uitkering binnen concerns) tegen te gaan en daarmee
schadelijke fiscale concurrentie te voorkomen en naleving van de btw-plicht te bevorderen,

[3]Zie de brief van 12 november 2014 van Commissievoorzitter Juncker en vicevoorzitter Timmermans aan de
voorzitters van de Raad en het Parlement.
[4]Raadsdocument 9405/13.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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kan helpen de van mazen van de belastingwetgeving te sluiten. In het kader van het
EU-wetgevingsproces wordt aandacht geschonken aan deze mazen. Er wordt vooruitgang
geboekt, bijvoorbeeld bij de belasting van uitkering binnen concerns en de behandeling
van verrekenprijstransacties[5]. De invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting zou een aantal mogelijkheden tot fiscale
planning en tegelijkertijd de meeste fiscale obstakels die het economisch rendement
van de interne markt aantasten kunnen wegnemen. Dit voorstel ligt al drie jaar op de
onderhandelingstafel zonder enige vooruitgang. De verwachting is echter dat het voorstel
opnieuw behandeld gaat worden naar aanleiding van ongerustheid over het gebruik van
voordelige belastingregels door multinationals.
Op internationaal niveau is het delen van informatie verbeterd. In de overeenkomst van
29 oktober 2014 over de vervroegde inwerkingtreding van de mondiale standaard van de
OESO voor de automatische uitwisseling van informatie is bepaald dat de informatie die de
partijen (50 landen, waaronder de 28 lidstaten van de EU) vanaf 31 december 2015 dienen te
verzamelen, zal worden uitgewisseld vanaf 2017 in plaats van 2018. De Amerikaanse „Foreign
Account Tax Compliance Act” (FATCA) uit 2010 bevat vergelijkbare onderdelen als die in de
OESO-standaard. Volgens de gewijzigde richtlijn inzake administratieve medewerking, die erop
gericht is de mondiale OESO-standaard in EU-wetgeving om te zetten, zullen de EU-lidstaten
de automatische uitwisseling van informatie zoals afgesproken door de Raad op 14 oktober
2014 vanaf 2017 toepassen. De voorschriften van de EU-richtlijn inzake de belastingheffing op
spaargelden zijn beperkter en zullen worden ingetrokken zodra de automatische uitwisseling
van informatie in werking treedt.
Het actieplan van de G20 en de OESO inzake grondslaguitholling en winstverschuiving sluit de
mazen in de nationale belastingstelsels die door multinationals worden uitgebuit om de belasting
te ontwijken of hun belastbaar inkomen te verlagen.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft op hoofdlijnen ingestemd met de programma's van de Commissie
op het gebied van belastingen. In verscheidene rapporten wordt onderkend dat fiscale
concurrentie op zich een doeltreffend instrument kan zijn om een hoge belastingdruk te
verlagen, de administratieve lasten te verlagen, de concurrentiekracht te versterken en het
Europese sociale model te moderniseren. Er is vastgesteld dat op verschillende gebieden de
noodzaak tot actie op EU-niveau bestaat, waaronder: de uitbanning van discriminatie, dubbele
belastingheffing en bureaucratische belemmeringen; overschakeling op een definitief btw-
stelsel waarin volledig recht wordt gedaan aan het oorsprongslandbeginsel; en bepleiting van
het beginsel „de vervuiler betaalt” op het vlak van de energiebelasting.
Het behoud van unanimiteit bij alle besluiten inzake fiscale aangelegenheden maakt het moeilijk
om te komen tot het niveau van fiscale coördinatie dat noodzakelijk is voor de EU en de
Commissie heeft voorstellen gedaan voor de verschuiving naar een systeem van stemming met
gekwalificeerde meerderheid met betrekking tot bepaalde aspecten van belastingheffing. De
lidstaten hebben echter niet ingestemd met deze voorstellen.
Op 2 februari 2010 nam het Parlement een verslag aan over de bevordering van goed bestuur in
belastingzaken[6], waarin het pleitte voor een verantwoord belastingbeleid, transparantie en de

[5]Bijvoorbeeld in Richtlijn 2014/86/EU van de Raad van 8 juli 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU
betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit
verschillende lidstaten (fiscale behandeling van uitkering binnen concerns).
[6]PB C 341 van 16.12.2010, blz. 29.
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uitwisseling van gegevens op alle niveaus – nationaal, Europees en mondiaal –, evenals voor
eerlijke fiscale concurrentie.
Op 12 december 2013 nam het Parlement een resolutie aan over de oproep tot meetbare en
bindende afspraken tegen belastingontduiking en -ontwijking in de EU[7], gebaseerd op het
actieplan van de Commissie ter bestrijding van belastingfraude. Met het oog op het terugbrengen
van de belastingkloof steunde het Parlement de activiteiten van de Commissie om de strijd tegen
belastingfraude, belastingontduiking en agressieve fiscale planning te intensiveren.
Op 25 maart 2015 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over het Jaarverslag over
belastingen van 2014[8], als opgesteld door de Commissie economische en monetaire zaken.
In de resolutie wordt aan de volgende drie gebieden prioriteit toegekend in het fiscale beleid
van de EU: (i) het vergroten van de voordelen van de interne markt met behulp van het fiscale
beleid; (ii) het bestrijden van belastingfraude en -ontduiking, agressieve fiscale planning en
belastingparadijzen; en (iii) het bevorderen van uitvoerbare belastingcoördinatie voor een op
groei gericht economisch langetermijnbeleid.
In de resolutie wordt de automatische uitwisseling van informatie verwelkomd en wordt
opgeroepen tot de definitieve afschaffing van het bankgeheim binnen de EU per juni 2015. In
de resolutie wordt opgeroepen tot het sluiten van belastingovereenkomsten met derde landen
per 30 juni 2015 en tot gecoördineerde acties op EU-niveau waarmee de toepassing van
transparantienormen met betrekking tot derde landen kan worden nagestreefd door het opnemen
van deze normen in toekomstige handelsverdragen.
Dario Paternoster
05/2016

[7]Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0593.
[8]Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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