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7.3.2018 A8-0050/78 

Amendement  78 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Teneinde een gelijk speelveld te 

creëren en een einde te maken aan 

belastingconcurrentie en de daaruit 

voortvloeiende "race naar de bodem" op 

het gebied van 

vennootschapsbelastingtarieven, moet er 

samen met de gemeenschappelijke 

geconsolideerde grondslag voor de 

vennootschapsbelasting een minimaal 

effectief vennootschapsbelastingtarief 

worden ingevoerd om te voorkomen dat 

oneerlijke concurrentie op basis van de 

belastinggrondslag overgaat op oneerlijke 

concurrentie op basis van de 

belastingtarieven. Daarom moet de Unie 

zo spoedig mogelijk een minimaal 

effectief vennootschapsbelastingtarief 

vaststellen dat in alle lidstaten van 

toepassing is. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/79 

Amendement  79 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 ter) Een van de belangrijkste 

moeilijkheden waarmee de 

belastingautoriteiten worden 

geconfronteerd, is dat ze niet tijdig 

toegang krijgen tot volledige en relevante 

informatie over de 

belastingplanningstrategieën van 

multinationale ondernemingen. 

Dergelijke informatie moet openbaar 

toegankelijk worden gemaakt, teneinde de 

belastingdiensten in staat te stellen snel 

op fiscale risico's te reageren door die 

risico's beter te evalueren, door gerichte 

controles te verrichten en door aan te 

geven welke wijzigingen in de geldende 

wetgeving moeten worden aangebracht. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Amendement  80 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Bedrijfsuitgaven en bepaalde 

andere posten moeten in mindering worden 

gebracht op de belastbare inkomsten. Tot 

de aftrekbare bedrijfsuitgaven moeten 

normaal alle kosten worden gerekend die 

betrekking hebben op de omzet alsook alle 

uitgaven ter verwerving, behoud en 

zekerstelling van inkomen. Om innovatie 

in de economie te ondersteunen en de 

interne markt te moderniseren, dient te 

worden voorzien in aftrekmogelijkheden 

voor uitgaven voor onderzoek en 

ontwikkeling, inclusief een extra grote 

aftrek, en deze uitgaven moeten volledig 

worden afgetrokken in het jaar waarin zij 

zijn verricht (met uitzondering van 

onroerende zaken). Kleine startende 

bedrijven zonder gelieerde 

ondernemingen, die bijzonder innoverend 

zijn (een categorie waaronder met name 

start-ups zullen vallen), moeten ook 

worden ondersteund door een verhoogde 

extra aftrek voor uitgaven voor onderzoek 

en ontwikkeling. Om de rechtszekerheid te 

waarborgen, dient er tevens een lijst van 

niet-aftrekbare kosten te worden 

vastgesteld. 

(8) Bedrijfsuitgaven en bepaalde 

andere posten moeten in mindering worden 

gebracht op de belastbare inkomsten. Tot 

de aftrekbare bedrijfsuitgaven moeten 

normaal alle kosten worden gerekend die 

betrekking hebben op de omzet alsook alle 

uitgaven ter verwerving, behoud en 

zekerstelling van inkomen. Om innovatie 

in de economie te ondersteunen en de 

interne markt te moderniseren, moet 

worden voorzien in aftrekmogelijkheden 

en moet de belastingplichtige een 

belastingaftrek krijgen voor werkelijke 

uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 

die verband houden met de kosten voor 

personeel, onderaannemers, 

uitzendkrachten en freelancers, waarbij 

deze uitgaven volledig moeten worden 

afgetrokken in het jaar waarin zij zijn 

verricht (met uitzondering van onroerende 

zaken). Om misbruik van de 

aftrekmogelijkheden te voorkomen, is een 

duidelijke definitie van uitgaven voor 

onderzoek en ontwikkeling nodig. Om de 

rechtszekerheid te waarborgen, dient er 

tevens een lijst van niet-aftrekbare kosten 

te worden vastgesteld. Teneinde de 

financiering van onderzoek naar en de 

ontwikkeling van nieuwe, mogelijk 

toxische financiële instrumenten te 
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voorkomen en de regeling voor onderzoek 

en ontwikkeling te beperken tot 

belangrijke strategische en 

toekomstgerelateerde investeringen, 

mogen dergelijke werkelijke uitgaven 

bovendien niet aftrekbaar zijn als ze 

betrekking hebben op financiële 

ondernemingen. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/81 

Amendement  81 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. In afwijking van lid 2 zijn uitgaven 

voor onderzoek en ontwikkeling in 

verband met de ontwikkeling van nieuwe 

financiële producten door financiële 

ondernemingen niet aftrekbaar. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Amendement  82 

Eva Joly 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2018 

Paul Tang 

Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 62 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 62 bis 

 Gemeenschappelijk minimaal effectief 

belastingtarief 

 De Commissie dient uiterlijk op 

31 december 2018 een wetgevingsvoorstel 

voor een gemeenschappelijk effectief 

belastingtarief van ten minste 20 % in alle 

lidstaten. 

Or. en 

 

 


