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7.3.2018 A8-0050/85 

Amendement  85 

Marco Valli 

namens de EFDD-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 2 – lid 1 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) zij maakt deel uit van een voor de 

financiële boekhouding geconsolideerde 

groep met een totaal geconsolideerd 

groepsinkomen dat het bedrag van 

750 000 000 EUR te boven gaat gedurende 

het boekjaar dat aan het betreffende 

boekjaar voorafgaat; 

(c) zij maakt deel uit van een voor de 

financiële boekhouding geconsolideerde 

groep met een totaal geconsolideerd 

groepsinkomen dat het bedrag van 

50 000 000 EUR te boven gaat gedurende 

het boekjaar dat aan het betreffende 

boekjaar voorafgaat; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Amendement  86 

Marco Valli 

namens de EFDD-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 59 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) in het geval van een entiteit: de 

belastingplichtige houdt zelf, of tezamen 

met zijn gelieerde ondernemingen, een 

rechtstreekse of middellijke deelneming 

van meer dan 50 % van de stemrechten, 

bezit rechtstreeks of middellijk meer dan 

50 % van het kapitaal of heeft recht op 

meer dan 50 % van de winst van die 

entiteit; en 

(a) in het geval van een entiteit: de 

belastingplichtige houdt zelf, of tezamen 

met zijn gelieerde ondernemingen, een 

rechtstreekse of middellijke deelneming 

van meer dan 50 % van de stemrechten, 

bezit rechtstreeks of middellijk meer dan 

50 % van het kapitaal of heeft recht op 

meer dan 50 % van de winst van die 

entiteit, of waar het hoofdkantoor van die 

entiteit kan worden beschouwd als de 

plaats van effectief beheer waar de 

belangrijkste beheer- en commerciële 

besluiten worden genomen die de 

zakelijke activiteiten van die entiteit 

sturen of beïnvloeden; en 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/87 

Amendement  87 

Marco Valli 

namens de EFDD-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 59 – lid 1 – alinea 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de vennootschapsbelasting die de 

entiteit of vaste inrichting daadwerkelijk 

op haar winst heeft betaald, is lager dan 

het verschil tussen de 

vennootschapsbelasting die op de winst 

van de entiteit of de vaste inrichting zou 

zijn geheven krachtens de bij deze 

richtlijn ingestelde regeling en de 

vennootschapsbelasting die de entiteit of 

vaste inrichting daadwerkelijk op die 

winst heeft betaald. 

(b) de winst van de entiteit of de vaste 

inrichting is onderworpen aan een 

effectief vennootschapsbelastingtarief dat 

lager is dan 75 % van het effectieve 

belastingtarief dat zou zijn geheven in de 

lidstaat van de belastingplichtige. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Amendement  88 

Marco Valli 

namens de EFDD-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 59 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer een entiteit of vaste inrichting 

overeenkomstig lid 1 als een 

gecontroleerde buitenlandse vennootschap 

wordt behandeld, zijn niet-uitgekeerde 

inkomsten van de entiteit of vaste 

inrichting aan belasting onderworpen voor 

zover zij worden verkregen uit de 

volgende categorieën: 

Wanneer een entiteit of vaste inrichting 

overeenkomstig lid 1 als een 

gecontroleerde buitenlandse vennootschap 

wordt behandeld, zijn alle buitenlandse 

inkomsten van de entiteit of vaste 

inrichting aan belasting onderworpen. 

Or. en 

 

 


