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7.3.2018 A8-0051/68 

Amendement  68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De formule voor de evenredige 

toewijzing van de geconsolideerde 

heffingsgrondslag moet drie factoren met 

eenzelfde gewicht bevatten, namelijk 

arbeid, activa en omzet op basis van 

bestemming. Deze factoren met eenzelfde 

gewicht moeten een evenwichtige 

benadering van de verdeling van belastbare 

winsten over de betrokken lidstaten 

weerspiegelen en er tevens voor zorgen dat 

winsten worden belast waar ze werkelijk 

worden gemaakt. Arbeid en activa moeten 

daarom worden toegerekend aan de lidstaat 

waar de arbeid wordt verricht of waar de 

activa zich bevinden, waardoor voldoende 

rekening zou worden gehouden met de 

belangen van de lidstaat van herkomst, 

terwijl verkopen aan de lidstaat van 

bestemming van de goederen of diensten 

moeten worden toegerekend. Om met 

loonverschillen binnen de Unie rekening te 

houden en aldus voor een eerlijke 

verdeling van de geconsolideerde 

heffingsgrondslag te zorgen, moet de factor 

arbeid zowel loonkosten als het aantal 

werknemers omvatten (waarbij elk element 

voor de helft meetelt). De factor activa 

moet daarentegen alle vaste materiële 

(10) De formule voor de evenredige 

toewijzing van de geconsolideerde 

heffingsgrondslag moet vier factoren met 

eenzelfde gewicht bevatten, namelijk 

arbeid, activa, omzet op basis van 

bestemming en het verzamelen en 

gebruiken van persoonsgegevens van 

gebruikers van onlineplatforms en 

‑ diensten. Deze factoren met eenzelfde 

gewicht moeten een evenwichtige 

benadering van de verdeling van belastbare 

winsten over de betrokken lidstaten 

weerspiegelen en er tevens voor zorgen dat 

winsten worden belast waar ze werkelijk 

worden gemaakt. Arbeid en activa moeten 

daarom worden toegerekend aan de lidstaat 

waar de arbeid wordt verricht of waar de 

activa zich bevinden, waardoor voldoende 

rekening zou worden gehouden met de 

belangen van de lidstaat van herkomst, 

terwijl verkopen aan de lidstaat van 

bestemming van de goederen of diensten 

moeten worden toegerekend. Om met 

loonverschillen binnen de Unie rekening te 

houden en aldus voor een eerlijke 

verdeling van de geconsolideerde 

heffingsgrondslag te zorgen, moet de factor 

arbeid zowel loonkosten als het aantal 
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activa omvatten, maar geen immateriële 

en financiële activa vanwege de mobiele 

aard ervan en het daaruit voortvloeiende 

risico dat de voorschriften van deze 

richtlijn omzeild zouden kunnen worden. 

Voor het geval dat het resultaat van de 

evenredige toewijzing wegens 

uitzonderlijke omstandigheden geen 

billijke weerspiegeling vormt van de 

omvang van de bedrijfsactiviteiten, moet 

een vrijwaringsclausule in een alternatieve 

methode voor de toerekening van 

inkomsten voorzien. 

werknemers omvatten (waarbij elk element 

voor de helft meetelt). De factor activa 

moet daarentegen alleen vaste materiële 

activa omvatten. Voor het geval dat het 

resultaat van de evenredige toewijzing 

wegens uitzonderlijke omstandigheden 

geen billijke weerspiegeling vormt van de 

omvang van de bedrijfsactiviteiten, moet 

een vrijwaringsclausule in een alternatieve 

methode voor de toerekening van 

inkomsten voorzien. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement neemt het door ECON goedgekeurde amendement 10 over, maar voegt het 

woord "vaste" opnieuw in voor de term "materiële activa". 
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7.3.2018 A8-0051/69 

Amendement  69 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Martina 

Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Helmut 

Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) De Commissie moet 

onmiddellijk een nieuwe effectbeoordeling 

verrichten op basis van de volledigere en 

nauwkeurigere gegevensbronnen op 

grond van de OESO-norm voor 

verslaglegging per land, waarover de 

belastingautoriteiten van de lidstaten nu 

ook kunnen beschikken. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0051/70 

Amendement  70 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 28 – lid 5 quater (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 quater. De definitie van het voor 

commerciële doeleinden verzamelen en 

exploiteren van persoonsgegevens in het 

kader van het verzamelen en gebruiken 

van persoonsgegevens van gebruikers van 

onlineplatforms en ‑ diensten wordt 

vastgesteld in overeenstemming met 

Verordening (EU) 2016/679. 

 (i) Voor het verzamelen van gegevens 

per lidstaat wordt uitsluitend verwezen 

naar gegevens die worden verzameld in de 

oorspronkelijke plaats van herkomst van 

gebruikers van onlineplatforms en 

‑ diensten en niet naar in transit zijnde of 

opgeslagen verzamelde gegevens. 

 (ii) Bij de beoordeling van het gebruik 

van persoonsgegevens van gebruikers van 

onlineplatforms en ‑ diensten moet 

ervoor worden gezorgd dat er geen sprake 

is van overlapping met andere factoren in 

de formule, zoals de omzet. 

Or. en 

 

 


