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20.3.2019 A8-0170/24

Amendement 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 55 bis. verzoekt de Commissie een 
voorstel te publiceren dat de lidstaten 
ertoe zou verplichten ervoor te zorgen dat 
marktdeelnemers die deelnemen aan 
openbare aanbestedingsprocedures 
voldoen aan een minimumniveau van 
transparantie met betrekking tot 
belastingen, met name openbare 
verslaglegging per land en transparante 
eigendomsstructuren;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Amendement 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. is verheugd over het door de 
Commissie op 21 maart 2018 
goedgekeurde digitale belastingpakket; 
betreurt evenwel het gebrek aan 
vooruitgang in de Raad52 en zijn 
onvermogen om over dit pakket tot een 
overeenkomst te komen; betreurt dat de 
Raad in plaats daarvan momenteel een 
voorstel overweegt dat veel minder 
ambitieus van opzet is dan het 
aanvankelijke voorstel en dan het 
daaropvolgende standpunt van het 
Parlement van 13 december 201853; dringt 
er bij de Raad op aan deze voorstellen op 
korte termijn goed te keuren;
____________
52 Conclusies van de Raad Economische 
en Financiële Zaken, 4 december 2018.
53 Wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 13 december 2018 over het 
voorstel voor een richtlijn van de Raad 
betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van een digitaledienstenbelasting op 
inkomsten uit de levering van bepaalde 
digitale diensten, Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0523.

69. is verheugd over het door de 
Commissie op 21 maart 2018 
goedgekeurde digitale belastingpakket; 
betreurt evenwel dat de Raad heeft 
besloten de voorstellen niet goed te keuren 
en zijn inspanningen daarentegen 
uitsluitend heeft gericht op het OESO-
niveau; dringt er bij de Raad op aan de 
Commissie een mandaat te geven om 
namens de EU te onderhandelen over 
belastingverdragen met derde landen, 
teneinde een mondiale belastingomgeving 
tot stand te brengen en de nieuwe definitie 
van aanmerkelijke digitale aanwezigheid 
op elkaar af te stemmen in alle 
belastingverdragen zodra er 
eensgezindheid is bereikt over een 
gemeenschappelijke definitie;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Amendement 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. dringt er bij de lidstaten op aan de 
invoering van een digitale belasting te 
overwegen binnen het kader van nauwere 
samenwerking, indien de Raad geen 
overeenstemming kan bereiken over de 
"belasting op digitale diensten";

71. dringt er bij de Commissie op aan 
uit hoofde van artikel 116 van het VWEU 
een voorstel in te dienen tot invoering van 
een digitale belasting, aangezien aan de 
voorwaarden van een gebrek aan 
overeenstemming in de Raad en van 
concurrentieverstoring is voldaan, zoals 
blijkt uit de vergadering van ECOFIN van 
12 maart 2019, en aangezien een 
aanzienlijk aantal lidstaten nationale 
maatregelen inzake een digitale belasting 
heeft aangekondigd;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Amendement 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. merkt op dat de nominale tarieven 
van de vennootschapsbelasting op EU-
niveau zijn gedaald, van gemiddeld 32 % 
in 2000 tot 21,9 % in 201856, hetgeen 
neerkomt op een afname van 32 %; is 
bezorgd over de gevolgen van deze 
concurrentie voor de duurzaamheid van 
belastingstelsels en de mogelijke 
overloopeffecten op andere landen; merkt 
op dat het eerste het eerste door de 
G20/OESO geleide BEPS-project dit 
fenomeen ongemoeid laat; is ingenomen 
met de aankondiging van het Inclusieve 
Kader inzake BEPS57 dat het voor 2020 op 
een onbevooroordeelde manier zal gaan 
kijken naar belastingbevoegdheden die de 
mogelijkheid van rechtsgebieden zouden 
vergroten om winsten te belasten wanneer 
het andere rechtsgebied met 
belastingbevoegdheden een laag effectief 
belastingtarief op deze winsten toepast, 
hetgeen zou neerkomen op een minimale 
effectieve belasting; wijst erop dat, zoals 
vermeld in het Inclusieve Kader inzake 
BEPS, het huidige door de OESE geleide 
werkzaamheden niets veranderen aan het 
feit dat landen of rechtsgebieden de 
vrijheid hebben om hun eigen 
belastingtarieven vast te stellen of zelfs 
helemaal geen vennootschapsbelasting te 
heffen58;

75. stelt vast dat multilaterale 
initiatieven in het verleden vooral gericht 
waren op belastingontwijking (BEPS), 
maar dat belastingconcurrentie – een 
fenomeen dat verlaging van nominale 
tarieven en de verspreiding van speciale 
belastingregelingen inhoudt – nog meer 
aanleiding tot bezorgdheid geeft, 
aangezien het verlies aan inkomsten voor 
overheidsbegrotingen hierbij groter is1 bis; 
stelt vast dat recente ramingen doen 
vermoeden dat een algemeen 
inkomstenverlies als gevolg van 
belastingontwijking van maximaal 10 % 
van de inkomsten uit 
vennootschapsbelasting overeenstemt met 
een verlaging van het nominale tarief van 
ongeveer 2,5 %1 ter; merkt op dat de 
nominale tarieven van de 
vennootschapsbelasting op EU-niveau zijn 
gedaald, van gemiddeld 32 % in 2000 tot 
21,9 % in 201856, hetgeen neerkomt op een 
afname van 32 %; is bezorgd over de 
gevolgen van deze concurrentie voor de 
duurzaamheid van belastingstelsels en de 
mogelijke overloopeffecten op andere 
landen; merkt op dat het eerste het eerste 
door de G20/OESO geleide BEPS-project 
dit fenomeen ongemoeid laat; is 
ingenomen met de aankondiging van het 
Inclusieve Kader inzake BEPS57 dat het 
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____________
56 Taxation Trends in the European Union, 
Tabel 3: Top statutory corporate income 
tax rates (including surcharges), 1995-
2018, Europese Commissie, 2018.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy – 
Beleidsnota, goedgekeurd door het 
Inclusieve Kader inzake BEPS op 23 
januari 2019.
58 Ibidem.

voor 2020 op een onbevooroordeelde 
manier zal gaan kijken naar 
belastingbevoegdheden die de 
mogelijkheid van rechtsgebieden zouden 
vergroten om winsten te belasten wanneer 
het andere rechtsgebied met 
belastingbevoegdheden een laag effectief 
belastingtarief op deze winsten toepast, 
hetgeen zou neerkomen op een minimale 
effectieve belasting; wijst erop dat, zoals 
vermeld in het Inclusieve Kader inzake 
BEPS, het huidige door de OESE geleide 
werkzaamheden niets veranderen aan het 
feit dat landen of rechtsgebieden de 
vrijheid hebben om hun eigen 
belastingtarieven vast te stellen of zelfs 
helemaal geen vennootschapsbelasting te 
heffen58;

______________
1 bis Internationaal Monetair Fonds, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy, Policy Paper No. 19/007 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650.
1 ter Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling, 2015, 
Measuring and Monitoring BEPS: Action 
11 – Final Report, Paris 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm.
56 Taxation Trends in the European Union, 
Tabel 4: Top statutory corporate income 
tax rates (including surcharges), 1995-
2018, Europese Commissie, 2018.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy – 
Beleidsnota, goedgekeurd door het 
Inclusieve Kader inzake BEPS op 23 
januari 2019.
58 Ibidem.

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
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Or. en
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20.3.2019 A8-0170/28

Amendement 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79

Ontwerpresolutie Amendement

79. dringt er bij de Commissie op aan 
het fenomeen van afnemende nominale 
belastingtarieven en de gevolgen ervan 
voor de effectieve belastingtarieven in de 
EU te beoordelen, en oplossingen voor te 
stellen, zowel binnen de EU als, in 
voorkomend geval, richting derde landen, 
met inbegrip van krachtige 
antimisbruikregels, defensieve 
maatregelen, zoals regels inzake 
gecontroleerde buitenlandse 
vennootschappen, en een aanbeveling om 
belastingverdragen te wijzigen;

79. dringt er bij de Commissie op aan 
het fenomeen van afnemende nominale 
belastingtarieven en de gevolgen ervan 
voor de effectieve belastingtarieven in de 
EU te beoordelen, en dienovereenkomstig 
een wetgevingspakket voor te stellen, met 
inbegrip van krachtige antimisbruikregels, 
defensieve maatregelen, zoals regels inzake 
gecontroleerde buitenlandse 
vennootschappen of regels voor het in 
aanmerking nemen van inkomsten, naast 
een aanbeveling om belastingverdragen te 
wijzigen teneinde een minimale effectieve 
belasting te waarborgen;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Amendement 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 79 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 79 bis. is van mening dat de wereldwijde 
coördinatie met betrekking tot de 
belastinggrondslag die voortvloeit uit het 
BEPS-project van de OESO vergezeld 
moet gaan van een betere coördinatie op 
het gebied van belastingtarieven met het 
oog op grotere efficiëntie; verzoekt de 
lidstaten met de Commissie samen te 
werken om een billijk niveau vast te 
stellen voor een minimale effectieve 
belastingheffing op EU-niveau, en om 
deze norm op mondiaal niveau naar voren 
te schuiven; is van mening dat het niveau 
van deze belastingheffing niet lager mag 
liggen dan 18 % van de netto 
bedrijfswinsten;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Amendement 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 117 bis. betreurt dat de Commissie 
er niet in slaagt gebruik te maken van 
staatssteunregels tegen 
belastingmaatregelen die ernstige 
concurrentieverstoringen teweegbrengen, 
en dat ze deze regels enkel toepast in 
selectieve gevallen met bepaalde 
kenmerken om de praktijk in het land in 
kwestie te veranderen; verzoekt de 
Commissie alles in het werk te stellen om 
ongepaste staatssteun terug te vorderen, 
onder meer voor alle ondernemingen die 
worden genoemd in het Luxleaks-
schandaal, zodat er weer een gelijk 
speelveld wordt gecreëerd; roept de 
Commissie er tevens toe op verdere 
richtsnoeren te verstrekken aan de 
lidstaten en aan marktdeelnemers over de 
toepassing van de staatssteunregels en 
welke gevolgen dit heeft voor de 
praktijken van ondernemingen op het 
gebied van fiscale planning;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Amendement 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 117 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 117 ter. dringt aan op een 
hervorming van het mededingingsrecht 
om het toepassingsgebied van de 
staatssteunregels uit te breiden zodat 
krachtiger kan worden opgetreden tegen 
schadelijke fiscale staatssteun voor 
multinationale ondernemingen, 
waaronder fiscale rulings;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Amendement 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 120 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 120 bis. beveelt aan om elke entiteit 
die een offshoreconstructie opricht aan de 
bevoegde instanties de legitieme redenen 
voor dit besluit te laten meedelen, om te 
waarborgen dat offshorerekeningen niet 
worden gebruikt voor witwaspraktijken of 
belastingontduiking;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Amendement 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
vnamens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(2018/2121(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 199 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 199 bis. verzoekt de Commissie met 
een voorstel te komen voor een dringende 
uitfasering van het systeem van vrijhavens 
in de EU;

Or. en


