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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is verheugd over de initiatieven die de Commissie recentelijk heeft ontplooid en spoort de 

lidstaten aan de aanpak van belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking 

te intensiveren, te werken aan duidelijkere, transparantere en billijkere 

belastingbeslissingen ("tax rulings"), agressieve belastingplanning te bestrijden, dubbele 

belastingheffing en niet-belasting te voorkomen, en een eind te maken aan onderlinge 

onbillijke schadelijke belastingconcurrentie; 

2. dringt erop aan de regeling voor een gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag (CCCTB) nieuw leven in te blazen en volledig ten uitvoer te leggen, 

uitgaande van een alomvattende effectbeoordeling en met inachtneming van het 

subsidiariteitsbeginsel, in combinatie met passende instrumenten ter voorkoming van 

misbruik ervan; is van oordeel dat bij de CCCTB-regeling onnodige administratieve 

lasten en nalevingskosten moeten worden vermeden, en dat de regeling ertoe moet 

bijdragen dat de nationale systemen op elkaar aansluiten; is verder de mening toegedaan 

dat de CCCTB-regeling moet leiden tot de introductie van een publiek en transparant 

landenspecifiek rapportagesysteem voor multinationals; 

3. herinnert eraan dat, ondanks recente ontwikkelingen, op Raadsniveau geen significante 

besluiten over vennootschapsbelasting zijn genomen en is van oordeel dat de CCCTB-

regeling essentieel is voor een verdere integratie op Unieniveau; 

4. neemt kennis van de Commissieaanpak waarbij als eerste stap een gewone 

gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (zonder 

consolidatie) naar voren wordt geschoven en de Commissie, totdat consolidatie in een 

latere fase opnieuw wordt ingevoerd, in de regeling een element zal opnemen van 

grensoverschrijdende verliesverrekening; wijst erop dat dit element geen perfect 

vervangingsmiddel is voor consolidatie en dat de nieuwe regeling mettertijd volledig 

operationeel moet worden gemaakt; 

5. is van oordeel dat fiscaal beleid en de vennootschapsbelasting belangrijke instrumenten 

zijn voor het bevorderen van innovatie, concurrentievermogen, groei, werkgelegenheid 

en investeringen; is van oordeel dat de lidstaten middels een meer doeltreffende, 

beduidend minder invasieve, transparantere en billijkere behandeling van alle 

ondernemingen een aantrekkelijk, concurrerend en stabiel bedrijfsklimaat tot stand 

moeten proberen te brengen dat alle ondernemingen, met inbegrip van kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), innovatie-ondernemingen, familiebedrijven, 

zelfstandigen en vrije beroepen, in staat stelt in de Unie gemakkelijker 

grensoverschrijdend te opereren, waaronder met het oog op het aantrekken van 

buitenlandse investeringen; stelt vast dat multinationals beter dan kmo's in staat zijn van 

instrumenten voor agressieve belastingplanning gebruik te maken, en betreurt deze 

praktijk om hij ertoe bijdraagt dat het concurrentievermogen van kmo's kleiner wordt; 

dringt aan op concurrerende, eenvoudige en beter gecoördineerde belastingstelsels, met 

een kleiner aantal vrijstellingen, en op de eliminatie van schadelijke 

belastingmaatregelen, in nauwe samenwerking met en tussen de lidstaten; 
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6. is er sterk van overtuigd dat de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en 

belastingontwijking moet worden gevoerd binnen een ruimere context en moet stroken 

met de aanbevelingen van de OESO; verzoekt de Commissie een voorstel te presenteren 

met criteria voor een EU-definitie van 'belastingparadijzen' en namens de Unie met derde 

landen te onderhandelen over belastingovereenkomsten met betrekking tot deze kwestie; 

benadrukt dat het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie de interne markt 

verstoort, met rechtsonzekerheid als gevolg; 

7. onderstreept dat belastingen en dividenden moeten worden betaald in de landen waar de 

economische activiteit plaatsvindt of waar waarde wordt toegevoegd, en waar 

overheidsdiensten en infrastructuurvoorzieningen worden gebruikt; verzoekt de lidstaten 

deze principes in de nationale belastingwetten te eerbiedigen; betreurt dat de al te 

complexe regels van de nationale belastingstelsels en de verschillen tussen deze stelsels 

worden gebruikt voor agressievebelastingplanningsdoeleinden;  

8. benadrukt in dit verband de behoefte aan duidelijke, transparante en coherente 

boekhoudkundige regels voor winsten en waardecreatie; 

9. steunt het principe van transparantie en automatische uitwisseling van informatie in 

fiscale rulings tussen belastinginstanties; merkt op dat dit het vertrouwen tussen de 

lidstaten kan vergroten; is van mening dat "fiscale rulings" worden gebruikt om voor 

rechtszekerheid en een bedrijfsvriendelijke omgeving voor belastingbetalers te zorgen; 

10. wijst erop dat digitalisering ook een uitdaging vormt voor de nationale belastingstelsels en 

grensoverschrijdende activiteiten; onderstreept in dit verband de noodzaak van een 

consistente toepassing van de algemene principes van vennootschapsbelasting en verzoekt 

de Commissie te werken aan een geharmoniseerde definitie van 'duurzame vestiging' en 

'economische inhoud' van digitale ondernemingen, teneinde de op een bepaald 

grondgebied gegenereerde winsten beter te kunnen evalueren en een overeenkomstige 

belastingheffing mogelijk te maken; 

11. is van mening dat essentiële principes op het gebied van ondernemingsbestuur als 

transparantie en de aflegging van rekenschap zullen bijdragen tot een sterke en stabiele 

economie, door de marktvolatiliteit te verminderen en het vertrouwen in bedrijven te 

vergroten; vraagt een publieke verslaglegging per land voor grote ondernemingen in alle 

sectoren, om de transparantie met betrekking tot hun activiteiten te vergroten, met name 

wat de gemaakte winsten, betaalde belastingen op winst en ontvangen subsidies betreft; 

beschouwt een rapportageplicht op dit gebied als een belangrijk element van verantwoord 

ondernemerschap jegens aandeelhouders en de maatschappij; 

12. is van mening dat de interne markt een belastingkader nodig heeft dat transparanter en 

coöperatiever is en dat geleidelijk wordt geharmoniseerd om effectief te kunnen 

functioneren; benadrukt het feit dat kmo's in de Unie in de huidige situatie met oneerlijke 

concurrentie door multinationale ondernemingen kunnen worden geconfronteerd, die hun 

structuur kunstmatig vorm kunnen geven om hun belastingtarief te verlagen; 

13. is van mening dat rekening moet worden gehouden met de soevereine rechten van de 

lidstaten, alsook met de verschillen tussen de economische, commerciële en 

bedrijfssectoren wat het effect ervan betreft op de groei en de ontwikkeling, en de sociale 

cohesie binnen de lidstaten en binnen de EU als geheel; 
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14. onderstreept dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de doelstelling van objectieve 

belastingtransparantie wordt gerealiseerd en tegelijk de bescherming van 

persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid van uitgewisselde informatie en 

ondernemersvrijheid te waarborgen; dringt er in dit verband op aan tot oplossingen te 

komen die een evenwicht inhouden tussen transparantie en vertrouwelijkheid; 

15. benadrukt dat Unie-initiatieven niet mogen leiden tot een onnodige verhoging van de 

administratieve lasten en de nalevingskosten; is van mening dat alle voorstellen moeten 

leiden tot meer rechtszekerheid, transparantie, eenvoud en snelheid van het 

administratieve proces;  

16. herinnert eraan dat ondanks de geleverde inspanningen nog steeds gevallen bestaan van 

dubbele belasting, waarvoor een oplossing moet worden gevonden; moedigt 

eenvoudigere, snellere en transparantere oplossingen aan, met name voor kmo's, 

zelfstandigen en vrije beroepen; dringt aan op vereenvoudiging van het gebruik van 

krediet dat ontstaat bij het betalen van belastingen in een ander land; 

17. wijst erop dat het complexe karakter van de bilaterale en multilaterale belastingverdragen 

vaak leidt tot het ontstaan van achterpoortjes, die, in combinatie met binnenlandse 

belastingsregelingen, belastingontwijking mogelijk maken; 

18. onderstreept dat snel tot een automatische, transparante, onmiddellijke en alomvattende 

uitwisseling van informatie, met inbegrip van "tax rulings", tussen de bevoegde 

belastingautoriteiten moet worden gekomen, bijvoorbeeld in de vorm van een centraal 

repertorium op Unieniveau, en dringt aan op een betere uitwisseling van informatie 

tussen de bevoegde autoriteiten over belastingkwesties;  

19. is van mening dat de Commissie en de lidstaten in belastinggerelateerde procedures 

verder elektronische oplossingen moeten inzetten, om de administratieve lasten te 

verminderen en grensoverschrijdende procedures te vereenvoudigen; 

20. benadrukt het belang van een sterke belastingsoevereiniteit en vraagt dat belasting 

behouden blijft als nationale bevoegdheid in elke lidstaat, overeenkomstig het Verdrag; 

moedigt evenwel een intensievere informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten 

op belastinggebied aan; 

21. stelt voor de Commissie een beoordeling uit te laten voeren van de verschillende speciale 

economische zones in Europa, die worden gebruikt ter bevordering van de groei en het 

economisch herstel in afgebakende gebieden, zoals grensgebieden, die zwaar door de 

crisis zijn getroffen of die een hoog werkloosheidspercentage vertonen; moedigt in 

verband hiermee de uitwisseling van beste praktijken tussen belastingautoriteiten aan; 

benadrukt dat beleid dat bedoeld is om aan achtergestelde gebieden belastingvoordelen te 

verlenen, aan moet sluiten op de Uniedoelstellingen van het tot stand brengen van meer 

belastingtransparantie en het bestrijden van belastingontduiking en -fraude, en het 

bestaande wetskader van de EU voor regionale steun niet mag ondermijnen;  

22. eist dat de toegang tot informatie over de uiteindelijke begunstigde(n) van bedrijven die 

aanwezig zijn in de Unie overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees 

Parlement en de Raad1 ook geldt voor informatie over het mondiale effectieve 

                                                 
1 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 
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belastingtarief van bedrijven op basis van financiële rekeningen die worden opgesteld en 

gepubliceerd overeenkomstig Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van 

de Raad1,  dat de toegang tot deze informatie rechtstreeks en online is, zonder onnodige 

formaliteiten, en wordt verstrekt in een taal die gemakkelijk te begrijpen is voor de 

relevante publieke autoriteiten; 

23. benadrukt dat een voorwaarde voor economische stabiliteit in de Unie op de lange termijn 

de totstandbrenging van een belastingunie is; 

24. is van mening dat initiatieven voor een effectievere vennootschapsbelasting voorstellen 

moeten omvatten om het bedrijfsklimaat voor start-ups te verbeteren, bijvoorbeeld 

belastingstimulansen voor investeerders om kapitaalwinsten te herinvesteren in kleine 

bedrijven in de Unie met een hoog risico of duidelijkere belastingregels voor 

aandelenopties; 

25. benadrukt het feit dat, zolang de tenuitvoerlegging van de CCCTB-regeling nog niet 

volledig is gerealiseerd, steun moet worden verleend aan het werk van de 'bijzondere 

commissie "fiscale rulings" en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met 

vergelijkbaar effect' (Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in 

Nature or Effect), die een onderzoek instelt naar het misbruik van octrooiboxen, 

brievenbusmaatschappijen en andere praktijken op het gebied van fiscale constructies die 

bedoeld zijn om belastingen te ontwijken of zoveel mogelijk te beperken, omdat elke 

belastingontwijking uiteindelijk leidt tot een grotere overheidsschuld en/of een toename 

van de belastingen voor kmo's en burgers; 

26. dringt aan op de invoering van de regel dat publieke entiteiten, inclusief de Unie, de 

lidstaten en de bedrijven die zij bezitten, geen publiek geld kunnen uitbetalen aan 

bedrijven die geen informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) en hun mondiale 

effectieve belastingtarief hebben verstrekt en die geen verslagen per land hebben 

gepubliceerd; 

27. verzoekt de Commissie geharmoniseerde criteria voor te stellen om investeringen van 

ondernemingen op het gebied van O&O vrij te stellen van belasting, teneinde de 

doelstelling van de Unie van 3 % van het bbp voor onderzoeksuitgaven tegen 2020 te 

realiseren; 

28. verzoekt de Commissie niet na te laten gebruik te maken van artikel 116 van het VWEU, 

dat het Parlement en de Raad de nodige rechtsgrond biedt om volgens de gewone 

wetgevingsprocedure op te treden voor een stopzetting van praktijken die leiden tot een 

verstoring van de mededinging op de gemeenschappelijke markt, bijvoorbeeld de fiscale 

concurrentie die de lidstaten bedrijven door middel van niet-transparante en oneerlijke 

fiscale rulings; 

29. dringt er bij de Commissie op aan zo spoedig mogelijk een wetgevingsvoorstel in te 

                                                                                                                                                         
2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 

5.6.2015, blz. 73). 
1 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse 

financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde 

ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19). 
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dienen voor de invoering van de CCCTB-regeling, teneinde het ondernemingsklimaat te 

verbeteren en belastingontwijking in de Unie te bestrijden. 
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