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Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000040/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Irene Tinagli
namens de Commissie economische en monetaire zaken

Betreft: Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 
2.0

Na de financiële crisis van 2008-2009 en een reeks onthullingen over verschillende praktijken op het 
gebied van belastingontduiking, agressieve fiscale planning en belastingontwijking, zijn de G20-
landen overeengekomen deze kwesties op OESO-niveau te behandelen in het kader van het project 
inzake grondslaguitholling en winstverschuiving (Base Erosion and Profit Shifting — BEPS), dat tot de 
opstelling van het BEPS-actieplan heeft geleid. Er bestond echter geen overeenstemming over de 
wijze waarop de door de digitalisering van de economie veroorzaakte fiscale problemen konden 
worden aangepakt, hetgeen heeft geleid tot het afzonderlijke verslag over het BEPS-actieplan 1, dat 
in 2015 werd gepubliceerd.

De internationale onderhandelingen werden in 2019 hervat na het Inclusief Kader inzake de 
bestrijding van BEPS van de OESO/G20 (waarbij meer dan 130 landen betrokken waren), en de 
OESO lanceerde een werkprogramma om de fiscale uitdagingen als gevolg van de digitalisering aan 
te pakken.

De besprekingen op het niveau van de OESO/G20 zijn gegroepeerd rond twee pijlers: in het kader 
van de eerste pijler wordt een nieuwe verdeling van de heffingsbevoegdheid vastgesteld door middel 
van een nieuwe nexus en nieuwe regels voor winsttoerekening, en in het kader van de tweede pijler 
worden de resterende BEPS-kwesties behandeld en maatregelen ingevoerd om een 
minimumbelastingniveau te waarborgen.

Het Parlement heeft de volgende vragen voor de Commissie:

1. Hoe denkt de Commissie te zorgen voor een gemeenschappelijk EU-standpunt tijdens de 
internationale besprekingen in het kader van de OESO over fiscale uitdagingen die voortvloeien 
uit de digitalisering van de economie, hetgeen essentieel is om te waarborgen dat de Europese 
belangen het best worden behartigd en dat de EU met één stem spreekt?

2. Hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat de lopende internationale besprekingen over de 
eerste en tweede pijler coherent zijn en overeenkomen met de voorstellen van de EU, zoals de 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, de 
digitaledienstenbelasting (DDB) en de belasting op aanmerkelijke digitale aanwezigheid? Wat 
zijn naar verwachting van de Commissie de gevolgen van de eerste en de tweede pijler voor 
deze voorstellen en de inning van ontvangsten door de lidstaten?

3. Hoe bereidt de Commissie zich voor om deze mogelijke internationale overeenkomst uit te 
voeren en, indien er geen internationale oplossing wordt gevonden, wanneer en hoe zal de 
Commissie optreden om te zorgen voor een gecoördineerde reactie van de EU met het oog op 
de bescherming van de eengemaakte markt tegen verdere fragmentering?
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