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Amendement 14
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE 
RAAD betreffende een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE 
RAAD betreffende een optionele 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (OCCCTB)

Or. en

Motivering

Dit amendement geldt voor de hele tekst: CCCTB moet telkens worden vervangen door 
OCCCTB.

Amendement 15
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Visum 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien artikel 115 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie,

Gezien de artikelen 115 en 136 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

Or. fr

Motivering

Wanneer een voor alle 27 EU-lidstaten verplichte toepassing niet mogelijk is, zijn er twee 
opties om met een kleiner aantal lidstaten aan de slag te gaan: nauwere samenwerking of 
eurozone. De verwijzing naar artikel 136 staat de eurozone toe om deze regeling alleen toe te 
passen als zij dit wenst. 

Amendement 16
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien besluit [...] van de Raad van [...] 
houdende machtiging om nauwere 
samenwerking aan te gaan op het gebied 
van de gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting (CCCTB)

Or. fr

Motivering

Wanneer een voor alle 27 EU-lidstaten verplichte toepassing niet mogelijk is, zijn er twee 
opties om met een kleiner aantal lidstaten aan de slag te gaan: versterkte samenwerking of 
eurozone. De verwijzing naar artikel 136 staat de eurozone toe om deze regeling in haar 
eentje toe te passen als zij dit wenst.

Amendement 17
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bedrijven die binnen de Unie over de 
grenzen heen actief willen zijn, worden 
geconfronteerd met grote obstakels en 
marktverstoringen die het gevolg zijn van 
het naast elkaar bestaan van 27 
verschillende stelsels van 
vennootschapsbelasting. Deze obstakels 
en verstoringen belemmeren de goede 
werking van de interne markt. Zij hebben 
een ontmoedigingseffect op investeringen 
in de Unie en staan op gespannen voet 
met de prioriteiten van de door de 
Commissie op 3 maart 2010 aangenomen 
mededeling "Europa 2020 - Een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei". Zij druisen ook in tegen de 
vereisten van een sociale markteconomie 

Schrappen
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met een groot concurrentievermogen.

Or. en

Amendement 18
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bedrijven die binnen de Unie over de 
grenzen heen actief willen zijn, worden 
geconfronteerd met grote obstakels en 
marktverstoringen die het gevolg zijn van 
het naast elkaar bestaan van 27 
verschillende stelsels van 
vennootschapsbelasting. Deze obstakels en 
verstoringen belemmeren de goede 
werking van de interne markt. Zij hebben
een ontmoedigingseffect op investeringen 
in de Unie en staan op gespannen voet met 
de prioriteiten van de door de Commissie 
op 3 maart 2010 aangenomen mededeling 
"Europa 2020 - Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei". Zij druisen
ook in tegen de vereisten van een sociale 
markteconomie met een groot 
concurrentievermogen.

(1) Het feit dat in de EU 27 stelsels van 
vennootschapsbelasting naast elkaar 
bestaan, is in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel en de soevereiniteit 
van de lidstaten op het gebied van directe 
belastingen, met inbegrip van de 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting en het tarief (of 
de tarieven) ervan. Voor sommige 
bedrijven die binnen de Unie over de 
grenzen heen actief willen zijn, kan het 
echter gebeuren dat ze worden 
geconfronteerd met grote obstakels en 
marktverstoringen die het gevolg zijn van 
het naast elkaar bestaan van 27 
verschillende stelsels van 
vennootschapsbelasting. In bepaalde 
omstandigheden kunnen deze obstakels en 
verstoringen de goede werking van de
eengemaakte EU-markt belemmeren. Zij 
kunnen een ontmoedigingseffect hebben 
op investeringen in de Unie en op 
gespannen voet staan met de prioriteiten 
van de door de Commissie op 3 maart 2010 
aangenomen mededeling "Europa 2020 -
Een strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei"7. Zij kunnen ook 
indruisen tegen de vereisten van een 
eengemaakte markt met een groot 
concurrentievermogen.

Or. en
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Amendement 19
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bedrijven die binnen de Unie over de 
grenzen heen actief willen zijn, worden 
geconfronteerd met grote obstakels en 
marktverstoringen die het gevolg zijn van 
het naast elkaar bestaan van 27 
verschillende stelsels van 
vennootschapsbelasting. Deze obstakels en 
verstoringen belemmeren de goede 
werking van de interne markt. Zij hebben 
een ontmoedigingseffect op investeringen 
in de Unie en staan op gespannen voet met 
de prioriteiten van de door de Commissie 
op 3 maart 2010 aangenomen mededeling 
"Europa 2020 - Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei". Zij druisen 
ook in tegen de vereisten van een sociale 
markteconomie met een groot 
concurrentievermogen.

(1) Bedrijven die binnen de Unie over de 
grenzen heen actief willen zijn, worden 
geconfronteerd met grote obstakels en 
marktverstoringen die het gevolg zijn van 
het naast elkaar bestaan van 27 
verschillende stelsels van 
vennootschapsbelasting. Deze obstakels en 
verstoringen belemmeren de goede 
werking van de interne markt en 
bevorderen belastingconcurrentie en een 
wedloop om de laagste belastingtarieven. 
Zij hebben een ontmoedigingseffect op 
investeringen in de Unie en staan op 
gespannen voet met de prioriteiten van de 
door de Commissie op 3 maart 2010 
aangenomen mededeling "Europa 2020 -
Een strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei". Zij druisen ook in tegen 
de vereisten van een sociale 
markteconomie met een groot 
concurrentievermogen.

Or. pt

Amendement 20
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In deze richtlijn wordt een 
essentieel onderdeel van de 
vennootschapsbelasting, waarvan de 
harmonisatie uit hoofde van het Verdrag 
van Lissabon geen verplichting is voor de 
lidstaten, op een geheel nieuwe manier 
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benaderd. Derhalve moet een grondige 
analyse op basis van een onafhankelijke 
effectbeoordeling worden uitgevoerd 
alvorens deze richtlijn in de EU wordt 
toegepast. Verder moet ook worden 
overwogen om een proefproject te laten 
plaatsvinden in een lidstaat die zich 
daarvoor als vrijwilliger meldt, om zo de 
praktische gevolgen van deze richtlijn op 
de belastinginning en –inkomsten, 
alsmede op de strijd tegen 
belastingontwijking, belastingfraude en 
dubbele belasting beter te beoordelen.

Or. en

Amendement 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Doordat naast elkaar 27 
verschillende stelsels van 
vennootschapsbelasting bestaan hebben 
bedrijven die binnen de Unie over de 
grenzen heen actief zijn aan de andere 
kant talrijke mogelijkheden tot 
belastingvermijding en- vlucht. Deze 
mogelijkheden vormen een behoorlijke 
last voor de overheidsbegrotingen. Ze 
staan in ieder geval op gespannen voet 
met de prioriteiten van de door de 
Commissie op 3 maart 2010 aangenomen 
mededeling "Europa 2020 - Een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei". Tevens druisen ze in tegen de 
vereisten van een sociale markteconomie.

Or. de
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Amendement 22
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In zijn verslag over de "toekomst 
van de interne markt" stelt voormalig 
commissaris Mario Monti dat 
belastingconcurrentie geen negatieve 
gevolgen heeft voor de groei in de interne 
markt.

Or. en

Amendement 23
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Belastingbeleid moet gericht zijn 
op de bevordering van het Europees 
concurrentievermogen en verlaging van 
de kosten voor Europese bedrijven, met 
name voor midden- en kleinbedrijven.

Or. en

Amendement 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De overheidsbegrotingen van de 
Europese Unie hebben steeds sterker te 
kampen met de gevolgen van de ruïneuze 
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onderlinge belastingconcurrentie tussen 
de lidstaten. De schuldenlast van de 
overheid is een van de belangrijkste 
oorzaken van de huidige economische en 
financiële crisis. Daarom is de invoering 
van een minimumgrenswaarde van 25 % 
voor de vennootschapsbelasting 
noodzakelijk en gerechtvaardigd. 
Aangezien de vrijheid van de lidstaten 
verder niet in het geding is, is dit in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Or. de

Amendement 25
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Meer samenwerking tussen 
belastingdiensten kan tot significant 
lagere kosten en significant minder 
administratieve lasten leiden voor 
bedrijven die binnen de Unie over de 
grenzen heen actief zijn.

Or. en

Amendement 26
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Gelet op het belang en het 
gewicht van de midden- en kleinbedrijven 
in het Europese bedrijfsleven zullen we 
een effectbeoordeling moeten uitvoeren 
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om inzicht te krijgen in de toegevoegde 
waarde en de obstakels die de richtlijn 
voor deze ondernemingen inhoudt en 
zullen we eventueel nieuwe voorstellen 
moeten doen.

Or. pt

Amendement 27
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De fiscale obstakels voor 
grensoverschrijdende bedrijvigheid wegen 
op midden- en kleinbedrijven, die 
gewoonlijk niet over de middelen 
beschikken om marktinefficiënties op te 
lossen.

(2) De fiscale obstakels kunnen wegen op 
midden- en kleinbedrijven die
grensoverschrijdend actief zijn, omdat zij
gewoonlijk niet over de middelen 
beschikken om marktinefficiënties op te 
lossen.

Or. en

Amendement 28
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De fiscale obstakels voor 
grensoverschrijdende bedrijvigheid wegen
op midden- en kleinbedrijven, die
gewoonlijk niet over de middelen 
beschikken om marktinefficiënties op te 
lossen.

(2) De fiscale obstakels voor 
grensoverschrijdende bedrijvigheid
kunnen negatieve gevolgen hebben voor 
midden- en kleinbedrijven.

Or. en
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Amendement 29
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Eerlijke belastingconcurrentie 
moet worden aangemoedigd op het niveau 
van de lidstaten en ook op regionaal 
niveau voor regio's met fiscale en 
wetgevende bevoegdheden.

Or. en

Amendement 30
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het netwerk van 
dubbelbelastingverdragen tussen de 
lidstaten biedt geen passend antwoord. De
bestaande Uniewetgeving op het gebied 
van vennootschapsbelasting regelt slechts 
een klein aantal specifieke problemen.

(3) Het netwerk van 
dubbelbelastingverdragen tussen de 
lidstaten is een stap in de goede richting, 
maar er moet meer gebeuren om dubbele 
belasting efficiënt te bestrijden. De
bestaande Uniewetgeving op het gebied 
van vennootschapsbelasting regelt, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
het Verdrag van Lissabon, slechts een 
klein aantal specifieke problemen omdat de 
Unie, in tegenstelling tot de lidstaten, 
geen ruime bevoegdheid heeft op het 
gebied van directe belastingen in het 
algemeen en de heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting en het tarief (of 
de tarieven) ervan in het bijzonder.

Or. en
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Amendement 31
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Belastingconcurrentie zet 
regeringen onder druk om hun uitgaven 
onder controle te houden. De invoering 
van een vrijwillige gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting (CCCTB) in de 
hele Unie zou belastingconcurrentie 
echter niet in de weg staan, omdat 
harmonisatie van belastingtarieven geen 
deel uitmaakt van de regeling.

Or. en

Motivering

De CCCTB moet vrijwillig zijn voor bedrijven. Een verplichte regeling brengt hogere kosten 
met zich mee, met name voor midden- en kleinbedrijven, en zorgt daardoor niet voor meer 
groei en een groter concurrentievermogen op de Europese markt. Concurrerende stelsels en 
institutionele concurrentie zijn ook nuttig. Het is niet raadzaam om de regeling verplicht te 
maken zolang we geen ervaring hebben met wat de regeling in de praktijk inhoudt en niet 
weten welke effecten ze sorteert.

Amendement 32
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een regeling waarbij bedrijven de Unie 
voor de vennootschapsbelasting als een 
eengemaakte markt kunnen aanmerken, 
zou het voor in de Unie gevestigde 
bedrijven gemakkelijker maken om 
grensoverschrijdende activiteiten te 
ontplooien en zou het 
concurrentievermogen van de Unie als 

(4) Een regeling waarbij bedrijven de Unie 
voor de vennootschapsbelasting als een 
eengemaakte markt kunnen aanmerken, 
zou het voor in de Unie gevestigde 
bedrijven gemakkelijker maken om 
grensoverschrijdende activiteiten te 
ontplooien en zou het 
concurrentievermogen van de Unie als 
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internationale investeringsplaats helpen te 
versterken. Een dergelijke regeling kan het 
best tot stand worden gebracht door 
ondernemingsgroepen die in meer dan een 
lidstaat belastingplichtig zijn, de 
mogelijkheid te bieden hun 
belastingzaken in de Unie te regelen 
volgens één stel voorschriften voor de 
berekening van de belastinggrondslag en 
zich daarvoor te wenden tot één 
belastingdienst ("onestopshop"). Van deze 
voorschriften moet ook gebruik kunnen 
worden gemaakt door in de Unie aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen
entiteiten die geen deel uitmaken van een 
groep.

internationale investeringsplaats helpen te 
versterken. Om een dergelijke regeling zo 
effectief en billijk mogelijk te maken is het 
noodzakelijk ondernemingen en 
ondernemingsgroepen die in meer dan een 
lidstaat belastingplichtig zijn te 
onderwerpen aan één stel voorschriften 
voor de berekening van de 
belastinggrondslag en de mogelijkheid te 
bieden zich daarvoor te wenden tot één 
belastingdienst ("onestopshop"). 

Or. fr

Amendement 33
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een regeling waarbij bedrijven de Unie 
voor de vennootschapsbelasting als een 
eengemaakte markt kunnen aanmerken, 
zou het voor in de Unie gevestigde 
bedrijven gemakkelijker maken om 
grensoverschrijdende activiteiten te 
ontplooien en zou het 
concurrentievermogen van de Unie als 
internationale investeringsplaats helpen te 
versterken. Een dergelijke regeling kan het 
best tot stand worden gebracht door 
ondernemingsgroepen die in meer dan een 
lidstaat belastingplichtig zijn, de 
mogelijkheid te bieden hun belastingzaken 
in de Unie te regelen volgens één stel 
voorschriften voor de berekening van de 
belastinggrondslag en zich daarvoor te 
wenden tot één belastingdienst 
("onestophop"). Van deze voorschriften 

(4) Een regeling waarbij geïnteresseerde 
bedrijven de Unie voor de 
vennootschapsbelasting als een 
eengemaakte markt kunnen aanmerken, 
zou het voor in de Unie gevestigde 
bedrijven gemakkelijker kunnen maken 
om grensoverschrijdende activiteiten te 
ontplooien en zou het 
concurrentievermogen van de Unie als 
internationale investeringsplaats kunnen 
helpen te versterken. Een dergelijke 
regeling kan het best tot stand worden 
gebracht door geïnteresseerde 
ondernemingsgroepen die in meer dan een 
lidstaat belastingplichtig zijn, de 
mogelijkheid te bieden hun belastingzaken 
in de Unie te regelen volgens één stel 
voorschriften voor de berekening van de 
belastinggrondslag en zich daarvoor te 
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moet ook gebruik kunnen worden gemaakt 
door in de Unie aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen 
entiteiten die geen deel uitmaken van een 
groep.

wenden tot één belastingdienst 
("onestopshop"). Van deze voorschriften 
moet ook gebruik kunnen worden gemaakt 
door in de Unie aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen 
geïnteresseerde entiteiten die geen deel 
uitmaken van een groep.

Or. en

Amendement 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een regeling waarbij bedrijven de Unie 
voor de vennootschapsbelasting als een 
eengemaakte markt kunnen aanmerken, 
zou het voor in de Unie gevestigde 
bedrijven gemakkelijker maken om 
grensoverschrijdende activiteiten te 
ontplooien en zou het 
concurrentievermogen van de Unie als 
internationale investeringsplaats helpen te 
versterken. Een dergelijke regeling kan het 
best tot stand worden gebracht door 
ondernemingsgroepen die in meer dan een 
lidstaat belastingplichtig zijn, de 
mogelijkheid te bieden hun belastingzaken 
in de Unie te regelen volgens één stel 
voorschriften voor de berekening van de 
belastinggrondslag en zich daarvoor te 
wenden tot één belastingdienst 
("onestopshop"). Van deze voorschriften 
moet ook gebruik kunnen worden gemaakt 
door in de Unie aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen 
entiteiten die geen deel uitmaken van een 
groep.

(4) Een regeling waarbij bedrijven de Unie 
voor de vennootschapsbelasting als een 
eengemaakte markt aanmerken, zou het 
voor in de Unie gevestigde bedrijven 
gemakkelijker maken om 
grensoverschrijdende activiteiten te 
ontplooien en zou het 
concurrentievermogen van de Unie als 
internationale investeringsplaats helpen te 
versterken. Een dergelijke regeling kan het 
best tot stand worden gebracht door 
ondernemingsgroepen die in meer dan een 
lidstaat belastingplichtig zijn, te 
verplichten hun belastingzaken in de Unie 
te regelen volgens één stel voorschriften 
voor de berekening van de 
belastinggrondslag en zich daarvoor te 
wenden tot één belastingdienst 
("onestopshop"). Van deze voorschriften 
moet ook gebruik kunnen worden gemaakt
door in de Unie aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen 
entiteiten die geen deel uitmaken van een 
groep.

Or. de
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Amendement 35
Iliana Ivanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een regeling waarbij bedrijven de Unie 
voor de vennootschapsbelasting als een 
eengemaakte markt kunnen aanmerken, 
zou het voor in de Unie gevestigde 
bedrijven gemakkelijker maken om 
grensoverschrijdende activiteiten te 
ontplooien en zou het 
concurrentievermogen van de Unie als 
internationale investeringsplaats helpen te 
versterken. Een dergelijke regeling kan het 
best tot stand worden gebracht door 
ondernemingsgroepen die in meer dan een 
lidstaat belastingplichtig zijn, de 
mogelijkheid te bieden hun belastingzaken 
in de Unie te regelen volgens één stel 
voorschriften voor de berekening van de 
belastinggrondslag en zich daarvoor te 
wenden tot één belastingdienst 
("onestopshop"). Van deze voorschriften 
moet ook gebruik kunnen worden gemaakt 
door in de Unie aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen 
entiteiten die geen deel uitmaken van een 
groep.

(4) Een optionele regeling waarbij 
bedrijven de Unie voor de 
vennootschapsbelasting als een 
eengemaakte markt kunnen aanmerken, 
zou het voor in de Unie gevestigde 
bedrijven gemakkelijker maken om 
grensoverschrijdende activiteiten te 
ontplooien en zou het 
concurrentievermogen van de Unie als 
internationale investeringsplaats helpen te 
versterken. Een dergelijke regeling kan het 
best tot stand worden gebracht door 
ondernemingsgroepen die in meer dan een 
lidstaat belastingplichtig zijn, de 
mogelijkheid te bieden om ervoor te kiezen 
hun belastingzaken in de Unie te regelen 
volgens één stel voorschriften voor de 
berekening van de belastinggrondslag en 
zich daarvoor te wenden tot één 
belastingdienst ("onestopshop"). Van deze 
voorschriften moet ook gebruik kunnen 
worden gemaakt door in de Unie aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen 
entiteiten die geen deel uitmaken van een 
groep.

Or. en

Amendement 36
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Door de brede belastinggrondslag, 
de consolidatie en de soevereiniteit van de 
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lidstaten met betrekking tot hun nationale 
tarieven voor de vennootschapsbelasting 
is het voorgestelde belastingstelsel alleen 
levensvatbaar als het vrijwillig blijft voor 
alle lidstaten van de EU en voor alle 
bedrijven die in de EU actief zijn. De 
optionele gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting (OCCCTB) 
mag derhalve alleen van toepassing zijn 
op de lidstaten die er uit eigen wil voor 
kiezen om deze richtlijn toe te passen en 
op die grensoverschrijdend actieve 
bedrijven die uit vrije wil voor dit 
belastingstelsel kiezen.

Or. en

Amendement 37
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien verschillen in 
belastingtarieven niet dezelfde 
hindernissen creëren, hoeft de CCCTB 
(gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) niet te raken aan 
de discretionaire bevoegdheid van de 
lidstaten ter zake van hun nationale 
vennootschapsbelastingtarief (-tarieven).

Schrappen

Or. fr

Amendement 38
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien verschillen in 
belastingtarieven niet dezelfde
hindernissen creëren, hoeft de CCCTB 
(gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) niet te raken aan 
de discretionaire bevoegdheid van de 
lidstaten ter zake van hun nationale 
vennootschapsbelastingtarief (-tarieven).

(5) Aangezien verschillen in 
belastingtarieven geen hindernissen 
opwerpen voor de werking van de interne 
markt, maar belastingconcurrentie 
mogelijk maken en stimuleren, is het 
noodzakelijk om de belastingtarieven te 
harmoniseren. We moeten beginnen met 
de vaststelling van boven- en 
ondergrenzen en uiteindelijk evolueren 
naar een gemeenschappelijk 
belastingtarief op het niveau van de 
Europese Unie. 

Or. pt

Amendement 39
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien verschillen in 
belastingtarieven niet dezelfde 
hindernissen creëren, hoeft de CCCTB
(gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) niet te raken aan 
de discretionaire bevoegdheid van de 
lidstaten ter zake van hun nationale 
vennootschapsbelastingtarief (-tarieven).

(5) Aangezien verschillen in 
belastingtarieven niet dezelfde 
hindernissen creëren, hoeft de OCCCTB
(optionele gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) niet te raken aan 
de soevereiniteit van de lidstaten ter zake 
van hun nationale belastingtarief (-
tarieven) en met name hun
vennootschapsbelastingtarief (-tarieven).

Or. en

Amendement 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien verschillen in 
belastingtarieven niet dezelfde 
hindernissen creëren, hoeft de CCCTB 
(gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) niet te raken aan 
de discretionaire bevoegdheid van de 
lidstaten ter zake van hun nationale 
vennootschapsbelastingtarief (-tarieven).

(5) Aangezien verschillen in 
belastingtarieven niet dezelfde 
hindernissen creëren, hoeft de CCCTB 
(gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) in principe niet te 
raken aan de discretionaire bevoegdheid 
van de lidstaten ter zake van hun nationale 
vennootschapsbelastingtarief (-tarieven), 
mits de op het niveau van de Unie 
vastgestelde minimumbelastingtarieven in 
acht worden genomen.

Or. de

Amendement 41
Iliana Ivanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien verschillen in 
belastingtarieven niet dezelfde 
hindernissen creëren, hoeft de CCCTB 
(gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) niet te raken aan 
de discretionaire bevoegdheid van de 
lidstaten ter zake van hun nationale 
vennootschapsbelastingtarief (-tarieven).

(5) Aangezien verschillen in 
belastingtarieven bijdragen aan het 
concurrentievermogen van de EU in haar 
geheel, mag de CCCTB 
(gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) niet raken aan de 
discretionaire bevoegdheid van de lidstaten 
ter zake van hun nationale 
vennootschapsbelastingtarief (-tarieven).

Or. en

Amendement 42
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien verschillen in 
belastingtarieven niet dezelfde 
hindernissen creëren, hoeft de CCCTB
(gemeenschappelijke geconsolideerde
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) niet te raken aan 
de discretionaire bevoegdheid van de 
lidstaten ter zake van hun nationale 
vennootschapsbelastingtarief (-tarieven).

(5) Aangezien verschillen in 
belastingtarieven niet dezelfde 
hindernissen creëren, hoeft de CCTB
(gemeenschappelijke heffingsgrondslag 
voor de vennootschapsbelasting) niet te 
raken aan de discretionaire bevoegdheid 
van de lidstaten ter zake van hun nationale 
vennootschapsbelastingtarief (-tarieven).

Or. en

Motivering

Door de consolidatie van inkomsten en verliezen zou de invoering van een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 
verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de nationale begroting van veel lidstaten. In 
tijden van economische crisis en consolidatie van de overheidsfinanciën mogen we geen 
instrumenten invoeren die tot lagere overheidsinkomsten leiden. Om de administratieve 
rompslomp te reduceren en het juridisch kader voor Europese vennootschappen te 
verbeteren, moeten we in plaats daarvan nadenken over de invoering van een 
gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (zonder consolidatie).

Amendement 43
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze richtlijn is niet een eerste stap 
in de richting van harmonisatie van de 
vennootschapsbelastingtarieven van de 
lidstaten. Als na evaluatie van deze 
richtlijn echter blijkt dat de economische 
efficiëntie, effectiviteit en billijkheid van 
de vennootschapsbelasting gebaat zouden 
zijn bij een zekere harmonisatie van de 
tarieven, moet die harmonisatie beperkt 
blijven tot de vaststelling van een 
overeenkomstig minimumniveau.
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Or. en

Amendement 44
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De CCCTB moet ten doel hebben 
om groei aan te zwengelen, banen te 
creëren, administratieve kosten te 
reduceren, bureaucratische rompslomp te 
verminderen, een einde te maken aan 
dubbele belasting en achterpoortjes te 
sluiten waarlangs ondernemingen in de 
EU belastingen kunnen ontwijken. Er 
mag van de regeling geen structurele druk 
uitgaan die tot lagere tarieven voor de 
vennootschapsbelasting of tot lagere 
inkomsten in de lidstaten leidt.

Or. en

Amendement 45
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze richtlijn is niet een eerste stap 
in de richting van harmonisatie van de 
vennootschapsbelastingtarieven van de 
lidstaten. Elke lidstaat behoudt zich het 
recht voor om zijn eigen tarief voor de 
vennootschapsbelastingen vast te leggen.

Or. en
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Amendement 46
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De CCCTB moet in een algemene 
context worden gezien. De nieuwe 
regeling moet zorgvuldig worden 
gecoördineerd met internationaal gesloten 
overeenkomsten en internationaal 
toegepaste beginselen. Er moet ten volle 
rekening worden gehouden met het effect 
van de regeling op de mondiale 
activiteiten van bedrijven uit de EU.

Or. en

Amendement 47
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Consolidatie is een wezenlijk 
onderdeel van een dergelijke regeling, 
omdat de belangrijkste fiscale problemen 
waar bedrijven in de Unie tegen aanlopen, 
slechts op die manier kunnen worden 
aangepakt. Consolidatie maakt een einde 
aan verrekenprijsformaliteiten en dubbele 
belasting binnen een groep. Voorts 
worden verliezen van belastingplichtigen 
automatisch verrekend met winsten 
behaald door andere 
groepsmaatschappijen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Door de consolidatie van inkomsten en verliezen zou de invoering van een 
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gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 
verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de nationale begroting van veel lidstaten. In 
tijden van economische crisis en consolidatie van de overheidsfinanciën mogen we geen 
instrumenten invoeren die tot lagere overheidsinkomsten leiden. Om de administratieve 
rompslomp te reduceren en het juridisch kader voor Europese vennootschappen te 
verbeteren, moeten we in plaats daarvan nadenken over de invoering van een 
gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (zonder consolidatie).

Amendement 48
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Consolidatie is een wezenlijk onderdeel 
van een dergelijke regeling, omdat de 
belangrijkste fiscale problemen waar 
bedrijven in de Unie tegen aanlopen, 
slechts op die manier kunnen worden 
aangepakt. Consolidatie maakt een einde 
aan verrekenprijsformaliteiten en dubbele 
belasting binnen een groep. Voorts worden 
verliezen van belastingplichtigen 
automatisch verrekend met winsten 
behaald door andere 
groepsmaatschappijen.

(6) Consolidatie is een wezenlijk onderdeel 
van een dergelijke regeling, omdat de 
belangrijkste fiscale problemen waar 
bedrijven in de Unie tegen aanlopen, 
slechts op die manier kunnen worden 
aangepakt. Consolidatie maakt een einde 
aan verrekenprijsformaliteiten en dubbele 
belasting binnen een groep. Voorts worden 
verliezen van belastingplichtigen 
automatisch verrekend met winsten 
behaald door andere 
groepsmaatschappijen. Door het 
consolidatiemechanisme zou de 
toepassing van de gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting echter 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
de belastinginkomsten van een aantal 
lidstaten. In dat verband moet het de 
lidstaten vrijstaan om de bepalingen van 
deze richtlijn al dan niet toe te passen (opt 
in).

Or. en

Amendement 49
Gay Mitchell
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Consolidatie is een wezenlijk onderdeel 
van een dergelijke regeling, omdat de 
belangrijkste fiscale problemen waar 
bedrijven in de Unie tegen aanlopen, 
slechts op die manier kunnen worden 
aangepakt. Consolidatie maakt een einde 
aan verrekenprijsformaliteiten en dubbele 
belasting binnen een groep. Voorts worden 
verliezen van belastingplichtigen 
automatisch verrekend met winsten 
behaald door andere 
groepsmaatschappijen.

(6) Consolidatie is een wezenlijk onderdeel 
van een dergelijke regeling, omdat de 
belangrijkste fiscale problemen waar 
bedrijven in de Unie tegen aanlopen, 
slechts op die manier kunnen worden 
aangepakt. Consolidatie maakt een einde 
aan verrekenprijsformaliteiten en dubbele 
belasting binnen een groep. Voorts worden 
verliezen van belastingplichtigen 
automatisch verrekend met winsten 
behaald door andere 
groepsmaatschappijen. De CCCTB is 
echter geen fiscaal neutrale regeling. 
Volgens de effectbeoordeling van de 
Commissie zelf zal een vrijwillige CCCTB 
de EU-belastinggrondslag met 2,7% doen 
dalen.

Or. en

Amendement 50
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Consolidatie is een wezenlijk onderdeel 
van een dergelijke regeling, omdat de 
belangrijkste fiscale problemen waar 
bedrijven in de Unie tegen aanlopen, 
slechts op die manier kunnen worden 
aangepakt. Consolidatie maakt een einde 
aan verrekenprijsformaliteiten en dubbele 
belasting binnen een groep. Voorts worden 
verliezen van belastingplichtigen 
automatisch verrekend met winsten 
behaald door andere 
groepsmaatschappijen.

(6) Consolidatie is een wezenlijk onderdeel 
van een dergelijke regeling, omdat de 
belangrijkste fiscale problemen waar 
bedrijven van dezelfde groep die in de 
Unie grensoverschrijdend actief zijn, 
tegen aanlopen, slechts op die manier 
kunnen worden aangepakt. Consolidatie 
maakt een einde aan 
verrekenprijsformaliteiten en dubbele 
belasting binnen een groep. Voorts worden 
verliezen van belastingplichtigen 
automatisch verrekend met winsten 
behaald door andere 
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groepsmaatschappijen.

Or. en

Amendement 51
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Consolidatie vereist dat er regels zijn 
om het resultaat om te slaan over de 
verschillende lidstaten waarin 
groepsmaatschappijen zijn gevestigd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Door de consolidatie van inkomsten en verliezen zou de invoering van een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 
verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de nationale begroting van veel lidstaten. In 
tijden van economische crisis en consolidatie van de overheidsfinanciën mogen we geen 
instrumenten invoeren die tot lagere overheidsinkomsten leiden. Om de administratieve 
rompslomp te reduceren en het juridisch kader voor Europese vennootschappen te 
verbeteren, moeten we in plaats daarvan nadenken over de invoering van een 
gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (zonder consolidatie).

Amendement 52
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) We zullen de economische 
gevolgen van deze nieuwe regels voor de 
bestuurssystemen van de lokale 
overheden, in het bijzonder een eventuele 
stijging van hun kosten, moeten evalueren 
en naar behoren moeten bestuderen en er 
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zal tevens onderzoek moeten worden 
gedaan naar de methode voor de 
berekening van de verdeling van de 
belastinggrondslag.

Or. pt

Amendement 53
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien een dergelijke regeling er 
hoofdzakelijk toe strekt om tegemoet te 
komen aan de behoeften van bedrijven die 
grensoverschrijdend actief zijn, moet zij 
optioneel zijn, dat wil zeggen naast de 
bestaande nationale 
vennootschapsbelastingstelsels staan.

Schrappen

Or. fr

Amendement 54
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien een dergelijke regeling er 
hoofdzakelijk toe strekt om tegemoet te 
komen aan de behoeften van bedrijven die 
grensoverschrijdend actief zijn, moet zij 
optioneel zijn, dat wil zeggen naast de 
bestaande nationale 
vennootschapsbelastingstelsels staan.

(8) Aangezien het enkel zin heeft om over 
een harmonisatie van de belastingen te 
spreken als die in de hele Europese Unie 
wordt doorgevoerd, moet deze regeling 
verplicht zijn en op alle lidstaten en alle 
ondernemingen van toepassing zijn.

Or. pt
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Amendement 55
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien een dergelijke regeling er 
hoofdzakelijk toe strekt om tegemoet te 
komen aan de behoeften van bedrijven die 
grensoverschrijdend actief zijn, moet zij 
optioneel zijn, dat wil zeggen naast de 
bestaande nationale 
vennootschapsbelastingstelsels staan.

(8) Aangezien een dergelijke regeling er 
hoofdzakelijk toe strekt om tegemoet te 
komen aan de behoeften van bedrijven die 
grensoverschrijdend actief zijn, moet zij 
optioneel zijn, dat wil zeggen naast de 
bestaande nationale 
vennootschapsbelastingstelsels staan. Bij 
de evaluatie van deze richtlijn moet echter 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
de invoering van een bindende regeling 
met betrekking tot de gemeenschappelijke 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting.

Or. en

Motivering

De bindende aard van de gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting zou de bureaucratische rompslomp helpen te verminderen en 
belastingfraude helpen te voorkomen. Alvorens de regeling bindend te maken, moet de 
werking van de CCTB en de invloed ervan op Europese vennootschappen echter worden 
geëvalueerd.

Amendement 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien een dergelijke regeling er 
hoofdzakelijk toe strekt om tegemoet te 
komen aan de behoeften van bedrijven die 
grensoverschrijdend actief zijn, moet zij 
optioneel zijn, dat wil zeggen naast de 
bestaande nationale 

(8) Aangezien een dergelijke regeling er 
toe strekt om tegemoet te komen aan de 
behoeften van bedrijven die 
grensoverschrijdend actief zijn en om 
belastingvlucht en –vermijding beter te 
voorkomen, moet de regeling verplicht 
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vennootschapsbelastingstelsels staan. worden gesteld en moet zij de bestaande,
voor deze bedrijven geldende nationale 
vennootschapsbelastingstelsels vervangen.

Or. de

Amendement 57
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien een dergelijke regeling er 
hoofdzakelijk toe strekt om tegemoet te 
komen aan de behoeften van bedrijven die 
grensoverschrijdend actief zijn, moet zij 
optioneel zijn, dat wil zeggen naast de 
bestaande nationale 
vennootschapsbelastingstelsels staan.

(8) Aangezien een dergelijke regeling er 
hoofdzakelijk toe strekt om tegemoet te 
komen aan de behoeften van bedrijven die 
grensoverschrijdend actief zijn, moet zij 
zowel voor bedrijven als voor EU-lidstaten
optioneel zijn, dat wil zeggen naast de 
bestaande nationale 
vennootschapsbelastingstelsels staan.

Or. en

Amendement 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Benadrukt evenwel dat talrijke 
lidstaten zich nu al in een moeilijke 
begrotingssituatie bevinden en dat een 
dergelijke regeling, die een bredere 
belastinggrondslag dan de huidige 
oplevert, nog meer negatieve gevolgen 
kan hebben. Gelet op het voorgaande doet 
de Commissie aanbevelingen met 
betrekking tot een mogelijk 
"compensatiepakket", op grond waarvan 
er ten aanzien van lidstaten waar de 
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invoering van een gemeenschappelijke 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting tot een verlies 
aan belastinginkomsten leidt (dat wil 
zeggen de "verliezers" van de CCCTB) 
overgangsbepalingen moeten worden 
ingevoerd die voorzien in een compensatie 
voor hun verloren opbrengsten;

Or. hu

Amendement 59
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De CCCTB (gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) moet een stel 
gemeenschappelijke voorschriften 
omvatten voor de berekening van de 
belastinggrondslag van vennootschappen, 
onverminderd de voorschriften die zijn 
vastgesteld in Richtlijnen 78/660/EEG[8] 
en 83/349/EEG[9] van de Raad en 
Verordening 1606/2002/EG[10] van het 
Europees Parlement en de Raad.

(9) De OCCCTB (optionele 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) moet een stel 
gemeenschappelijke voorschriften 
omvatten voor de berekening van de 
belastinggrondslag van vennootschappen, 
onverminderd de voorschriften die zijn 
vastgesteld in Richtlijnen 78/660/EEG[8] 
en 83/349/EEG[9] van de Raad en 
Verordening 1606/2002/EG[10] van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 60
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De CCCTB (gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 

(9) De CCTB (gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
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vennootschapsbelasting) moet een stel 
gemeenschappelijke voorschriften 
omvatten voor de berekening van de 
belastinggrondslag van vennootschappen, 
onverminderd de voorschriften die zijn 
vastgesteld in Richtlijnen 78/660/EEG[8] 
en 83/349/EEG[9] van de Raad en 
Verordening 1606/2002/EG[10] van het 
Europees Parlement en de Raad.

vennootschapsbelasting) moet een stel 
gemeenschappelijke voorschriften 
omvatten voor de berekening van de 
belastinggrondslag van vennootschappen, 
onverminderd de voorschriften die zijn 
vastgesteld in Richtlijnen 78/660/EEG[8] 
en 83/349/EEG[9] van de Raad en 
Verordening 1606/2002/EG[10] van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Door de consolidatie van inkomsten en verliezen zou de invoering van een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 
verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de nationale begroting van veel lidstaten. In 
tijden van economische crisis en consolidatie van de overheidsfinanciën mogen we geen 
instrumenten invoeren die tot lagere overheidsinkomsten leiden. Om de administratieve 
rompslomp te reduceren en het juridisch kader voor Europese vennootschappen te 
verbeteren, moeten we in plaats daarvan nadenken over de invoering van een 
gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (zonder consolidatie).

Amendement 61
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Voor zover de toepassing van de 
OCCCTB gevolgen zou hebben voor de 
belastinginkomsten van regionale of 
lokale overheden, moeten de lidstaten het 
recht hebben maatregelen te nemen om 
dat recht te zetten in overeenstemming 
met hun nationale, regionale en lokale 
belastingwetgeving. Deze wetgeving doet 
op geen enkele manier afbreuk aan de 
soevereiniteit van de EU-lidstaten en, in 
voorkomend geval, regionale en lokale 
overheden op het gebied van directe 
belasting en met name met betrekking tot 
de heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting en het tarief (of 
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de tarieven) ervan.

Or. en

Amendement 62
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De regeling voor de berekening 
van de verdeling van de 
belastinggrondslag moet gepaard gaan 
met een evaluatie van de verschillende 
alternatieven en van de 
berekeningsmethode voor elk van de 
factoren die erin vervat zijn.

Or. pt

Amendement 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Inkomsten in de vorm van 
dividenden, voordelen uit de vervreemding 
van aandelen in een niet tot de groep 
behorend bedrijf en winsten van 
buitenlandse vaste inrichtingen moeten 
vrijgesteld zijn. Wanneer zij vermindering 
voor dubbele belasting geven, stellen de 
meeste lidstaten dividenden en voordelen 
uit de vervreemding van aandelen vrij 
omdat dan niet hoeft te worden berekend 
hoeveel belasting de belastingplichtige 
kan verrekenen voor de in het buitenland 
betaalde belasting, met name wanneer 
daarbij rekening moet worden gehouden 

Schrappen
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met de vennootschapsbelasting die is 
betaald door de dividenduitkerende 
vennootschap. De vrijstelling van in het 
buitenland verkregen inkomsten geeft 
invulling aan dezelfde behoefte aan 
eenvoud.

Or. de

Amendement 64
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Inkomsten in de vorm van 
dividenden, voordelen uit de vervreemding 
van aandelen in een niet tot de groep 
behorend bedrijf en winsten van 
buitenlandse vaste inrichtingen moeten 
vrijgesteld zijn. Wanneer zij vermindering 
voor dubbele belasting geven, stellen de 
meeste lidstaten dividenden en voordelen 
uit de vervreemding van aandelen vrij 
omdat dan niet hoeft te worden berekend 
hoeveel belasting de belastingplichtige 
kan verrekenen voor de in het buitenland 
betaalde belasting, met name wanneer 
daarbij rekening moet worden gehouden 
met de vennootschapsbelasting die is 
betaald door de dividenduitkerende 
vennootschap. De vrijstelling van in het 
buitenland verkregen inkomsten geeft 
invulling aan dezelfde behoefte aan 
eenvoud.

Schrappen

Or. pt

Amendement 65
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Inkomsten in de vorm van rente- en 
royaltybetalingen moeten belastbaar zijn, 
met verrekening van aan de bron 
ingehouden belasting. In tegenstelling tot 
dividenden is er geen probleem om het te 
verrekenen bedrag te bepalen.

(12) Inkomsten in de vorm van rente- en 
royaltybetalingen en dividenden alsook in 
de vorm van voordelen uit de 
vervreemding van aandelen in een niet tot 
de groep behorend bedrijf en winsten van 
buitenlandse vaste inrichtingen moeten 
belastbaar zijn, met verrekening van aan de 
bron ingehouden belasting.

Or. de

Amendement 66
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Inkomsten in de vorm van rente- en 
royaltybetalingen moeten belastbaar zijn, 
met verrekening van aan de bron 
ingehouden belasting. In tegenstelling tot 
dividenden is er geen probleem om het te 
verrekenen bedrag te bepalen.

(12) Inkomsten in de vorm van rente- en 
royaltybetalingen moeten belastbaar zijn, 
met verrekening van aan de bron 
ingehouden belasting. 

Or. pt

Amendement 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bedrijfsuitgaven en bepaalde andere 
posten moeten in mindering worden 
gebracht op de belastbare opbrengsten. Tot 

(13) Bedrijfsuitgaven en bepaalde andere 
posten moeten in mindering worden 
gebracht op de belastbare opbrengsten. Tot 
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de aftrekbare bedrijfsuitgaven moeten 
normaal alle kosten worden gerekend die 
betrekking hebben op de omzet alsook alle 
uitgaven ter verwerving, behoud en 
zekerstelling van inkomen. De 
aftrekbaarheid moet ook gelden voor 
kosten van onderzoek en ontwikkeling 
alsook van het bijeenbrengen van eigen en 
vreemd vermogen voor zakelijke 
doeleinden. Tevens moet er een lijst van 
niet-aftrekbare uitgaven worden 
vastgesteld.

de aftrekbare bedrijfsuitgaven moeten 
normaal alle kosten worden gerekend die 
betrekking hebben op de omzet alsook alle 
uitgaven ter verwerving, behoud en 
zekerstelling van inkomen. De 
aftrekbaarheid moet ook gelden voor 
kosten van onderzoek en ontwikkeling, 
voor zover deze deel uitmaken van de 
kosten voor de verwerving of productie 
van economische goederen, alsook van het 
bijeenbrengen van eigen en vreemd 
vermogen voor zakelijke doeleinden. 
Tevens moet er een lijst van niet-aftrekbare 
uitgaven worden vastgesteld.

Or. de

Amendement 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Belastingplichtigen moeten verliezen 
onbeperkt in de tijd kunnen voortwentelen, 
maar achterwaartse verrekening moet 
worden verboden. Aangezien het doel van 
voorwaartse verliesverrekening erin bestaat 
dat een belastingplichtige belasting betaalt 
over zijn werkelijke inkomsten, is er geen 
reden om dit mechanisme in de tijd te 
beperken. Achterwaartse 
verliesverrekening wordt door de lidstaten 
eerder zelden toegepast en leidt tot 
overdreven complexiteit.

(15) Belastingplichtigen moeten verliezen 
tot zeven jaar beperkt in de tijd kunnen 
voortwentelen, maar achterwaartse 
verrekening moet worden verboden. De 
aftrek van overgedragen verliezen moet 
worden beperkt tot een bepaald 
percentage van de jaarlijkse inkomsten.
Aangezien het doel van voorwaartse 
verliesverrekening erin bestaat dat een 
belastingplichtige belasting betaalt over 
zijn werkelijke inkomsten, waardoor 
tegelijkertijd zowel de inkomsten uit de 
vennootschapsbelasting voor de 
overheidsbegrotingen bestendiger en 
berekenbaar worden gemaakt alsook de 
belastingvermijding en –ontduiking in 
verband met de verrekening van de 
inkomsten van vaste inrichtingen of 
dochtermaatschappijen in derde landen 
dient te worden voorkomen, is een 
beperking in de tijd en een 
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minimumbelasting noodzakelijk. 
Achterwaartse verliesverrekening wordt 
door de lidstaten eerder zelden toegepast 
en leidt tot overdreven complexiteit.

Or. de

Amendement 69
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Belastingplichtigen moeten verliezen 
onbeperkt in de tijd kunnen voortwentelen, 
maar achterwaartse verrekening moet 
worden verboden. Aangezien het doel van 
voorwaartse verliesverrekening erin 
bestaat dat een belastingplichtige 
belasting betaalt over zijn werkelijke 
inkomsten, is er geen reden om dit 
mechanisme in de tijd te beperken. 
Achterwaartse verliesverrekening wordt 
door de lidstaten eerder zelden toegepast 
en leidt tot overdreven complexiteit.

(15) Belastingplichtigen moeten verliezen 
vijf jaar in de tijd kunnen voortwentelen, 
maar achterwaartse verrekening moet 
worden verboden. Achterwaartse 
verliesverrekening wordt door de lidstaten 
eerder zelden toegepast en leidt tot 
overdreven complexiteit. Verliezen die 
werden geleden voor de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn, 
kunnen niet worden voortgewenteld.

Or. en

Amendement 70
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Belastingplichtigen moeten verliezen 
onbeperkt in de tijd kunnen voortwentelen, 
maar achterwaartse verrekening moet 
worden verboden. Aangezien het doel van
voorwaartse verliesverrekening erin 

(15) Belastingplichtigen moeten verliezen 
onbeperkt in de tijd kunnen voortwentelen, 
maar achterwaartse verrekening moet 
worden verboden. Achterwaartse 
verliesverrekening wordt door de lidstaten 
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bestaat dat een belastingplichtige 
belasting betaalt over zijn werkelijke 
inkomsten, is er geen reden om dit 
mechanisme in de tijd te beperken.
Achterwaartse verliesverrekening wordt 
door de lidstaten eerder zelden toegepast 
en leidt tot overdreven complexiteit.

eerder zelden toegepast en leidt tot 
overdreven complexiteit.

Or. pt

Amendement 71
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om na te gaan of bedrijven in 
aanmerking komen voor consolidatie 
(lidmaatschap van een groep), moet een 
dubbele toets worden verricht, namelijk 
van i) de zeggenschap (meer dan 50 % 
van de stemrechten) en ii) van het 
eigendom (meer dan 75 % van het 
vermogen) of de rechten op de winst 
(meer dan 75 % van de rechten die 
aanspraak geven op de winst). Een 
dergelijke toets garandeert dat de 
groepsmaatschappijen in sterke mate 
economisch geïntegreerd zijn, zoals blijkt 
uit een zeggenschapsrelatie en een hoge 
mate van deelneming. Aan deze twee 
drempels moet gedurende het volledige 
belastingjaar voldaan zijn; anders moet 
het bedrijf de groep onmiddellijk verlaten. 
Tevens moet een minimumduur van 
negen maanden gelden voor het 
lidmaatschap van een groep.

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".
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Amendement 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om na te gaan of bedrijven in 
aanmerking komen voor consolidatie 
(lidmaatschap van een groep), moet een 
dubbele toets worden verricht, namelijk 
van i) de zeggenschap (meer dan 50 % van 
de stemrechten) en ii) van het eigendom 
(meer dan 75 % van het vermogen) of de 
rechten op de winst (meer dan 75 % van de 
rechten die aanspraak geven op de winst). 
Een dergelijke toets garandeert dat de 
groepsmaatschappijen in sterke mate 
economisch geïntegreerd zijn, zoals blijkt 
uit een zeggenschapsrelatie en een hoge
mate van deelneming. Aan deze twee 
drempels moet gedurende het volledige 
belastingjaar voldaan zijn; anders moet 
het bedrijf de groep onmiddellijk verlaten. 
Tevens moet een minimumduur van negen 
maanden gelden voor het lidmaatschap van 
een groep.

(16) Om na te gaan of bedrijven in 
aanmerking komen voor consolidatie 
(lidmaatschap van een groep), moet een 
dubbele toets worden verricht, namelijk 
van i) de zeggenschap (meer dan 20 % van 
de stemrechten) en ii) van het eigendom 
(meer dan 25 % van het vermogen) of de 
rechten op de winst (meer dan 25 % van de 
rechten die aanspraak geven op de winst). 
Een dergelijke toets garandeert dat de 
groepsmaatschappijen in voldoende mate 
economisch geïntegreerd zijn, zoals blijkt 
uit een zeggenschapsrelatie en een 
overeenkomstige mate van deelneming. 
Tevens moet een minimumduur van negen 
maanden gelden voor het lidmaatschap van 
een groep.

Or. de

Amendement 73
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om na te gaan of bedrijven in 
aanmerking komen voor consolidatie 
(lidmaatschap van een groep), moet een 
dubbele toets worden verricht, namelijk 
van i) de zeggenschap (meer dan 50 % van 

(16) Om na te gaan of bedrijven in 
aanmerking komen voor consolidatie 
(lidmaatschap van een groep), moet een 
dubbele toets worden verricht, namelijk 
van i) de zeggenschap (meer dan 50 % van 
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de stemrechten) en ii) van het eigendom 
(meer dan 75 % van het vermogen) of de 
rechten op de winst (meer dan 75 % van de 
rechten die aanspraak geven op de winst). 
Een dergelijke toets garandeert dat de 
groepsmaatschappijen in sterke mate 
economisch geïntegreerd zijn, zoals blijkt 
uit een zeggenschapsrelatie en een hoge 
mate van deelneming. Aan deze twee 
drempels moet gedurende het volledige 
belastingjaar voldaan zijn; anders moet het 
bedrijf de groep onmiddellijk verlaten. 
Tevens moet een minimumduur van negen
maanden gelden voor het lidmaatschap van 
een groep.

de stemrechten) en ii) van het eigendom 
(meer dan 75 % van het vermogen) of de 
rechten op de winst (meer dan 75 % van de 
rechten die aanspraak geven op de winst). 
Een dergelijke toets garandeert dat de 
groepsmaatschappijen in sterke mate 
economisch geïntegreerd zijn, zoals blijkt 
uit een zeggenschapsrelatie en een hoge 
mate van deelneming. Aan deze twee 
drempels moet gedurende het volledige 
belastingjaar voldaan zijn; anders moet het 
bedrijf de groep onmiddellijk verlaten. 
Tevens moet een minimumduur van twaalf
maanden gelden voor het lidmaatschap van 
een groep.

Or. fr

Amendement 74
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om na te gaan of bedrijven in 
aanmerking komen voor consolidatie 
(lidmaatschap van een groep), moet een 
dubbele toets worden verricht, namelijk 
van i) de zeggenschap (meer dan 50 % van 
de stemrechten) en ii) van het eigendom 
(meer dan 75 % van het vermogen) of de 
rechten op de winst (meer dan 75 % van de 
rechten die aanspraak geven op de winst).
Een dergelijke toets garandeert dat de 
groepsmaatschappijen in sterke mate 
economisch geïntegreerd zijn, zoals blijkt 
uit een zeggenschapsrelatie en een hoge 
mate van deelneming. Aan deze twee 
drempels moet gedurende het volledige 
belastingjaar voldaan zijn; anders moet het 
bedrijf de groep onmiddellijk verlaten. 
Tevens moet een minimumduur van negen 
maanden gelden voor het lidmaatschap van 
een groep.

(16) Om na te gaan of bedrijven in 
aanmerking komen voor consolidatie 
(lidmaatschap van een groep), moet een 
dubbele toets worden verricht, namelijk 
van i) de zeggenschap (meer dan 50 % van 
de stemrechten) en ii) de rechten op de 
winst (meer dan 50 % van de rechten die 
aanspraak geven op de winst). Een 
dergelijke toets garandeert dat de 
groepsmaatschappijen in sterke mate 
economisch geïntegreerd zijn, zoals blijkt 
uit een zeggenschapsrelatie en een hoge 
mate van deelneming. Aan deze twee 
drempels moet gedurende het volledige
belastingjaar voldaan zijn; anders moet het 
bedrijf de groep onmiddellijk verlaten. 
Tevens moet een minimumduur van negen 
maanden gelden voor het lidmaatschap van 
een groep.
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Or. pt

Amendement 75
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er moeten regels voor 
bedrijfsreorganisaties worden vastgesteld 
ten behoeve van een billijke bescherming 
van de heffingsrechten van de lidstaten. 
Wanneer een bedrijf tot een groep 
toetreedt, moeten handelsverliezen van 
vóór de consolidatie worden 
voortgewenteld om te worden verrekend 
met het aan de belastingplichtige 
toegewezen deel. Wanneer een bedrijf een 
groep verlaat, mogen geen tijdens de 
consolidatieperiode opgekomen verliezen 
aan dit bedrijf worden toegerekend. Er 
kan een correctie worden verricht voor 
vermogenswinsten wanneer bepaalde 
activa kort na de toetreding tot of de 
uittreding uit een groep worden 
vervreemd. De waarde van zelf 
gegenereerde immateriële activa moet 
worden bepaald aan de hand van een 
passende maatstaf, namelijk de kosten 
van onderzoek en ontwikkeling, 
marketing en reclame gedurende een 
welomschreven periode.

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 76
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Wanneer rente- en royaltybetalingen 
van belastingplichtigen aan een 
bronbelasting worden onderworpen, 
moeten de opbrengsten daarvan worden 
verdeeld volgens de formule van dat 
belastingjaar. Wanneer 
dividenduitkeringen van 
belastingplichtigen aan een bronbelasting 
worden onderworpen, moeten de 
opbrengsten daarvan niet worden 
verdeeld, aangezien er bij dividenden - in 
tegenstelling tot bij rente en royalty's –
voordien geen aftrek heeft plaatsgevonden 
die door alle groepsmaatschappijen is 
gedragen.

(18) Wanneer rente- en royaltybetalingen 
en dividendenuitkeringen van 
belastingplichtigen aan een bronbelasting 
worden onderworpen, moeten de 
opbrengsten daarvan worden verdeeld 
volgens de formule van dat belastingjaar.

Or. de

Amendement 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De regeling moet een algemene 
antimisbruikbepaling bevatten, aangevuld 
met maatregelen die ertoe strekken 
specifieke vormen van misbruikpraktijken 
aan banden te leggen. Deze maatregelen 
moeten onder meer voorzien in een 
beperking van de aftrekbaarheid van rente 
betaald aan gelieerde ondernemingen die 
voor belastingdoeleinden zijn gevestigd in 
een laagbelastend land buiten de Unie dat 
geen inlichtingen uitwisselt met de lidstaat 
van de uitbetaler op basis van een 
overeenkomst die vergelijkbaar is met 
Richtlijn 2011/16/EU[11] van de Raad 

(20) De regeling moet een algemene 
antimisbruikbepaling bevatten, aangevuld 
met maatregelen die ertoe strekken 
specifieke vormen van misbruikpraktijken 
aan banden te leggen. Deze maatregelen 
moeten onder meer voorzien in een verbod
van de aftrekbaarheid van rente betaald aan 
gelieerde ondernemingen die voor 
belastingdoeleinden zijn gevestigd in een 
laagbelastend land buiten de Unie dat geen 
inlichtingen uitwisselt met de lidstaat van 
de uitbetaler op basis van een 
overeenkomst die vergelijkbaar is met 
Richtlijn 2011/16/EU[11] van de Raad 
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betreffende de wederzijdse bijstand van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten op 
het gebied van de directe belastingen en 
heffingen op verzekeringspremies[12], 
alsook in cfc-regels (controlled foreign 
companies).

betreffende de wederzijdse bijstand van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten op 
het gebied van de directe belastingen en 
heffingen op verzekeringspremies[12], 
alsook in cfc-regels (controlled foreign 
companies).

Or. de

Amendement 78
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De toerekeningsformule voor de 
geconsolideerde belastinggrondslag moet 
drie gelijk gewogen factoren (arbeid, 
activa en omzet) omvatten. De factor 
arbeid moet worden berekend op basis 
van de loonkosten en het aantal 
werknemers (waarbij elk element voor de 
helft telt). De factor activa moet alle 
materiële vaste activa omvatten.
Immateriële en financiële activa moeten 
buiten de formule blijven omdat zij mobiel 
zijn en het gevaar bestaat dat de regeling 
wordt omzeild. Door het gebruik van deze 
factoren worden de belangen van de 
lidstaat van oorsprong op passende wijze 
meegewogen. Tot slot moet rekening 
worden gehouden met de omzet zodat ook 
de lidstaat van bestemming een billijk deel 
heeft in de grondslag. Deze factoren en 
gewichten moeten garanderen dat winsten 
worden belast waar zij worden behaald. 
Als uitzondering op het algemene beginsel 
voorziet een vrijwaringsclausule in een 
alternatieve methode wanneer het 
resultaat van de toerekening geen billijke 
weerspiegeling vormt van de omvang van 
de bedrijfsactiviteiten.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De toerekeningsformule voor de 
geconsolideerde belastinggrondslag moet 
drie gelijk gewogen factoren (arbeid, activa 
en omzet) omvatten. De factor arbeid moet 
worden berekend op basis van de 
loonkosten en het aantal werknemers 
(waarbij elk element voor de helft telt). De 
factor activa moet alle materiële vaste 
activa omvatten. Immateriële en financiële 
activa moeten buiten de formule blijven 
omdat zij mobiel zijn en het gevaar bestaat 
dat de regeling wordt omzeild. Door het 
gebruik van deze factoren worden de 
belangen van de lidstaat van oorsprong op 
passende wijze meegewogen. Tot slot moet 
rekening worden gehouden met de omzet 
zodat ook de lidstaat van bestemming een 
billijk deel heeft in de grondslag. Deze
factoren en gewichten moeten garanderen
dat winsten worden belast waar zij worden 
behaald. Als uitzondering op het algemene 
beginsel voorziet een vrijwaringsclausule 
in een alternatieve methode wanneer het 
resultaat van de toerekening geen billijke 
weerspiegeling vormt van de omvang van 
de bedrijfsactiviteiten.

(21) De toerekeningsformule voor de 
geconsolideerde belastinggrondslag moet 
drie gelijk gewogen factoren (arbeid, activa 
en omzet) omvatten. De factor arbeid moet 
worden berekend op basis van de 
loonkosten en het aantal werknemers 
(waarbij elk element voor de helft telt). De 
factor activa moet alle materiële vaste 
activa omvatten. Immateriële en financiële 
activa moeten buiten de formule blijven 
omdat zij mobiel zijn en het gevaar bestaat 
dat de regeling wordt omzeild. Door het 
gebruik van deze factoren moeten de 
belangen van de lidstaat van oorsprong op 
passende wijze worden meegewogen. Tot 
slot moet rekening worden gehouden met 
de omzet zodat ook de lidstaat van 
bestemming een billijk deel heeft in de 
grondslag. Om de drie jaar moeten deze
factoren en gewichten worden geëvalueerd 
om te beoordelen of dit waarborgt dat 
winsten worden belast waar zij worden 
behaald. Als uitzondering op het algemene 
beginsel voorziet een vrijwaringsclausule 
in een alternatieve methode wanneer het 
resultaat van de toerekening geen billijke 
weerspiegeling vormt van de omvang van 
de bedrijfsactiviteiten.

Or. de
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Amendement 80
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De toerekeningsformule voor de 
geconsolideerde belastinggrondslag moet 
drie gelijk gewogen factoren (arbeid, activa 
en omzet) omvatten. De factor arbeid moet 
worden berekend op basis van de 
loonkosten en het aantal werknemers 
(waarbij elk element voor de helft telt). De 
factor activa moet alle materiële vaste 
activa omvatten. Immateriële en financiële 
activa moeten buiten de formule blijven 
omdat zij mobiel zijn en het gevaar bestaat 
dat de regeling wordt omzeild. Door het 
gebruik van deze factoren worden de 
belangen van de lidstaat van oorsprong op 
passende wijze meegewogen. Tot slot moet 
rekening worden gehouden met de omzet 
zodat ook de lidstaat van bestemming een 
billijk deel heeft in de grondslag. Deze 
factoren en gewichten moeten garanderen 
dat winsten worden belast waar zij worden 
behaald. Als uitzondering op het algemene 
beginsel voorziet een vrijwaringsclausule 
in een alternatieve methode wanneer het 
resultaat van de toerekening geen billijke 
weerspiegeling vormt van de omvang van 
de bedrijfsactiviteiten.

(21) De toerekeningsformule voor de 
geconsolideerde belastinggrondslag moet 
drie factoren (arbeid, activa en omzet) 
omvatten. Terwijl de factoren arbeid en 
activa elk een gewicht van 45 % moeten 
hebben, heeft de factor omzet een gewicht 
van 10 %. De factor arbeid moet worden 
berekend op basis van de loonkosten en het 
aantal werknemers (waarbij elk element 
voor de helft telt). De factor activa moet 
alle materiële vaste activa omvatten. 
Immateriële en financiële activa moeten 
buiten de formule blijven omdat zij mobiel 
zijn en het gevaar bestaat dat de regeling 
wordt omzeild. Door het gebruik van deze 
factoren worden de belangen van de 
lidstaat van oorsprong op passende wijze 
meegewogen. Tot slot moet rekening 
worden gehouden met de omzet zodat ook 
de lidstaat van bestemming een billijk deel 
heeft in de grondslag. Deze factoren en 
gewichten moeten garanderen dat winsten 
worden belast waar zij worden behaald. 
Als uitzondering op het algemene beginsel 
voorziet een vrijwaringsclausule in een 
alternatieve methode wanneer het resultaat 
van de toerekening geen billijke 
weerspiegeling vormt van de omvang van 
de bedrijfsactiviteiten.

Or. en

Amendement 81
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21



PE478.376v01-00 42/242 AM\885627NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De toerekeningsformule voor de 
geconsolideerde belastinggrondslag moet 
drie gelijk gewogen factoren (arbeid, activa 
en omzet) omvatten. De factor arbeid moet 
worden berekend op basis van de 
loonkosten en het aantal werknemers
(waarbij elk element voor de helft telt). De 
factor activa moet alle materiële vaste 
activa omvatten. Immateriële en financiële 
activa moeten buiten de formule blijven 
omdat zij mobiel zijn en het gevaar bestaat 
dat de regeling wordt omzeild. Door het 
gebruik van deze factoren worden de 
belangen van de lidstaat van oorsprong op 
passende wijze meegewogen. Tot slot moet 
rekening worden gehouden met de omzet 
zodat ook de lidstaat van bestemming een 
billijk deel heeft in de grondslag. Deze 
factoren en gewichten moeten garanderen 
dat winsten worden belast waar zij worden 
behaald. Als uitzondering op het algemene 
beginsel voorziet een vrijwaringsclausule 
in een alternatieve methode wanneer het 
resultaat van de toerekening geen billijke 
weerspiegeling vormt van de omvang van 
de bedrijfsactiviteiten.

(21) De toerekeningsformule voor de 
geconsolideerde belastinggrondslag moet 
drie gelijk gewogen factoren (arbeid, activa 
en omzet) omvatten. De factor arbeid moet 
worden berekend op basis van de 
loonkosten. De factor activa moet alle 
materiële vaste activa omvatten. 
Immateriële en financiële activa moeten 
buiten de formule blijven omdat zij mobiel 
zijn en het gevaar bestaat dat de regeling 
wordt omzeild. Door het gebruik van deze 
factoren worden de belangen van de 
lidstaat van oorsprong op passende wijze 
meegewogen. Tot slot moet rekening 
worden gehouden met de omzet zodat ook 
de lidstaat van bestemming een billijk deel 
heeft in de grondslag. Deze factoren en 
gewichten moeten garanderen dat winsten 
worden belast waar zij worden behaald. 
Als uitzondering op het algemene beginsel 
voorziet een vrijwaringsclausule in een 
alternatieve methode wanneer het resultaat 
van de toerekening geen billijke 
weerspiegeling vormt van de omvang van 
de bedrijfsactiviteiten.

Or. pt

Amendement 82
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Als nieuwe bron van eigen 
middelen, als onderdeel van het streven 
naar een begrotingsunie en als manier om 
sterkere solidariteit met economisch 
zwakkere regio's tot stand te brengen, zou 
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deze richtlijn een 
EU-vennootschapsbelasting moeten 
vaststellen met een tarief van 5 % voor 
ondernemingen die niet vallen onder 
Aanbeveling 2003/361/EC van de 
Commissie van 6 mei 2001 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen.

Or. en

Amendement 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Groepen moeten hun zaken kunnen 
regelen met één enkele belastingdienst 
("hoofdbelastingautoriteit"), die de 
belastingdienst moet zijn van de lidstaat 
waar de moedermaatschappij van de groep 
("hoofdbelastingplichtige") voor 
belastingdoeleinden is gevestigd. In deze 
richtlijn moeten ook procedureregels voor 
het beheer van de regeling worden 
vastgesteld. Tevens moet een mechanisme 
voor voorafgaande rulings worden 
ingesteld. Controles moeten worden 
geïnitieerd en gecoördineerd door de 
hoofdbelastingautoriteit, maar de 
autoriteiten van een lidstaat waar een 
groepsmaatschappij onderworpen is aan 
belasting, kunnen ook de inleiding van een 
controle vragen. De bevoegde autoriteit 
van een lidstaat waarvan een 
groepsmaatschappij inwoner is, kan een 
beslissing van de hoofdbelastingautoriteit 
betreffende de opt in-kennisgeving of een 
gewijzigde aanslag aanvechten bij de 
rechterlijke instanties van de lidstaat van
de hoofdbelastingautoriteit. Geschillen 
tussen belastingplichtigen en 
belastingdiensten moeten worden geregeld 

(23) Groepen moeten hun zaken kunnen 
regelen met één enkele belastingdienst 
("hoofdbelastingautoriteit"), die de 
belastingdienst moet zijn van de lidstaat 
waar de moedermaatschappij van de groep 
("hoofdbelastingplichtige") voor 
belastingdoeleinden is gevestigd. De 
werkzaamheden van de 
belastingautoriteiten moeten door een 
Europese belastingautoriteit worden 
gecoördineerd, ondersteund en 
geëvalueerd. In deze richtlijn moeten ook 
procedureregels voor het beheer van de 
regeling worden vastgesteld. Tevens moet 
een mechanisme voor voorafgaande rulings 
worden ingesteld. Controles moeten 
worden geïnitieerd door de 
hoofdbelastingautoriteit, maar de 
autoriteiten van een lidstaat waar een 
groepsmaatschappij onderworpen is aan 
belasting, kunnen ook de inleiding van een 
controle eisen. Voor geschillen tussen de
bevoegde autoriteit van een lidstaat 
waarvan een groepsmaatschappij inwoner 
is en de hoofdbelastingautoriteit ligt de 
bevoegdheid in eerste instantie bij de 
Europese belastinginstantie. Geschillen 
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door een bestuurlijk lichaam dat bevoegd is 
om beroep in eerste aanleg te horen 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat van de hoofdbelastingautoriteit.

tussen belastingplichtigen en 
belastingdiensten moeten worden geregeld 
door een bestuurlijk lichaam dat bevoegd is 
om beroep in eerste aanleg te horen 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat van de hoofdbelastingautoriteit.

Or. de

Amendement 84
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Groepen moeten hun zaken kunnen 
regelen met één enkele belastingdienst 
("hoofdbelastingautoriteit"), die de 
belastingdienst moet zijn van de lidstaat 
waar de moedermaatschappij van de groep 
("hoofdbelastingplichtige") voor 
belastingdoeleinden is gevestigd. In deze 
richtlijn moeten ook procedureregels voor 
het beheer van de regeling worden 
vastgesteld. Tevens moet een mechanisme 
voor voorafgaande rulings worden 
ingesteld. Controles moeten worden 
geïnitieerd en gecoördineerd door de 
hoofdbelastingautoriteit, maar de 
autoriteiten van een lidstaat waar een 
groepsmaatschappij onderworpen is aan 
belasting, kunnen ook de inleiding van een 
controle vragen. De bevoegde autoriteit 
van een lidstaat waarvan een 
groepsmaatschappij inwoner is, kan een 
beslissing van de hoofdbelastingautoriteit 
betreffende de opt in-kennisgeving of een 
gewijzigde aanslag aanvechten bij de 
rechterlijke instanties van de lidstaat van 
de hoofdbelastingautoriteit. Geschillen 
tussen belastingplichtigen en 
belastingdiensten moeten worden geregeld 
door een bestuurlijk lichaam dat bevoegd is 
om beroep in eerste aanleg te horen 

(23) Groepen moeten hun zaken kunnen 
regelen met één enkele belastingdienst 
("hoofdbelastingautoriteit"), die de 
belastingdienst moet zijn van de lidstaat 
waar de moedermaatschappij van de groep 
("hoofdbelastingplichtige") voor 
belastingdoeleinden is gevestigd, of de 
belastingdienst van de regio van 
oorsprong in regio's met fiscale, 
wetgevings- en 
belastinginningsbevoegdheden. In deze 
richtlijn moeten ook procedureregels voor 
het beheer van de regeling worden 
vastgesteld. Tevens moet een mechanisme 
voor voorafgaande rulings worden 
ingesteld. Controles moeten worden 
geïnitieerd en gecoördineerd door de 
hoofdbelastingautoriteit, maar de 
autoriteiten van een lidstaat waar een 
groepsmaatschappij onderworpen is aan 
belasting, kunnen ook de inleiding van een 
controle vragen. De bevoegde autoriteit 
van een lidstaat waarvan een 
groepsmaatschappij inwoner is, kan een 
beslissing van de hoofdbelastingautoriteit 
betreffende de opt in-kennisgeving of een 
gewijzigde aanslag aanvechten bij de 
rechterlijke instanties van de lidstaat van 
de hoofdbelastingautoriteit. Geschillen 
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overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat van de hoofdbelastingautoriteit.

tussen belastingplichtigen en 
belastingdiensten moeten worden geregeld 
door een bestuurlijk lichaam dat bevoegd is 
om beroep in eerste aanleg te horen 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat van de hoofdbelastingautoriteit.

Or. en

Amendement 85
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Groepen moeten hun zaken kunnen 
regelen met één enkele belastingdienst 
("hoofdbelastingautoriteit"), die de 
belastingdienst moet zijn van de lidstaat 
waar de moedermaatschappij van de groep 
("hoofdbelastingplichtige") voor 
belastingdoeleinden is gevestigd. In deze 
richtlijn moeten ook procedureregels voor 
het beheer van de regeling worden 
vastgesteld. Tevens moet een mechanisme 
voor voorafgaande rulings worden 
ingesteld. Controles moeten worden 
geïnitieerd en gecoördineerd door de 
hoofdbelastingautoriteit, maar de 
autoriteiten van een lidstaat waar een 
groepsmaatschappij onderworpen is aan 
belasting, kunnen ook de inleiding van een 
controle vragen. De bevoegde autoriteit 
van een lidstaat waarvan een 
groepsmaatschappij inwoner is, kan een 
beslissing van de hoofdbelastingautoriteit 
betreffende de opt in-kennisgeving of een 
gewijzigde aanslag aanvechten bij de 
rechterlijke instanties van de lidstaat van 
de hoofdbelastingautoriteit. Geschillen 
tussen belastingplichtigen en 
belastingdiensten moeten worden geregeld 
door een bestuurlijk lichaam dat bevoegd is 
om beroep in eerste aanleg te horen 

(23) Groepen moeten hun zaken kunnen 
regelen met één enkele belastingdienst 
("hoofdbelastingautoriteit"), die de 
belastingdienst moet zijn van de lidstaat 
waar de moedermaatschappij van de groep 
("hoofdbelastingplichtige") voor 
belastingdoeleinden is gevestigd. In deze 
richtlijn moeten ook procedureregels voor 
het beheer van de regeling worden 
vastgesteld. Tevens moet een mechanisme 
voor voorafgaande rulings worden 
ingesteld. Controles moeten worden 
geïnitieerd en gecoördineerd door de 
hoofdbelastingautoriteit, maar de 
autoriteiten van een lidstaat waar een 
groepsmaatschappij onderworpen is aan 
belasting, kunnen ook de inleiding van een 
controle vragen. De bevoegde autoriteit 
van een lidstaat waarvan een 
groepsmaatschappij inwoner is, kan een 
beslissing van de hoofdbelastingautoriteit 
betreffende een gewijzigde aanslag 
aanvechten bij de rechterlijke instanties 
van de lidstaat van de 
hoofdbelastingautoriteit. Geschillen tussen 
belastingplichtigen en belastingdiensten 
moeten worden geregeld door een 
bestuurlijk lichaam dat bevoegd is om 
beroep in eerste aanleg te horen 
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overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat van de hoofdbelastingautoriteit.

overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat van de hoofdbelastingautoriteit.

Or. fr

Amendement 86
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Teneinde uniforme voorwaarden te 
garanderen voor de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn met betrekking tot de 
jaarlijkse vaststelling van een lijst van 
vennootschapsvormen van derde landen 
die voldoen aan de vereisten van deze 
richtlijn, de vaststelling van voorschriften 
voor de berekening van de factoren arbeid, 
activa en omzet, de toerekening van 
werknemers en loonkosten, activa en 
omzet aan de respectieve factor alsook de 
waardering van activa voor de factor 
activa, en de vaststelling van een 
standaardformulier voor de opt in-
kennisgeving en van voorschriften 
betreffende elektronische indiening, het 
formulier van de belastingaangifte, het 
formulier van de geconsolideerde 
belastingaangifte en de vereiste 
bewijsstukken, moeten aan de Commissie 
bevoegdheden worden verleend. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 28 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

(25) Teneinde uniforme voorwaarden te 
garanderen voor de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn met betrekking tot de 
jaarlijkse vaststelling van een lijst van 
vennootschapsvormen van derde landen 
die voldoen aan de vereisten van deze 
richtlijn, de vaststelling van voorschriften 
voor de berekening van de factoren arbeid, 
activa en omzet, de toerekening van 
werknemers en loonkosten, activa en 
omzet aan de respectieve factor alsook de 
waardering van activa voor de factor 
activa, en de vaststelling van voorschriften 
betreffende elektronische indiening, het 
formulier van de belastingaangifte, het 
formulier van de geconsolideerde 
belastingaangifte en de vereiste 
bewijsstukken, moeten aan de Commissie 
bevoegdheden worden verleend. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 28 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. fr
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Amendement 87
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Op basis van de 
herzieningsclausule moet een 
onafhankelijk orgaan de effecten van deze 
richtlijn grondig analyseren alvorens de 
Raad een besluit neemt over de eventuele 
verlenging of intrekking van deze 
richtlijn. In de analyse moet met name 
worden gekeken naar de volgende 
elementen: de noodzaak om de richtlijn 
van kracht te laten blijven of in te 
trekken; de optionele aard van de 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag (OCCCTB), de 
harmonisatiebeperking van de 
belastinggrondslag, de verdelingsformule, 
de overwegingen betreffende de 
praktische toepasbaarheid voor midden-
en kleinbedrijven en de effecten van de 
richtlijn op de belastinginning en –
inkomsten in de EU-lidstaten die er uit 
vrije wil voor kozen om deze richtlijn in 
nationaal recht om te zetten, alsmede de 
effecten op de strijd tegen 
belastingontwijking, belastingfraude en 
dubbele belasting.

Or. en

Amendement 88
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Om te vermijden dat de toepassing 
van de regeling [gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting (CCCTB)] 
leidt tot distorsies in de manier waarop het 
kapitaal en de winsten worden toegekend 
binnen de EU, moeten de verschillen op 
het gebied van de 
vennootschapsbelastingtarieven worden 
beperkt door de invoering van een 
minimumbelastingniveau voor alle 
lidstaten. 

Or. fr

Amendement 89
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De Commissie moet een nieuw 
CCCTB-forum in het leven roepen, naar 
analogie met het Gemeenschappelijk EU-
forum Verrekenprijzen, tot hetwelke 
bedrijven en lidstaten zich kunnen 
wenden in verband met problemen en 
disputen betreffende de CCCTB. Dat 
forum moet bedrijven en lidstaten advies 
kunnen verstrekken en moet de 
bevoegdheid van rechterlijke instantie 
hebben in overeenstemming met het 
tweede lid van artikel 267 VWEU.

Or. en

Motivering

Oprichting van een CCCTB-forum tussen lidstaten voor buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen.
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Amendement 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De Commissie dient na vijf jaar een 
evaluatie van de toepassing van deze 
richtlijn te verrichten en de lidstaten 
moeten de Commissie hierbij helpen door 
haar de passende input te verstrekken,

(27) De Commissie dient na drie jaar een 
evaluatie van de toepassing van deze 
richtlijn te verrichten en de lidstaten 
moeten de Commissie hierbij helpen door 
haar de passende input te verstrekken,

Or. en

Amendement 91
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De Commissie dient na vijf jaar een 
evaluatie van de toepassing van deze 
richtlijn te verrichten en de lidstaten 
moeten de Commissie hierbij helpen door 
haar de passende input te verstrekken,

(27) De Commissie dient na drie jaar een 
evaluatie van de toepassing van deze 
richtlijn te verrichten en de lidstaten 
moeten de Commissie hierbij helpen door 
haar de passende input te verstrekken,

Or. en

Amendement 92
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn wordt een regeling voor Bij deze richtlijn wordt een regeling voor 
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een gemeenschappelijke grondslag voor de 
belasting van bepaalde vennootschappen 
en groepen ingesteld en worden 
voorschriften voor de berekening en het 
gebruik van die grondslag vastgesteld.

een gemeenschappelijke grondslag voor de 
belasting van bepaalde vennootschappen 
en groepen ingesteld, worden voorschriften 
voor de berekening en het gebruik van die 
grondslag vastgesteld en wordt voor alle 
lidstaten een minimumtarief voor de 
vennootschapsbelasting vastgesteld van in 
totaal 15 % tegen 2013, 20 % tegen 2015 
en 25 % tegen 2017.

Or. en

Amendement 93
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn wordt een regeling voor 
een gemeenschappelijke grondslag voor de 
belasting van bepaalde vennootschappen 
en groepen ingesteld en worden 
voorschriften voor de berekening en het 
gebruik van die grondslag vastgesteld.

Bij deze richtlijn wordt een regeling voor 
een gemeenschappelijke grondslag voor de 
belasting van bepaalde vennootschappen 
en groepen ingesteld en worden 
voorschriften voor de berekening en het 
gebruik van die grondslag vastgesteld. 
Daarbij worden tevens voorschriften 
vastgesteld betreffende de invoering van 
een minimumniveau van 
vennootschapsbelasting in de lidstaten.

Or. fr

Amendement 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn wordt een regeling voor 
een gemeenschappelijke grondslag voor de 
belasting van bepaalde vennootschappen 

Bij deze richtlijn wordt een regeling voor 
een gemeenschappelijke grondslag voor de 
belasting van bepaalde vennootschappen 
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en groepen ingesteld en worden 
voorschriften voor de berekening en het 
gebruik van die grondslag vastgesteld.

en groepen ingesteld, een Europese 
minimumvennootschapsbelasting 
vastgesteld, en worden voorschriften voor 
de berekening en het gebruik van die 
grondslag vastgesteld.

Or. de

Amendement 95
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn wordt een regeling voor 
een gemeenschappelijke grondslag voor de 
belasting van bepaalde vennootschappen 
en groepen ingesteld en worden 
voorschriften voor de berekening en het 
gebruik van die grondslag vastgesteld.

Bij deze richtlijn wordt een optionele 
regeling voor een gemeenschappelijke 
grondslag voor de belasting van bepaalde 
vennootschappen en groepen ingesteld en 
worden voorschriften voor de berekening 
en het gebruik van die grondslag 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 96
Philippe Lamberts

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze richtlijn wordt voor bedrijven die 
niet onder Aanbeveling 2003/361/EG van 
de Commissie van 6 mei 2003 vallen, een 
EU-vennootschapsbelasting met een tarief 
van 5 % vastgesteld, waarvan de 
opbrengst vanaf de datum van 
inwerkingtreding van de richtlijn een 
bijkomende bron van eigen middelen 
vormt.
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Or. en

Amendement 97
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt verstaan onder "deelnemende 
lidstaat" de lidstaat die deelneemt aan 
nauwere samenwerking op het gebied van 
de gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB) 
krachtens besluit [...] van de Raad van [...] 
houdende machtiging om nauwere 
samenwerking aan te gaan op het gebied 
van de gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting (CCCTB)

Or. fr

Motivering

Dit amendement betreft de optie van nauwere samenwerking

Amendement 98
Philippe Lamberts

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kwalificerende vennootschappen Vennootschappen waarop deze richtlijn 
van toepassing is

Or. en
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Amendement 99
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kwalificerende vennootschappen Vennootschappen die zijn onderworpen
aan de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling

Or. fr

Amendement 100
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
vennootschappen die zijn opgericht naar 
het recht van een lidstaat wanneer de twee 
onderstaande voorwaarden zijn vervuld:

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
vennootschappen die er uit vrije wil voor 
kiezen en die zijn opgericht naar het recht 
van een lidstaat wanneer de twee 
onderstaande voorwaarden zijn vervuld:

Or. en

Amendement 101
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
vennootschappen die zijn opgericht naar 
het recht van een lidstaat wanneer de twee 
onderstaande voorwaarden zijn vervuld:

Schrappen

a) de vennootschap heeft een van de in 
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bijlage I opgenomen vormen;
b) de vennootschap is onderworpen aan 
een van de in bijlage II genoemde 
vennootschapsbelastingen of aan een 
soortgelijke belasting die naderhand is 
ingevoerd.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 102
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
vennootschappen die zijn opgericht naar 
het recht van een derde land wanneer de 
twee onderstaande voorwaarden zijn 
vervuld:

2. Deze richtlijn is van toepassing op 
vennootschappen die er uit vrije wil voor 
kiezen en die zijn opgericht naar het recht 
van een derde land wanneer de twee 
onderstaande voorwaarden zijn vervuld:

Or. en

Amendement 103
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kwalificerende vennootschapsvormen van 
derde landen

Schrappen

1. De Commissie stelt elke jaar een lijst 
van vennootschapsvormen van derde 
landen vast die worden geacht te voldoen 
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aan de in artikel 2, lid 2, onder a), 
gestelde voorwaarden. Deze 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 131, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.
2. Wanneer een vennootschapsvorm niet 
is opgenomen in de in lid 1 bedoelde lijst 
van vennootschapsvormen van derde 
landen, betekent dit niet dat deze richtlijn 
geen toepassing kan vinden op die vorm.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 104
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kwalificerende vennootschapsvormen van 
derde landen

Vennootschapsvormen van derde landen 
die zijn onderworpen aan de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling

Or. fr

Amendement 105
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een vennootschapsvorm niet 
is opgenomen in de in lid 1 bedoelde lijst 
van vennootschapsvormen van derde 
landen, betekent dit niet dat deze richtlijn 

Schrappen
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geen toepassing kan vinden op die vorm.

Or. lt

Amendement 106
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) belastingplichtige: een vennootschap 
die heeft gekozen voor toepassing van de 
bij deze richtlijn ingestelde regeling;

(1) belastingplichtige: een vennootschap 
die is onderworpen aan de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling;

Or. fr

Amendement 107
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) belastingplichtige: een vennootschap 
die heeft gekozen voor toepassing van de 
bij deze richtlijn ingestelde regeling;

(1) belastingplichtige: een vennootschap 
die valt onder de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling;

Or. pt

Amendement 108
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) belastingplichtige: een vennootschap 
die heeft gekozen voor toepassing van de 

(1) belastingplichtige: een vennootschap 
die de bij deze richtlijn ingestelde regeling 
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bij deze richtlijn ingestelde regeling; toepast;

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld. 

Amendement 109
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) belastingplichtige: een vennootschap 
die heeft gekozen voor toepassing van de 
bij deze richtlijn ingestelde regeling;

(1) belastingplichtige: een vennootschap 
die is gehouden tot dan wel heeft gekozen 
voor toepassing van de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling;

Or. en

Amendement 110
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) afzonderlijke belastingplichtige: een 
belastingplichtige die niet voldoet aan de 
eisen voor consolidatie;

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".
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Amendement 111
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) niet-belastingplichtige: een 
vennootschap die niet in aanmerking komt 
om te kiezen voor dan wel die niet heeft 
gekozen voor toepassing van de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling;

(3) niet-belastingplichtige: een 
vennootschap die niet is onderworpen aan 
de bij deze richtlijn ingestelde regeling;

Or. fr

Amendement 112
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) niet-belastingplichtige: een 
vennootschap die niet in aanmerking komt 
om te kiezen voor dan wel die niet heeft 
gekozen voor toepassing van de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling;

(3) niet-belastingplichtige: een 
vennootschap die niet valt onder de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling;

Or. pt

Amendement 113
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) niet-belastingplichtige: een 
vennootschap die niet in aanmerking komt 

(3) niet-belastingplichtige: een 
vennootschap die niet gehouden is tot dan 
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om te kiezen voor dan wel die niet heeft 
gekozen voor toepassing van de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling;

wel die niet heeft gekozen voor toepassing 
van de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling;

Or. en

Amendement 114
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) niet-belastingplichtige: een 
vennootschap die niet in aanmerking komt 
om te kiezen voor dan wel die niet heeft 
gekozen voor toepassing van de bij deze
richtlijn ingestelde regeling;

(3) niet-belastingplichtige: een 
vennootschap die niet in aanmerking komt 
om te kiezen voor toepassing van de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling;

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld.

Amendement 115
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) hoofdbelastingplichtige: Schrappen
(a) een ingezeten belastingplichtige, 
wanneer deze een groep vormt tezamen 
met zijn kwalificerende 
dochterondernemingen, zijn vaste 
inrichtingen in andere lidstaten of een of 
meer vaste inrichtingen van een 
kwalificerende dochteronderneming die in 
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een derde land is gevestigd; of
(b) de ingezeten belastingplichtige die is 
aangewezen door de groep, wanneer deze 
bestaat uit slechts twee of meer ingezeten 
belastingplichtigen die directe 
kwalificerende dochterondernemingen 
zijn van dezelfde moedermaatschappij die 
in een derde land is gevestigd; of
(c) een ingezeten belastingplichtige die de 
kwalificerende dochteronderneming is 
van een in een derde land gevestigde 
moedermaatschappij, wanneer die 
ingezeten belastingplichtige een groep 
vormt uitsluitend met een of meer vaste 
inrichtingen van zijn 
moedermaatschappij; of
(d) de vaste inrichting die is aangewezen 
door een niet-ingezeten belastingplichtige 
die een groep vormt uitsluitend met 
betrekking tot zijn vaste inrichtingen in 
twee of meer lidstaten.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 116
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) groepsmaatschappij: iedere 
belastingplichtige die tot dezelfde groep 
behoort, zoals omschreven in de 
artikelen 54 en 55. Wanneer een 
belastingplichtige over een of meer vaste 
inrichtingen beschikt in een andere 
lidstaat dan die waar zijn hoofdbestuur 
zich bevindt, wordt iedere vaste inrichting 

Schrappen
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als een groepsmaatschappij aangemerkt;

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 117
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) geconsolideerde heffingsgrondslag: 
de som van de belastinggrondslagen van 
alle groepsmaatschappijen zoals berekend 
overeenkomstig artikel 10;

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 118
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) toegewezen deel: het aandeel in de 
geconsolideerde heffingsgrondslag van 
een groep dat bij toepassing van de in de 
artikelen 86-102 uiteengezette formule 
aan een groepsmaatschappij wordt 
toegerekend;

Schrappen
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Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) financiële activa: aandelen in 
verbonden ondernemingen, vorderingen op 
verbonden ondernemingen, deelnemingen, 
vorderingen op ondernemingen waarmee 
een deelnemingsverhouding bestaat, 
effecten die tot de vaste activa behoren, 
overige leningen, en eigen aandelen voor 
zover het nationale recht toestaat dat zij 
op de balans worden opgenomen;

(15) financiële activa: aandelen in 
verbonden ondernemingen, vorderingen op 
verbonden ondernemingen, deelnemingen, 
vorderingen op ondernemingen waarmee 
een deelnemingsverhouding bestaat, 
effecten die tot de vaste activa behoren, 
overige leningen, en eigen aandelen voor 
zover het door uniforme regelingen 
binnen de Europese Unie is toegestaan
dat zij op de balans worden opgenomen;

Or. de

Amendement 120
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) bevoegde autoriteit: de door iedere 
lidstaat aangewezen autoriteit voor het 
beheer van alle aangelegenheden in 
verband met de uitvoering van deze 
richtlijn;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 121
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) bevoegde autoriteit: de door iedere 
lidstaat aangewezen autoriteit voor het 
beheer van alle aangelegenheden in 
verband met de uitvoering van deze 
richtlijn;

(21) bevoegde autoriteit: de door iedere 
lidstaat of door een regio met 
belastinginningsbevoegdheden
aangewezen autoriteit voor het beheer van 
alle aangelegenheden in verband met de 
uitvoering van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 122
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) hoofdbelastingautoriteit: de bevoegde
autoriteit van de lidstaat waarvan de 
hoofdbelastingplichtige inwoner is dan 
wel, in het geval van een vaste inrichting 
of een niet-ingezeten belastingplichtige, 
waar hij zich bevindt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".



PE478.376v01-00 64/242 AM\885627NL.doc

NL

Amendement 123
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) controle: toetsingen, inspecties of 
onderzoeken van alle aard die door een 
bevoegde autoriteit worden verricht om na 
te gaan of een belastingplichtige deze 
richtlijn naleeft.

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 124
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
De toepassing van de bepalingen van deze 
richtlijn mag geen afbreuk doen aan het 
beginsel van 
belastinginkomstenneutraliteit, met 
andere woorden: de belastinginkomsten 
in de lidstaten mogen niet lijden onder de 
toepassing van deze richtlijn. 
Dientengevolge staat het de lidstaten vrij 
om de bepalingen van deze richtlijn al dan 
niet toe te passen (opt in).

Or. en
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Amendement 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

OPTING-IN VOOR DE BIJ DEZE 
RICHTLIJN INGESTELDE REGELING

BELASTINGPLICHTIGE VOOR DE BIJ 
DEZE RICHTLIJN INGESTELDE 
REGELING

Or. de

Amendement 126
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

OPTING-IN VOOR DE BIJ DEZE 
RICHTLIJN INGESTELDE REGELING

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE BIJ 
DEZE RICHTLIJN INGESTELDE
REGELING

Or. pt

Amendement 127
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opting-in Schrappen
1. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die fiscaal inwoner is van 
een lidstaat, kan ervoor kiezen de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden toe te 
passen.
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2. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die geen fiscaal inwoner is 
van een lidstaat, kan ervoor kiezen de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden toe te 
passen met betrekking tot een door haar 
in een lidstaat aangehouden vaste 
inrichting.
3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 
wordt een vennootschap die haar 
statutaire zetel, plaats van oprichting of 
plaats van werkelijke leiding in een 
lidstaat heeft en die volgens de bepalingen 
van een overeenkomst tussen die lidstaat 
en een derde land niet als fiscaal inwoner 
van dat derde land wordt aangemerkt, als 
fiscaal inwoner van die lidstaat
aangemerkt.
4. Wanneer een vennootschap op grond 
van lid 3 inwoner is van meer dan een 
lidstaat, wordt zij geacht inwoner te zijn 
van de lidstaat waar zij haar plaats van 
werkelijke leiding heeft.
5. Indien de plaats van werkelijke leiding 
van een groepsmaatschappij van een 
zeescheepvaart- of 
binnenscheepvaartonderneming zich aan 
boord van een vaartuig bevindt, wordt 
deze plaats geacht te zijn gelegen in de 
lidstaat van de thuishaven van het 
vaartuig dan wel, indien er geen 
thuishaven is, in de lidstaat waarvan de 
exploitant van het vaartuig inwoner is.
6. Een vennootschap die inwoner is van 
een lidstaat en voor de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling kiest, is 
overeenkomstig deze regeling aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen ter 
zake van alle inkomsten verkregen uit 
eender welke bron, zowel in als buiten de 
lidstaat waarvan zij inwoner is.
7. Een vennootschap die inwoner is van 
een derde land en voor de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling kiest, is 
overeenkomstig deze regeling aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen ter 
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zake van alle inkomsten die voortvloeien 
uit een werkzaamheid verricht door 
middel van een vaste inrichting in een 
lidstaat.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld.

Amendement 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opting-in BELASTINGPLICHTIGE

Or. de

Amendement 129
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opting-in Fiscale woonplaats

Or. fr

Amendement 130
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opting-in Toepassingsgebied

Or. pt

Amendement 131
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Een vennootschap die onder het 
toepassingsgebied van Aanbeveling 
2003/361/EG valt maar waarop deze 
richtlijn van toepassing is en die een 
fiscaal inwoner is van een lidstaat, is 
verplicht om de bij deze richtlijn 
vastgestelde regeling toe te passen onder 
de daarin vastgelegde voorwaarden.

Or. en

Motivering

Voor bedrijven die geen midden- of kleinbedrijven zijn moet de CCCTB bindend zijn om de 
achterdeurtjes in het vennootschapsbelastingstelsel in de EU te sluiten die het voor grote 
bedrijven mogelijk maken om handig gebruik te maken van nationale verschillen door via 
kunstgrepen met hun winsten te schuiven en zo hun effectieve belastingtarieven te reduceren, 
soms tot nul.

Amendement 132
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een onder deze richtlijn vallende 1. Een vennootschap die fiscaal inwoner is 
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vennootschap die fiscaal inwoner is van 
een lidstaat, kan ervoor kiezen de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden toe te 
passen.

van een lidstaat en die voldoet aan de 
voorschriften die vervat zijn in artikel 2, 
lid 1, valt verplicht onder deze richtlijn,
onder de daarin vastgestelde voorwaarden.

Or. pt

Amendement 133
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die fiscaal inwoner is van 
een lidstaat, kan ervoor kiezen de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling onder de daarin 
vastgestelde voorwaarden toe te passen.

1. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die onder het 
toepassingsgebied van Aanbeveling 
2003/361/EG valt en die fiscaal inwoner is 
van een lidstaat, kan ervoor kiezen de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden toe te 
passen.

Or. en

Amendement 134
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die fiscaal inwoner is van 
een lidstaat, kan ervoor kiezen de bij deze
richtlijn ingestelde regeling onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden toe te 
passen.

1. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die fiscaal inwoner is van 
een lidstaat, is op grond van de 
vastgestelde voorwaarden in de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling 
belastingplichtig.

Or. de
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Amendement 135
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die fiscaal inwoner is van 
een lidstaat, kan ervoor kiezen de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling onder de daarin 
vastgestelde voorwaarden toe te passen.

1. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die fiscaal inwoner is van 
een lidstaat, is onderworpen aan de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden.

Or. fr

Amendement 136
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een onder deze richtlijn vallende
vennootschap die geen fiscaal inwoner is 
van een lidstaat, kan ervoor kiezen de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden toe te 
passen met betrekking tot een door haar in 
een lidstaat aangehouden vaste inrichting.

2. Een vennootschap die geen fiscaal 
inwoner is van een lidstaat en die voldoet 
aan de voorschriften die vervat zijn in 
artikel 2, lid 2, valt onder deze richtlijn,
onder de daarin vastgestelde voorwaarden, 
wat betreft de toepassing van de regeling 
met betrekking tot alle door haar in de 
lidstaten aangehouden vaste inrichtingen.

Or. pt

Amendement 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die geen fiscaal inwoner is 
van een lidstaat, kan ervoor kiezen de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden toe te 
passen met betrekking tot een door haar in 
een lidstaat aangehouden vaste inrichting.

2. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die geen fiscaal inwoner is 
van een lidstaat, is op grond van de 
vastgestelde voorwaarden in de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling 
belastingplichtig met betrekking tot een 
door haar in een lidstaat aangehouden vaste 
inrichting.

Or. de

Amendement 138
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die fiscaal inwoner is van 
een lidstaat, kan ervoor kiezen de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling onder de daarin 
vastgestelde voorwaarden toe te passen 
met betrekking tot een door haar in een 
lidstaat aangehouden vaste inrichting.

2. Een onder deze richtlijn vallende 
vennootschap die fiscaal inwoner is van 
een lidstaat, is onderworpen aan de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden met 
betrekking tot een door haar in een lidstaat 
aangehouden vaste inrichting.

Or. fr

Amendement 139
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een vennootschap die inwoner is van 
een lidstaat en voor de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling kiest, is 
overeenkomstig deze regeling aan de 

6. Een vennootschap die inwoner is van 
een lidstaat en is onderworpen aan de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling, is 
overeenkomstig deze regeling aan de
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vennootschapsbelasting onderworpen ter 
zake van alle inkomsten verkregen uit 
eender welke bron, zowel in als buiten de 
lidstaat waarvan zij inwoner is.

vennootschapsbelasting onderworpen ter 
zake van alle inkomsten verkregen uit 
eender welke bron, zowel in als buiten de 
lidstaat waarvan zij inwoner is.

Or. fr

Amendement 140
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een vennootschap die inwoner is van 
een lidstaat en voor de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling kiest, is 
overeenkomstig deze regeling aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen ter 
zake van alle inkomsten verkregen uit 
eender welke bron, zowel in als buiten de 
lidstaat waarvan zij inwoner is.

6. Een vennootschap die inwoner is van 
een lidstaat, is overeenkomstig deze 
regeling aan de vennootschapsbelasting 
onderworpen ter zake van alle inkomsten 
verkregen uit eender welke bron, zowel in 
als buiten de lidstaat waarvan zij inwoner 
is.

Or. pt

Amendement 141
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een vennootschap die inwoner is van 
een derde land en voor de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling kiest, is 
overeenkomstig deze regeling aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen ter 
zake van alle inkomsten die voortvloeien 
uit een werkzaamheid verricht door middel 
van een vaste inrichting in een lidstaat.

7. Een vennootschap die inwoner is van 
een derde land, is overeenkomstig deze 
regeling aan de vennootschapsbelasting 
onderworpen ter zake van alle inkomsten 
die voortvloeien uit een werkzaamheid 
verricht door middel van een vaste 
inrichting in een lidstaat.

Or. pt
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Amendement 142
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een vennootschap die inwoner is van 
een derde land en voor de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling kiest, is 
overeenkomstig deze regeling aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen ter 
zake van alle inkomsten die voortvloeien 
uit een werkzaamheid verricht door middel 
van een vaste inrichting in een lidstaat.

7. Een vennootschap die inwoner is van 
een derde land en is onderworpen aan de 
bij deze richtlijn ingestelde regeling, is 
overeenkomstig deze regeling aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen ter 
zake van alle inkomsten die voortvloeien 
uit een werkzaamheid verricht door middel 
van een vaste inrichting in een lidstaat.

Or. fr

Amendement 143
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een vennootschap voor de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling in 
aanmerking komt en ervoor kiest, is zij
niet langer onderworpen aan het nationale 
stelsel van vennootschapsbelasting met 
betrekking tot alle in deze richtlijn 
geregelde aangelegenheden, tenzij anders 
is bepaald.

Een vennootschap die is onderworpen aan 
de bij deze richtlijn ingestelde regeling, is 
niet langer onderworpen aan het nationale 
stelsel van vennootschapsbelasting met 
betrekking tot alle in deze richtlijn 
geregelde aangelegenheden, tenzij anders 
is bepaald.

Or. fr

Amendement 144
Sylvie Goulard
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een vennootschap voor de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling in 
aanmerking komt en ervoor kiest, is zij 
niet langer onderworpen aan het nationale 
stelsel van vennootschapsbelasting met
betrekking tot alle in deze richtlijn 
geregelde aangelegenheden, tenzij anders 
is bepaald.

Wanneer een vennootschap voor de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling in 
aanmerking komt, is zij niet langer 
onderworpen aan het nationale stelsel van 
vennootschapsbelasting met betrekking tot 
alle in deze richtlijn geregelde 
aangelegenheden, tenzij anders is bepaald.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld.

Amendement 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een vennootschap voor de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling in 
aanmerking komt en ervoor kiest, is zij niet 
langer onderworpen aan het nationale 
stelsel van vennootschapsbelasting met 
betrekking tot alle in deze richtlijn 
geregelde aangelegenheden, tenzij anders 
is bepaald.

Wanneer een vennootschap voor de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling in 
aanmerking komt en op grond hiervan 
belastingplichtig is, is zij niet langer 
onderworpen aan het nationale stelsel van 
vennootschapsbelasting met betrekking tot 
alle in deze richtlijn geregelde 
aangelegenheden, tenzij anders is bepaald

Or. de

Amendement 146
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Minimumbelasting 

Op het grondgebied van de Europese Unie 
is een minimumbelasting voor 
vennootschappen van toepassing. Deze 
mag nominaal niet minder dan 25 % 
bedragen. Verder hebben lidstaten alle 
vrijheid om belastingtarieven vast te 
leggen.

Or. de

Amendement 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ontvangen winstuitdelingen; Schrappen

Or. de

Amendement 148
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ontvangen winstuitdelingen; Schrappen

Or. pt



PE478.376v01-00 76/242 AM\885627NL.doc

NL

Amendement 149
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ontvangen winstuitdelingen; Schrappen

Or. en

Amendement 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voordelen uit de vervreemding van 
aandelen;

Schrappen

Or. de

Amendement 151
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voordelen uit de vervreemding van 
aandelen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 152
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) inkomsten van een vaste inrichting in 
een derde land.

Schrappen

Or. de

Amendement 153
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aftrekbare kosten omvatten alle kosten 
die betrekking hebben op de omzet alsook 
alle uitgaven, exclusief aftrekbare btw, die 
bij de belastingplichtige zijn opgekomen 
ter verwerving of zekerstelling van 
inkomen, inclusief kosten van onderzoek 
en ontwikkeling alsook van het 
bijeenbrengen van eigen of vreemd 
vermogen voor zakelijke doeleinden.

De aftrekbare kosten omvatten alle kosten 
die betrekking hebben op de omzet alsook 
alle uitgaven, exclusief aftrekbare btw, die 
bij de belastingplichtige zijn opgekomen 
ter verwerving of zekerstelling van 
inkomen, inclusief kosten van onderzoek 
en ontwikkeling, voor zover deze deel 
uitmaken van de kosten voor de 
verwerving of productie van economische 
goederen, alsook van het bijeenbrengen 
van eigen of vreemd vermogen voor 
zakelijke doeleinden.

Or. de

Amendement 154
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Bonussen en resultaatafhankelijke 
beloning;
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Or. en

Amendement 155
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de in bijlage III genoemde belastingen,
met uitzondering van accijnzen op 
energieproducten, alcohol en 
alcoholhoudende dranken, en 
tabaksfabrikaten.

j) de in bijlage III genoemde belastingen.

Or. fr

Amendement 156
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niettegenstaande lid 1, onder j), mag 
een lidstaat voorzien in aftrek van een of 
meer van de in bijlage III genoemde 
belastingen. In het geval van een groep 
wordt een dergelijke aftrek toegepast op 
het toegewezen deel van de 
groepsmaatschappijen die inwoner zijn 
van of gelegen zijn in die lidstaat.

Schrappen

Or. fr

Amendement 157
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vormen van voorzieningen moeten 
ondernemingen zich baseren op nationale 
en internationale standaarden voor 
jaarrekeningen.

Or. lv

Amendement 158
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de technische voorzieningen van 
verzekeringsondernemingen die zijn 
gevormd in overeenstemming met Richtlijn 
91/674/EEG[18], zijn aftrekbaar, met 
uitzondering van egalisatievoorzieningen. 
Een lidstaat kan bepalen dat 
egalisatievoorzieningen aftrekbaar zijn. In 
het geval van een groep wordt een 
dergelijke aftrek van 
egalisatievoorzieningen toegepast op het 
toegewezen deel van de 
groepsmaatschappijen die inwoner zijn van 
of gelegen zijn in die lidstaat. Afgetrokken 
bedragen worden herzien en gecorrigeerd 
aan het einde van elk belastingjaar. Bij de 
berekening van de belastinggrondslag in 
latere jaren wordt rekening gehouden met 
reeds afgetrokken bedragen.

c) de technische voorzieningen van 
verzekeringsondernemingen die zijn 
gevormd in overeenstemming met Richtlijn 
91/674/EEG[18], zijn aftrekbaar, met 
uitzondering van egalisatievoorzieningen. 
Een lidstaat die op grond van artikel 62 
van Richtlijn 91/674/EEG voor de 
juridische optie van 
egalisatievoorzieningen heeft gekozen, 
moet ook toestaan dat deze fiscaal 
aftrekbaar zijn. In het geval van een groep 
wordt een dergelijke aftrek van 
egalisatievoorzieningen toegepast op het 
toegewezen deel van de 
groepsmaatschappijen die inwoner zijn van 
of gelegen zijn in die lidstaat. Afgetrokken 
bedragen worden herzien en gecorrigeerd 
aan het einde van elk belastingjaar. Bij de 
berekening van de belastinggrondslag in 
latere jaren wordt rekening gehouden met 
reeds afgetrokken bedragen.

Or. de

Motivering

Lidstaten die op grond van artikel 62 van Richtlijn 91/674/EEG de handelsrechtelijke 
verplichting tot egalisatievoorzieningen hebben ingevoerd moeten deze met het oog op de 
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CCCTB ook fiscaal aftrekbaar maken. Zonder een fiscaalrechtelijke aftrekbaarheid is de 
handelsrechtelijke verplichting tot de opbouw van egalisatievoorzieningen onhaalbaar. De 
egalisatievoorziening is echter een beproefd instrument voor de aanpak van calamiteiten.

Amendement 159
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Andere dan de in de artikelen 36 en 40 
bedoelde vaste activa worden gezamenlijk 
in één activapool afgeschreven tegen een 
jaarlijks tarief van 25 % van de 
afschrijvingsbasis.

1. Andere dan de in de artikelen 36 en 40 
bedoelde vaste activa worden gezamenlijk 
in één activapool afgeschreven tegen een 
jaarlijks tarief van 20 % van de 
afschrijvingsbasis.

Or. de

Amendement 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verlies dat door een 
belastingplichtige of een vaste inrichting 
van een niet-ingezeten belastingplichtige in 
een belastingjaar werd opgelopen, kan in 
daaropvolgende belastingjaren in aftrek 
worden gebracht, tenzij in deze richtlijn 
anders is bepaald.

1. Een verlies dat door een 
belastingplichtige of een vaste inrichting 
van een niet-ingezeten belastingplichtige in 
een belastingjaar werd opgelopen, kan in 
de zeven daaropvolgende belastingjaren in 
aftrek worden gebracht, tenzij in deze 
richtlijn anders is bepaald. De 
overbrenging van eerdere verliezen is 
boven een basisbedrag van 1 miljoen euro 
beperkt tot 60 procent van de jaarlijkse 
inkomsten die boven de 1 miljoen liggen.

Or. de
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Amendement 161
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BEPALINGEN BETREFFENDE 
TOETREDING TOT EN UITTREDING 
UIT DE BIJ DEZE RICHTLIJN 
INGESTELDE REGELING

BEPALINGEN BETREFFENDE 
TOETREDING TOT DE BIJ DEZE 
RICHTLIJN INGESTELDE REGELING

Or. fr

Amendement 162
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BEPALINGEN BETREFFENDE 
TOETREDING TOT EN UITTREDING 
UIT DE BIJ DEZE RICHTLIJN 
INGESTELDE
REGELING

BEPALINGEN BETREFFENDE DE 
INWERKINGTREDING VAN DE BIJ 
DEZE RICHTLIJN INGESTELDE
REGELING

Or. pt

Amendement 163
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BEPALINGEN BETREFFENDE 
TOETREDING TOT EN UITTREDING 
UIT DE BIJ DEZE RICHTLIJN 
INGESTELDE REGELING

BEPALINGEN BETREFFENDE 
TOETREDING TOT DE BIJ DEZE 
RICHTLIJN INGESTELDE REGELING
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Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld 
en dus elke uittreding uit de regeling onmogelijk gemaakt.

Amendement 164
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige voor de 
toepassing van de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling kiest, worden alle
activa en verplichtingen opgenomen tegen 
de volgens de nationale belastingregels 
berekende waarde onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum waarop hij de 
regeling begint toe te passen, tenzij in deze 
richtlijn anders is bepaald.

Alle activa en verplichtingen worden
opgenomen tegen de volgens de nationale 
belastingregels berekende waarde 
onmiddellijk voorafgaand aan de datum 
waarop hij de regeling begint toe te passen, 
tenzij in deze richtlijn anders is bepaald.

Or. pt

Amendement 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige voor de 
toepassing van de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling kiest, worden alle 
activa en verplichtingen opgenomen tegen 
de volgens de nationale belastingregels 
berekende waarde onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum waarop hij de 
regeling begint toe te passen, tenzij in deze 
richtlijn anders is bepaald.

Bij een belastingplichtige voor wie de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling van 
toepassing is, worden alle activa en 
verplichtingen opgenomen tegen de 
volgens de nationale belastingregels 
berekende waarde onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum waarop hij de 
regeling begint toe te passen, tenzij in deze 
richtlijn anders is bepaald.
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Or. de

Amendement 166
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige voor de 
toepassing van de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling kiest, worden alle 
activa en verplichtingen opgenomen tegen 
de volgens de nationale belastingregels 
berekende waarde onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum waarop hij de 
regeling begint toe te passen, tenzij in deze 
richtlijn anders is bepaald.

Wanneer een belastingplichtige is 
onderworpen aan de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling, worden alle activa en 
verplichtingen opgenomen tegen de 
volgens de nationale belastingregels 
berekende waarde onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum waarop hij de 
regeling begint toe te passen, tenzij in deze 
richtlijn anders is bepaald.

Or. fr

Amendement 167
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige voor de 
toepassing van de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling kiest, worden alle 
activa en verplichtingen opgenomen tegen 
de volgens de nationale belastingregels 
berekende waarde onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum waarop hij de 
regeling begint toe te passen, tenzij in deze 
richtlijn anders is bepaald.

Wanneer een belastingplichtige de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling toepast, 
worden alle activa en verplichtingen 
opgenomen tegen de volgens de nationale 
belastingregels berekende waarde 
onmiddellijk voorafgaand aan de datum 
waarop hij de regeling begint toe te passen, 
tenzij in deze richtlijn anders is bepaald.

Or. fr
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Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld.

Amendement 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opbrengsten en kosten die overeenkomstig 
artikel 24, leden 2 en 3, worden geacht te 
zijn genoten of opgekomen voordat de 
belastingplichtige voor de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling heeft gekozen, maar die 
nog niet in de belastinggrondslag krachtens 
het voordien op de belastingplichtige 
toepasselijke nationale 
vennootschapsbelastingrecht zijn begrepen, 
worden bij de belastinggrondslag opgeteld 
of ervan afgetrokken, naargelang het geval, 
overeenkomstig de nationaalrechtelijke 
regels inzake timing.

Opbrengsten en kosten die overeenkomstig 
artikel 24, leden 2 en 3, worden geacht te 
zijn genoten of opgekomen voordat de 
belastingplichtige onder de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling is gevallen, 
maar die nog niet in de belastinggrondslag 
krachtens het voordien op de 
belastingplichtige toepasselijke nationale 
vennootschapsbelastingrecht zijn begrepen, 
worden bij de belastinggrondslag opgeteld 
of ervan afgetrokken, naargelang het geval, 
overeenkomstig de nationaalrechtelijke 
regels inzake timing.

Or. de

Amendement 169
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opbrengsten en kosten die overeenkomstig 
artikel 24, leden 2 en 3, worden geacht te 
zijn genoten of opgekomen voordat de 
belastingplichtige voor de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling heeft gekozen, maar die 
nog niet in de belastinggrondslag krachtens 
het voordien op de belastingplichtige 

Opbrengsten en kosten die overeenkomstig 
artikel 24, leden 2 en 3, worden geacht te 
zijn genoten of opgekomen voor de 
inwerkingtreding van de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling, maar die nog niet in de 
belastinggrondslag krachtens het voordien 
op de belastingplichtige toepasselijke 
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toepasselijke nationale 
vennootschapsbelastingrecht zijn begrepen, 
worden bij de belastinggrondslag opgeteld 
of ervan afgetrokken, naargelang het geval, 
overeenkomstig de nationaalrechtelijke 
regels inzake timing.

nationale vennootschapsbelastingrecht zijn 
begrepen, worden bij de belastinggrondslag 
opgeteld of ervan afgetrokken, naargelang 
het geval, overeenkomstig de 
nationaalrechtelijke regels inzake timing.

Or. pt

Amendement 170
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opbrengsten en kosten die overeenkomstig 
artikel 24, leden 2 en 3, worden geacht te 
zijn genoten of opgekomen voordat de 
belastingplichtige voor de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling heeft gekozen, maar die 
nog niet in de belastinggrondslag krachtens 
het voordien op de belastingplichtige 
toepasselijke nationale 
vennootschapsbelastingrecht zijn begrepen, 
worden bij de belastinggrondslag opgeteld 
of ervan afgetrokken, naargelang het geval, 
overeenkomstig de nationaalrechtelijke 
regels inzake timing.

Opbrengsten en kosten die overeenkomstig 
artikel 24, leden 2 en 3, worden geacht te 
zijn genoten of opgekomen vóór de 
toepassing van de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling door de 
belastingplichtige, maar die nog niet in de 
belastinggrondslag krachtens het voordien 
op de belastingplichtige toepasselijke 
nationale vennootschapsbelastingrecht zijn 
begrepen, worden bij de belastinggrondslag 
opgeteld of ervan afgetrokken, naargelang 
het geval, overeenkomstig de 
nationaalrechtelijke regels inzake timing.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld.

Amendement 171
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opbrengsten die voordat de 
belastingplichtige voor de regeling heeft 
gekozen, krachtens het nationale 
vennootschapsbelastingrecht in de heffing 
zijn betrokken voor een hoger bedrag dan 
het bedrag dat in de belastinggrondslag zou 
zijn begrepen overeenkomstig artikel 24, 
lid 2, worden van de belastinggrondslag 
afgetrokken.

Opbrengsten die voor de inwerkingtreding 
van de regeling krachtens het nationale 
vennootschapsbelastingrecht in de heffing 
zijn betrokken voor een hoger bedrag dan 
het bedrag dat in de belastinggrondslag zou 
zijn begrepen overeenkomstig artikel 24, 
lid 2, worden van de belastinggrondslag 
afgetrokken.

Or. pt

Amendement 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opbrengsten die voordat de 
belastingplichtige voor de regeling heeft 
gekozen, krachtens het nationale 
vennootschapsbelastingrecht in de heffing 
zijn betrokken voor een hoger bedrag dan 
het bedrag dat in de belastinggrondslag zou 
zijn begrepen overeenkomstig artikel 24, 
lid 2, worden van de belastinggrondslag 
afgetrokken

Opbrengsten die voordat de 
belastingplichtige onder de regeling is 
gevallen, krachtens het nationale 
vennootschapsbelastingrecht in de heffing 
zijn betrokken voor een hoger bedrag dan 
het bedrag dat in de belastinggrondslag zou 
zijn begrepen overeenkomstig artikel 24, 
lid 2, worden van de belastinggrondslag 
afgetrokken.

Or. de

Amendement 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorzieningen, pensioenvoorzieningen 
en aftrekken van oninbare vorderingen als 

1. Voorzieningen, pensioenvoorzieningen 
en aftrekken van oninbare vorderingen als 
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bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27 zijn 
slechts aftrekbaar voor zover zij 
voortvloeien uit activiteiten of transacties 
die zijn verricht nadat de belastingplichtige 
voor de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling heeft gekozen.

bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27 zijn 
slechts aftrekbaar voor zover zij 
voortvloeien uit activiteiten of transacties 
die zijn verricht nadat de belastingplichtige 
onder de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling viel.

Or. de

Amendement 174
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorzieningen, pensioenvoorzieningen 
en aftrekken van oninbare vorderingen als 
bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27 zijn 
slechts aftrekbaar voor zover zij 
voortvloeien uit activiteiten of transacties 
die zijn verricht nadat de 
belastingplichtige voor de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling heeft gekozen.

1. Voorzieningen, pensioenvoorzieningen 
en aftrekken van oninbare vorderingen als 
bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27 zijn 
slechts aftrekbaar voor zover zij 
voortvloeien uit activiteiten of transacties 
die zijn verricht na inwerkingtreding van
de bij deze richtlijn ingestelde regeling.

Or. pt

Amendement 175
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorzieningen, pensioenvoorzieningen 
en aftrekken van oninbare vorderingen als 
bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27 zijn 
slechts aftrekbaar voor zover zij 
voortvloeien uit activiteiten of transacties 
die zijn verricht nadat de belastingplichtige 
voor de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling heeft gekozen.

1. Voorzieningen, pensioenvoorzieningen 
en aftrekken van oninbare vorderingen als 
bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27 zijn 
slechts aftrekbaar voor zover zij 
voortvloeien uit activiteiten of transacties 
die zijn verricht nadat de belastingplichtige 
tot de bij deze richtlijn ingestelde regeling 
is toegetreden.
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Or. en

Amendement 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Kosten in verband met activiteiten of 
transacties die zijn verricht voordat de 
belastingplichtige voor de regeling heeft 
gekozen maar waarvoor nog geen aftrek 
werd toegepast, zijn aftrekbaar.

2. Kosten in verband met activiteiten of 
transacties die zijn verricht voordat de 
belastingplichtige onder de regeling viel
maar waarvoor nog geen aftrek werd 
toegepast, zijn aftrekbaar.

Or. de

Amendement 177
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Kosten in verband met activiteiten of 
transacties die zijn verricht voordat de 
belastingplichtige voor de regeling heeft 
gekozen maar waarvoor nog geen aftrek 
werd toegepast, zijn aftrekbaar.

2. Kosten in verband met activiteiten of 
transacties die zijn verricht voor de 
inwerkingtreding van de regeling maar 
waarvoor nog geen aftrek werd toegepast, 
zijn aftrekbaar.

Or. pt

Amendement 178
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bedragen die al in aftrek werden 3. Bedragen die al in aftrek werden 
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gebracht voordat voor de regeling werd 
gekozen, kunnen niet opnieuw in aftrek 
worden gebracht.

gebracht voor de inwerkingtreding van de 
regeling, kunnen niet opnieuw in aftrek 
worden gebracht.

Or. pt

Amendement 179
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verliezen vóór toetreding Schrappen
Wanneer een belastingplichtige voordat 
hij voor de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling heeft gekozen, verliezen heeft 
geleden die krachtens het toepasselijke 
nationale recht kunnen worden 
voortgewenteld maar die nog niet met 
belastbare winsten zijn verrekend, kunnen 
deze verliezen van de belastinggrondslag 
worden afgetrokken tot het plafond 
waarin het nationale recht voorziet.

Or. en

Amendement 180
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verliezen vóór toetreding Verliezen voor de inwerkingtreding van de 
regeling

Or. pt
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Amendement 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige voordat hij 
voor de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling heeft gekozen, verliezen heeft 
geleden die krachtens het toepasselijke 
nationale recht kunnen worden 
voortgewenteld maar die nog niet met 
belastbare winsten zijn verrekend, kunnen 
deze verliezen van de belastinggrondslag 
worden afgetrokken tot het plafond waarin 
het nationale recht voorziet.

Wanneer een belastingplichtige voordat de 
bij deze richtlijn ingestelde regeling voor 
hem van toepassing werd, verliezen heeft 
geleden die krachtens het toepasselijke 
nationale recht kunnen worden 
voortgewenteld maar die nog niet met 
belastbare winsten zijn verrekend, kunnen 
deze verliezen van de belastinggrondslag 
worden afgetrokken tot het plafond waarin 
het nationale recht voorziet.

Or. de

Amendement 182
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige voordat hij 
voor de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling heeft gekozen, verliezen heeft 
geleden die krachtens het toepasselijke 
nationale recht kunnen worden 
voortgewenteld maar die nog niet met 
belastbare winsten zijn verrekend, kunnen 
deze verliezen van de belastinggrondslag 
worden afgetrokken tot het plafond waarin 
het nationale recht voorziet.

Wanneer een belastingplichtige voor de 
inwerkingtreding van de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling, verliezen heeft geleden 
die krachtens het toepasselijke nationale 
recht kunnen worden voortgewenteld maar 
die nog niet met belastbare winsten zijn 
verrekend, kunnen deze verliezen van de 
belastinggrondslag worden afgetrokken tot 
het plafond waarin het nationale recht 
voorziet.

Or. pt

Amendement 183
Liem Hoang Ngoc
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige voordat hij 
voor de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling heeft gekozen, verliezen heeft 
geleden die krachtens het toepasselijke 
nationale recht kunnen worden 
voortgewenteld maar die nog niet met 
belastbare winsten zijn verrekend, kunnen 
deze verliezen van de belastinggrondslag 
worden afgetrokken tot het plafond waarin 
het nationale recht voorziet.

Wanneer een belastingplichtige voordat hij 
tot de bij deze richtlijn ingestelde regeling 
is toegetreden, verliezen heeft geleden die 
krachtens het toepasselijke nationale recht 
kunnen worden voortgewenteld maar die 
nog niet met belastbare winsten zijn 
verrekend, kunnen deze verliezen van de 
belastinggrondslag worden afgetrokken tot 
het plafond waarin het nationale recht 
voorziet.

Or. en

Amendement 184
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene regel betreffende opting-out uit 
de regeling

Schrappen

Wanneer een belastingplichtige de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling verlaat, 
worden zijn activa en verplichtingen 
opgenomen tegen de volgens de 
voorschriften van de regeling berekende 
waarde, tenzij in deze richtlijn anders is 
bepaald.

Or. fr

Amendement 185
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene regel betreffende opting-out uit 
de regeling

Schrappen

Wanneer een belastingplichtige de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling verlaat, 
worden zijn activa en verplichtingen 
opgenomen tegen de volgens de 
voorschriften van de regeling berekende 
waarde, tenzij in deze richtlijn anders is 
bepaald.

Or. pt

Amendement 186
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene regel betreffende opting-out uit 
de regeling

Schrappen

Wanneer een belastingplichtige de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling verlaat, 
worden zijn activa en verplichtingen 
opgenomen tegen de volgens de 
voorschriften van de regeling berekende 
waarde, tenzij in deze richtlijn anders is 
bepaald.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld 
en bijgevolg elke uittreding uit de regeling onmogelijk gemaakt.

Amendement 187
Miguel Portas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling verlaat, 
worden zijn activa en verplichtingen 
opgenomen tegen de volgens de 
voorschriften van de regeling berekende 
waarde, tenzij in deze richtlijn anders is 
bepaald.

Schrappen

Or. pt

Amendement 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling verlaat, 
worden zijn activa en verplichtingen 
opgenomen tegen de volgens de 
voorschriften van de regeling berekende 
waarde, tenzij in deze richtlijn anders is 
bepaald.

Indien de wijze van zakendoen van een 
onderneming dusdanig verandert dat zij 
niet meer onder de voorschriften valt die 
in de bij deze richtlijn ingestelde regeling 
zijn vastgelegd, worden haar activa en 
verplichtingen opgenomen tegen de 
volgens de voorschriften van de regeling 
berekende waarde, tenzij in deze richtlijn 
anders is bepaald.

Or. de

Amendement 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis
Wanneer een belastingplichtige uit de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling stapt, 
mag hij opnieuw tot de regeling toetreden 
na een periode van ten minste drie jaar.

Or. en

Motivering

Het is nodig om deze periode vast te leggen om het risico te beperken dat er aan agressieve 
belastingplanning wordt gedaan door de combinatie van CCCTB en nationale 
vennootschapsbelastingstelsels en het steeds weer afwisselend gebruiken van beide 
mogelijkheden.

Amendement 190
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaste activa afgeschreven in een pool Schrappen
Wanneer een belastingplichtige de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling verlaat, 
wordt zijn activapool in het kader van de 
bij deze richtlijn ingestelde regeling, met 
het oog op de nationale belastingregels 
die vervolgens van toepassing worden, als
één activapool opgenomen, waarop 
degressief wordt afgeschreven tegen een 
jaarlijks tarief van 25 %.

Or. fr

Amendement 191
Miguel Portas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaste activa afgeschreven in een pool Schrappen
Wanneer een belastingplichtige de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling verlaat, 
wordt zijn activapool in het kader van de 
bij deze richtlijn ingestelde regeling, met 
het oog op de nationale belastingregels 
die vervolgens van toepassing worden, als 
één activapool opgenomen, waarop 
degressief wordt afgeschreven tegen een 
jaarlijks tarief van 25 %.

Or. pt

Amendement 192
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaste activa afgeschreven in een pool Schrappen
Wanneer een belastingplichtige de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling verlaat, 
wordt zijn activapool in het kader van de 
bij deze richtlijn ingestelde regeling, met 
het oog op de nationale belastingregels 
die vervolgens van toepassing worden, als 
één activapool opgenomen, waarop 
degressief wordt afgeschreven tegen een 
jaarlijks tarief van 25 %.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld 
en bijgevolg elke uittreding uit de regeling onmogelijk gemaakt.
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Amendement 193
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling verlaat, 
wordt zijn activapool in het kader van de 
bij deze richtlijn ingestelde regeling, met 
het oog op de nationale belastingregels 
die vervolgens van toepassing worden, als 
één activapool opgenomen, waarop 
degressief wordt afgeschreven tegen een 
jaarlijks tarief van 25 %.

Schrappen

Or. pt

Amendement 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling verlaat, 
wordt zijn activapool in het kader van de 
bij deze richtlijn ingestelde regeling, met 
het oog op de nationale belastingregels die 
vervolgens van toepassing worden, als één 
activapool opgenomen, waarop degressief 
wordt afgeschreven tegen een jaarlijks 
tarief van 25 %.

Indien de wijze van zakendoen van een 
onderneming dusdanig verandert dat zij 
niet meer onder de voorschriften valt die 
in de bij deze richtlijn ingestelde regeling 
zijn vastgelegd, wordt haar activapool in 
het kader van de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling, met het oog op de 
nationale belastingregels die vervolgens 
van toepassing worden, als één activapool 
opgenomen, waarop degressief wordt 
afgeschreven tegen een jaarlijks tarief van 
25 %.
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Or. de

Amendement 195
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Langlopende overeenkomsten bij 
uittreding uit de regeling

Schrappen

Nadat de belastingplichtige de regeling 
heeft verlaten, worden opbrengsten en 
kosten die voortvloeien uit langlopende 
overeenkomsten, behandeld 
overeenkomstig het nationale 
vennootschapsbelastingrecht dat 
vervolgens van toepassing wordt. 
Opbrengsten en kosten die in het kader 
van de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling evenwel al in aanmerking zijn 
genomen voor belastingdoeleinden, 
worden niet opnieuw in aanmerking 
genomen.

Or. fr

Amendement 196
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Langlopende overeenkomsten bij 
uittreding uit de regeling

Schrappen

Nadat de belastingplichtige de regeling 
heeft verlaten, worden opbrengsten en 
kosten die voortvloeien uit langlopende 
overeenkomsten, behandeld 
overeenkomstig het nationale 
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vennootschapsbelastingrecht dat 
vervolgens van toepassing wordt. 
Opbrengsten en kosten die in het kader 
van de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling evenwel al in aanmerking zijn 
genomen voor belastingdoeleinden, 
worden niet opnieuw in aanmerking 
genomen.

Or. pt

Amendement 197
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Langlopende overeenkomsten bij 
uittreding uit de regeling

Schrappen

Nadat de belastingplichtige de regeling 
heeft verlaten, worden opbrengsten en 
kosten die voortvloeien uit langlopende 
overeenkomsten, behandeld 
overeenkomstig het nationale 
vennootschapsbelastingrecht dat 
vervolgens van toepassing wordt. 
Opbrengsten en kosten die in het kader 
van de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling evenwel al in aanmerking zijn 
genomen voor belastingdoeleinden, 
worden niet opnieuw in aanmerking 
genomen.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld 
en bijgevolg elke uittreding uit de regeling onmogelijk gemaakt.
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Amendement 198
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nadat de belastingplichtige de regeling 
heeft verlaten, worden opbrengsten en 
kosten die voortvloeien uit langlopende 
overeenkomsten, behandeld 
overeenkomstig het nationale 
vennootschapsbelastingrecht dat 
vervolgens van toepassing wordt. 
Opbrengsten en kosten die in het kader 
van de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling evenwel al in aanmerking zijn 
genomen voor belastingdoeleinden, 
worden niet opnieuw in aanmerking 
genomen.

Schrappen

Or. pt

Amendement 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 51 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nadat de belastingplichtige de regeling 
heeft verlaten, worden opbrengsten en 
kosten die voortvloeien uit langlopende 
overeenkomsten, behandeld 
overeenkomstig het nationale 
vennootschapsbelastingrecht dat 
vervolgens van toepassing wordt. 
Opbrengsten en kosten die in het kader van 
de bij deze richtlijn ingestelde regeling 
evenwel al in aanmerking zijn genomen 
voor belastingdoeleinden, worden niet 
opnieuw in aanmerking genomen.

Indien de wijze van zakendoen van een 
onderneming dusdanig verandert dat zij 
niet meer onder de voorschriften valt die 
in de bij deze richtlijn ingestelde regeling
zijn vastgelegd, worden opbrengsten en 
kosten die voortvloeien uit langlopende 
overeenkomsten, behandeld 
overeenkomstig het nationale 
vennootschapsbelastingrecht dat 
vervolgens van toepassing wordt.
Opbrengsten en kosten die in het kader van 
de bij deze richtlijn ingestelde regeling 
evenwel al in aanmerking zijn genomen 
voor belastingdoeleinden, worden niet 
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opnieuw in aanmerking genomen.

Or. de

Amendement 200
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorzieningen en aftrekken bij uittreding 
uit de regeling

Schrappen

Nadat de belastingplichtige de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling heeft verlaten, 
kunnen kosten die reeds in 
overeenstemming met de artikelen 25, 26 
en 27 werden afgetrokken, niet opnieuw 
worden afgetrokken.

Or. fr

Amendement 201
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorzieningen en aftrekken bij uittreding 
uit de regeling

Schrappen

Nadat de belastingplichtige de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling heeft verlaten, 
kunnen kosten die reeds in 
overeenstemming met de artikelen 25, 26 
en 27 werden afgetrokken, niet opnieuw 
worden afgetrokken.

Or. pt



AM\885627NL.doc 101/242 PE478.376v01-00

NL

Amendement 202
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorzieningen en aftrekken bij uittreding 
uit de regeling

Schrappen

Nadat de belastingplichtige de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling heeft verlaten, 
kunnen kosten die reeds in 
overeenstemming met de artikelen 25, 26 
en 27 werden afgetrokken, niet opnieuw 
worden afgetrokken.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld 
en bijgevolg elke uittreding uit de regeling onmogelijk gemaakt.

Amendement 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nadat de belastingplichtige de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling heeft verlaten,
kunnen kosten die reeds in 
overeenstemming met de artikelen 25, 26 
en 27 werden afgetrokken, niet opnieuw 
worden afgetrokken.

Indien de wijze van zakendoen van een 
onderneming dusdanig verandert dat zij 
niet meer onder de voorschriften valt die 
in de bij deze richtlijn ingestelde regeling 
zijn vastgelegd, kunnen kosten die reeds in 
overeenstemming met de artikelen 25, 26 
en 27 werden afgetrokken, niet opnieuw 
worden afgetrokken.

Or. de
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Amendement 204
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verliezen bij uittreding uit de regeling Schrappen
Verliezen van de belastingplichtige die 
nog niet met belastbare winsten werden 
verrekend krachtens de voorschriften van 
de bij deze richtlijn ingestelde regeling, 
worden voortgewenteld overeenkomstig 
het nationale 
vennootschapsbelastingrecht.

Or. fr

Amendement 205
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verliezen bij uittreding uit de regeling Schrappen
Verliezen van de belastingplichtige die 
nog niet met belastbare winsten werden 
verrekend krachtens de voorschriften van 
de bij deze richtlijn ingestelde regeling, 
worden voortgewenteld overeenkomstig 
het nationale 
vennootschapsbelastingrecht.

Or. pt

Amendement 206
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verliezen bij uittreding uit de regeling Schrappen
Verliezen van de belastingplichtige die 
nog niet met belastbare winsten werden 
verrekend krachtens de voorschriften van 
de bij deze richtlijn ingestelde regeling, 
worden voortgewenteld overeenkomstig 
het nationale 
vennootschapsbelastingrecht.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de toepassing van de regeling voor de in aanmerking komende 
entiteiten (d.w.z. de entiteiten die aan de criteria voor consolidatie voldoen) verplicht gesteld 
en bijgevolg elke uittreding uit de regeling onmogelijk gemaakt.

Amendement 207
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verliezen van de belastingplichtige die 
nog niet met belastbare winsten werden 
verrekend krachtens de voorschriften van 
de bij deze richtlijn ingestelde regeling, 
worden voortgewenteld overeenkomstig 
het nationale 
vennootschapsbelastingrecht.

Schrappen

Or. pt

Amendement 208
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kwalificerende dochterondernemingen Schrappen
1. Kwalificerende dochterondernemingen 
zijn alle directe dochters en kleindochters 
waarin de moedermaatschappij de 
volgende rechten heeft:
a) een recht om meer dan 50 % van de 
stemrechten uit te oefenen;
b) een eigendomsrecht van meer dan 75 % 
van het kapitaal van de vennootschap of 
meer dan 75 % van de rechten die 
aanspraak geven op winst.
2. Voor de berekening van de in lid 1 
bedoelde drempels met betrekking tot 
vennootschappen die geen directe dochter 
zijn, gelden de volgende regels:
a) zodra de stemrechtdrempel is bereikt 
voor directe dochters en kleindochters, 
wordt de moedermaatschappij geacht 
100 % van deze rechten te houden;
b) aanspraak op winst en eigendom van 
kapitaal worden berekend door 
vermenigvuldiging van de belangen in 
tussenliggende dochterondernemingen op 
ieder niveau. Eigendomsrechten ten 
belope van 75 % of minder die 
rechtstreeks of middellijk door de 
moedermaatschappij worden gehouden, 
daaronder begrepen rechten in 
vennootschappen die inwoner zijn van een 
derde land, worden bij de berekening ook 
in aanmerking genomen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 209
Danuta Jazłowiecka
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Kwalificerende dochterondernemingen 
zijn alle directe dochters en kleindochters 
waarin de moedermaatschappij de 
volgende rechten heeft:

Schrappen

a) een recht om meer dan 50 % van de 
stemrechten uit te oefenen; 
b) een eigendomsrecht van meer dan 75 % 
van het kapitaal van de vennootschap of 
meer dan 75 % van de rechten die 
aanspraak geven op winst.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 210
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Kwalificerende dochterondernemingen 
zijn alle directe dochters en kleindochters
waarin de moedermaatschappij de
volgende rechten heeft:

1. Kwalificerende dochterondernemingen 
zijn alle directe dochters en kleindochters
waarin de moedermaatschappij meer dan 
50 % van de stemrechten en van de 
rechten die aanspraak geven op winst
heeft:

Or. pt

Amendement 211
Miguel Portas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een recht om meer dan 50 % van de 
stemrechten uit te oefenen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een recht om meer dan 50 % van de 
stemrechten uit te oefenen;

a) een recht om meer dan 20 % van de 
stemrechten uit te oefenen;

Or. de

Amendement 213
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een eigendomsrecht van meer dan 75 % 
van het kapitaal van de vennootschap of 
meer dan 75 % van de rechten die 
aanspraak geven op winst.

Schrappen

Or. pt

Amendement 214
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een eigendomsrecht van meer dan 75 % 
van het kapitaal van de vennootschap of 
meer dan 75 % van de rechten die 
aanspraak geven op winst.

b) een eigendomsrecht van meer dan 25 % 
van het kapitaal van de vennootschap of 
meer dan 25 % van de rechten die 
aanspraak geven op winst.

Or. de

Amendement 215
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de berekening van de in lid 1 
bedoelde drempels met betrekking tot 
vennootschappen die geen directe dochter 
zijn, gelden de volgende regels:

Schrappen

a) zodra de stemrechtdrempel is bereikt 
voor directe dochters en kleindochters, 
wordt de moedermaatschappij geacht 100 
% van deze rechten te houden;
b) aanspraak op winst en eigendom van 
kapitaal worden berekend door 
vermenigvuldiging van de belangen in 
tussenliggende dochterondernemingen op 
ieder niveau. Eigendomsrechten ten 
belope van 75 % of minder die 
rechtstreeks of middellijk door de 
moedermaatschappij worden gehouden, 
daaronder begrepen rechten in 
vennootschappen die inwoner zijn van een 
derde land, worden bij de berekening ook 
in aanmerking genomen.

Or. en
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Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 216
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aanspraak op winst en eigendom van 
kapitaal worden berekend door 
vermenigvuldiging van de belangen in 
tussenliggende dochterondernemingen op 
ieder niveau. Eigendomsrechten ten 
belope van 75 % of minder die 
rechtstreeks of middellijk door de 
moedermaatschappij worden gehouden, 
daaronder begrepen rechten in 
vennootschappen die inwoner zijn van een 
derde land, worden bij de berekening ook 
in aanmerking genomen.

b) aanspraak op winst wordt berekend door 
vermenigvuldiging van de belangen in 
tussenliggende dochterondernemingen op 
ieder niveau. Alle eigendomsrechten die 
rechtstreeks of middellijk door de 
moedermaatschappij worden gehouden, 
daaronder begrepen rechten in 
vennootschappen die inwoner zijn van een 
derde land, worden bij de berekening ook 
in aanmerking genomen.

Or. pt

Amendement 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aanspraak op winst en eigendom van 
kapitaal worden berekend door 
vermenigvuldiging van de belangen in 
tussenliggende dochterondernemingen op 
ieder niveau. Eigendomsrechten ten belope 
van 75 % of minder die rechtstreeks of 
middellijk door de moedermaatschappij 
worden gehouden, daaronder begrepen 
rechten in vennootschappen die inwoner 

b) aanspraak op winst en eigendom van 
kapitaal worden berekend door 
vermenigvuldiging van de belangen in 
tussenliggende dochterondernemingen op 
ieder niveau. Eigendomsrechten ten belope 
van 25 % of minder die rechtstreeks of 
middellijk door de moedermaatschappij 
worden gehouden, daaronder begrepen 
rechten in vennootschappen die inwoner 
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zijn van een derde land, worden bij de 
berekening ook in aanmerking genomen.

zijn van een derde land, worden bij de 
berekening ook in aanmerking genomen.

Or. de

Amendement 218
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vorming van een groep Schrappen
1. Een ingezeten belastingplichtige vormt 
een groep met:
a) al zijn vaste inrichtingen gelegen in 
andere lidstaten;
b) alle in een lidstaat gelegen vaste 
inrichtingen van zijn kwalificerende 
dochters die inwoner zijn van een derde 
land;
c) al zijn kwalificerende dochters die 
inwoner zijn van een of meer lidstaten;
d) andere ingezeten belastingplichtigen 
die kwalificerende dochters zijn van 
dezelfde vennootschap die inwoner is van 
een derde land en aan de voorwaarden 
van artikel 2, lid 2, onder a), voldoet
2. Een niet-ingezeten belastingplichtige 
vormt een groep ter zake van al zijn vaste 
inrichtingen gelegen in lidstaten en al zijn 
kwalificerende dochters die inwoner zijn 
van een of meer lidstaten, daaronder 
begrepen de in lidstaten gelegen vaste
inrichtingen van laatstgenoemde.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".
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Amendement 219
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Insolventie Schrappen
Een vennootschap die in insolventie of 
liquidatie verkeert, kan niet tot een groep 
toetreden. Een belastingplichtige die 
insolvent is verklaard of geliquideerd is, 
dient de groep onmiddellijk te verlaten.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 220
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Reikwijdte van de consolidatie Schrappen
1. De belastinggrondslagen van de 
groepsmaatschappijen worden 
geconsolideerd.
2. Wanneer de geconsolideerde 
belastinggrondslag negatief is, wordt het 
verlies voortgewenteld en verrekend met 
de volgende positieve geconsolideerde 
belastinggrondslag. Wanneer de 
geconsolideerde belastinggrondslag 
positief is, wordt hij verdeeld 
overeenkomstig de artikelen 86 tot en met 
102.
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Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 221
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de geconsolideerde 
belastinggrondslag negatief is, wordt het 
verlies voortgewenteld en verrekend met
de volgende positieve geconsolideerde 
belastinggrondslag. Wanneer de 
geconsolideerde belastinggrondslag 
positief is, wordt hij verdeeld 
overeenkomstig de artikelen 86 tot en met 
102.

2. Wanneer de geconsolideerde 
belastinggrondslag negatief is, wordt het 
verlies voortgewenteld en afgetrokken van
de volgende positieve geconsolideerde 
belastinggrondslag. Wanneer de 
geconsolideerde belastinggrondslag 
positief is, wordt hij verdeeld 
overeenkomstig de artikelen 86 tot en met 
102.

Or. pt

Amendement 222
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de negatieve 
geconsolideerde belastinggrondslag 
betrekking heeft op het eerste boekjaar 
van de belastingplichtige, kan deze op de 
drie volgende jaren worden 
voortgewenteld, en dit met aftrek van 
eventuele positieve grondslagen. Wanneer 
de negatieve geconsolideerde 
belastinggrondslag betrekking heeft op 
het tweede boekjaar van de 
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belastingplichtige, kan deze op de twee 
volgende jaren worden voortgewenteld, en 
dit met aftrek van eventuele positieve 
grondslagen.

Or. pt

Amendement 223
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de consolidatie komen de jaren 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
deze richtlijn niet in aanmerking. 
Verliezen die zijn geleden voor de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
kunnen niet worden geconsolideerd.

Or. en

Amendement 224
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 57 bis
Niet-terugwerkende kracht 

De consolidatie is enkel van toepassing op 
de sinds de inwerkingtreding van deze 
richtlijn gemaakte belastbare winsten 

Or. fr
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Amendement 225
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 57 bis
Verliezen kunnen niet meer dan 5 jaar 
worden voortgewenteld.

Or. en

Amendement 226
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Timing Schrappen
1. Aan de drempels van artikel 54 moet 
gedurende het volledige belastingjaar 
voldaan worden.
2. Niettegenstaande lid 1 treedt een 
belastingplichtige tot een groep toe op de 
datum waarop de drempels van artikel 54 
worden bereikt. Aan de drempels moet 
gedurende ten minste negen 
opeenvolgende maanden voldaan worden, 
anders wordt een belastingplichtige 
behandeld alsof hij nooit tot de groep is 
toegetreden.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".
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Amendement 227
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niettegenstaande lid 1 treedt een 
belastingplichtige tot een groep toe op de 
datum waarop de drempels van artikel 54 
worden bereikt. Aan de drempels moet 
gedurende ten minste negen 
opeenvolgende maanden voldaan worden, 
anders wordt een belastingplichtige 
behandeld alsof hij nooit tot de groep is 
toegetreden.

2. Niettegenstaande lid 1 treedt een 
belastingplichtige tot een groep toe op de 
datum waarop de drempel van artikel 54 
wordt bereikt. Aan de drempel moet 
gedurende ten minste negen 
opeenvolgende maanden voldaan worden, 
anders wordt een belastingplichtige 
behandeld alsof hij nooit tot de groep is 
toegetreden.

Or. pt

Amendement 228
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niettegenstaande lid 1 treedt een 
belastingplichtige tot een groep toe op de 
datum waarop de drempels van artikel 54 
worden bereikt. Aan de drempels moet 
gedurende ten minste negen 
opeenvolgende maanden voldaan worden, 
anders wordt een belastingplichtige 
behandeld alsof hij nooit tot de groep is 
toegetreden.

2. Niettegenstaande lid 1 treedt een 
belastingplichtige tot een groep toe op de 
datum waarop de drempels van artikel 54 
worden bereikt. Aan de drempels moet 
gedurende ten minste twaalf 
opeenvolgende maanden voldaan worden, 
anders wordt een belastingplichtige 
behandeld alsof hij nooit tot de groep is 
toegetreden.

Or. fr

Amendement 229
Danuta Jazłowiecka
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvlakken van intragroepstransacties Schrappen
1. Bij de berekening van de 
geconsolideerde belastinggrondslag 
blijven winsten en verliezen uit transacties 
die rechtstreeks tussen 
groepsmaatschappijen plaatsvonden, 
buiten beschouwing.
2. Er kan slechts sprake zijn van een 
intragroepstransactie als beide partijen bij 
de transactie groepsmaatschappijen zijn 
op het tijdstip dat de transactie wordt 
verricht en de daarmee samenhangende 
opbrengsten en kosten moeten worden 
opgenomen.
3. Groepen dienen een consistente en 
voldoende gedocumenteerde methode te 
hanteren om hun intragroepstransacties 
vast te leggen. Groepen mogen deze 
methode uitsluitend om valabele 
commerciële redenen aanpassen, aan het 
begin van een belastingjaar.
4. Met behulp van de methode voor de 
vastlegging van intragroepstransacties 
moeten alle overbrengingen en verkopen 
binnen een groep kunnen worden 
geïdentificeerd tegen kostprijs of fiscale 
boekwaarde, naargelang welke van beide 
het laagst is.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 230
Rolandas Paksas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Groepen dienen een consistente en 
voldoende gedocumenteerde methode te 
hanteren om hun intragroepstransacties 
vast te leggen. Groepen mogen deze 
methode uitsluitend om valabele 
commerciële redenen aanpassen, aan het 
begin van een belastingjaar.

Schrappen

Or. lt

Amendement 231
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met behulp van de methode voor de 
vastlegging van intragroepstransacties 
moeten alle overbrengingen en verkopen 
binnen een groep kunnen worden 
geïdentificeerd tegen kostprijs of fiscale 
boekwaarde, naargelang welke van beide 
het laagst is.

Schrappen

Or. lt

Amendement 232
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bronbelasting en heffingen aan de bron Schrappen
Transacties tussen groepsmaatschappijen 
worden niet aan bronbelastingen of 
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andere heffingen aan de bron 
onderworpen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 233
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaste activa bij toetreding tot de groep Schrappen
Wanneer een belastingplichtige de 
economische eigenaar is van niet-
afschrijfbare of afzonderlijk af te 
schrijven vaste activa op de datum waarop 
hij tot een groep toetreedt, en een van deze 
activa binnen vijf jaar na die datum door 
een groepsmaatschappij wordt vervreemd, 
wordt in het jaar van vervreemding een 
correctie toegepast op het toegewezen deel 
van de groepsmaatschappij die het 
economische eigendom van deze activa 
had op de datum van toetreding. De 
voordelen uit de vervreemding worden bij 
dat deel opgeteld en de kosten in verband 
met niet-afschrijfbare activa en de fiscale 
boekwaarde van af te schrijven activa 
worden ervan afgetrokken.
Een dergelijke correctie wordt eveneens 
verricht voor financiële activa, met 
uitzondering van aandelen in verbonden 
ondernemingen, deelnemingen en eigen 
aandelen.
Wanneer de belastingplichtige, als gevolg 
van een bedrijfsreorganisatie, niet langer 
bestaat of niet langer een vaste inrichting 
heeft in de lidstaat waarvan hij inwoner 
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was op de datum waarop hij tot de groep 
is toegetreden, wordt hij geacht aldaar een 
vaste inrichting te hebben voor de 
toepassing van de bepalingen van dit 
artikel.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 234
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Langlopende overeenkomsten bij 
toetreding tot de groep

Schrappen

Opbrengsten en kosten die 
overeenkomstig artikel 24, leden 2 en 3, 
zijn genoten of opgekomen voordat een 
belastingplichtige tot de groep is 
toegetreden maar die nog niet zijn 
begrepen in de berekening van de 
belasting overeenkomstig het toepasselijke 
nationale vennootschapsbelastingrecht, 
worden bij het toegewezen deel bijgeteld 
of ervan afgetrokken overeenkomstig de 
nationaalrechtelijke regels inzake timing.
Opbrengsten die voor de toetreding van 
een belastingplichtige tot de groep 
krachtens het toepasselijke nationale 
vennootschapsbelastingrecht in de heffing 
zijn betrokken voor een hoger bedrag dan 
het bedrag dat zou zijn opgenomen 
overeenkomstig artikel 24, lid 2, worden 
van het toegewezen deel afgetrokken.

Or. en
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Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 235
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorzieningen en aftrekken bij toetreding 
tot de groep

Schrappen

Onder de artikelen 25, 26 en 27 vallende 
kosten in verband met activiteiten of 
transacties die zijn verricht voordat een 
belastingplichtige tot de groep toetrad 
maar waarvoor nog geen voorziening 
werd getroffen of aftrek werd toegepast 
krachtens het toepasselijke nationale 
vennootschapsbelastingrecht, kunnen 
slechts in aftrek worden gebracht op het 
toegewezen deel van de belastingplichtige, 
tenzij zij meer dan vijf jaar na de 
toetreding van de belastingplichtige tot de 
groep zijn opgekomen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 236
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 64
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verliezen bij toetreding tot de groep Schrappen
Niet-gecompenseerde verliezen die bij een 
belastingplichtige of een vaste inrichting 
zijn opgekomen krachtens deze richtlijn of 
het nationale 
vennootschapsbelastingrecht voor zijn 
toetreding tot een groep, kunnen niet met 
de geconsolideerde belastinggrondslag 
worden verrekend. Dergelijke verliezen 
worden voortgewenteld en kunnen 
worden verrekend met het toegewezen 
deel overeenkomstig artikel 43 of het 
nationale vennootschapsbelastingrecht 
dat op de belastingplichtige van 
toepassing zou zijn indien de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling niet bestond.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 237
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beëindiging van een groep Schrappen
Wanneer een groep ophoudt te bestaan, 
wordt het belastingjaar geacht een einde 
te nemen. De geconsolideerde 
belastinggrondslag en alle niet-
gecompenseerde verliezen van de groep 
worden overeenkomstig de artikelen 86 tot 
en met 102 aan de verschillende 
groepsmaatschappijen toegerekend op 
basis van de toewijzingsfactoren die 
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gelden voor het belastingjaar waarin de 
groep ophoudt te bestaan.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 238
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verliezen na de beëindiging van de groep Schrappen
Nadat de groep heeft opgehouden te 
bestaan, worden verliezen als volgt 
behandeld:
a) als de belastingplichtige de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling blijft 
toepassen maar dan wel buiten de groep, 
worden de verliezen voortgewenteld en 
verrekend overeenkomstig artikel 43;
b) als de belastingplichtige tot een andere 
groep toetreedt, worden de verliezen 
voortgewenteld en verrekend met zijn 
toegewezen deel;
c) als de belastingplichtige de regeling 
verlaat, worden de verliezen 
voortgewenteld en verrekend volgens het 
nationale vennootschapsbelastingrecht 
dat op hem van toepassing wordt, alsof die 
verliezen zijn ontstaan terwijl hij aan dat 
recht onderworpen was.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
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"consolidatie".

Amendement 239
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) als de belastingplichtige de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling blijft 
toepassen maar dan wel buiten de groep, 
worden de verliezen voortgewenteld en 
verrekend overeenkomstig artikel 43;

a) als de belastingplichtige geen deel meer 
uitmaakt van een groep, worden de 
verliezen voortgewenteld en verrekend 
overeenkomstig artikel 43;

Or. fr

Amendement 240
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) als de belastingplichtige de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling blijft 
toepassen maar dan wel buiten de groep, 
worden de verliezen voortgewenteld en 
verrekend overeenkomstig artikel 43;

a) als de belastingplichtige buiten de groep 
blijft, worden de verliezen voortgewenteld 
en verrekend overeenkomstig artikel 43;

Or. pt

Amendement 241
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) als de belastingplichtige de regeling 
verlaat, worden de verliezen 
voortgewenteld en verrekend volgens het 
nationale vennootschapsbelastingrecht 
dat op hem van toepassing wordt, alsof die 
verliezen zijn ontstaan terwijl hij aan dat 
recht onderworpen was.

Schrappen

Or. fr

Amendement 242
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 66 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) als de belastingplichtige de regeling 
verlaat, worden de verliezen 
voortgewenteld en verrekend volgens het 
nationale vennootschapsbelastingrecht 
dat op hem van toepassing wordt, alsof die 
verliezen zijn ontstaan terwijl hij aan dat 
recht onderworpen was.

Schrappen

Or. pt

Amendement 243
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaste activa bij uittreding uit de groep Schrappen
Indien niet-afschrijfbare of afzonderlijk 
af te schrijven vaste activa, met 
uitzondering van die welke aanleiding 
hebben gegeven tot een beperkte 



PE478.376v01-00 124/242 AM\885627NL.doc

NL

vrijstelling krachtens artikel 75, worden 
vervreemd binnen drie jaar na de 
uittreding uit de groep van de 
belastingplichtige die het economische 
eigendom van deze activa heeft, worden 
de voordelen opgeteld bij de 
geconsolideerde belastinggrondslag van 
de groep in het jaar van vervreemding en 
worden de kosten in verband met niet-
afschrijfbare activa en de fiscale 
boekwaarde van af te schrijven activa 
ervan afgetrokken.
Dezelfde regel geldt voor financiële 
activa, met uitzondering van aandelen in 
verbonden ondernemingen, deelnemingen 
en eigen aandelen.
Voor zover vervreemdingsvoordelen bij de 
geconsolideerde belastinggrondslag van 
de groep worden opgeteld, kunnen zij niet 
anderszins in de heffing worden 
betrokken.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 244
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelf gegenereerde immateriële activa Schrappen
Wanneer een belastingplichtige, die de 
economische eigenaar is van een of meer 
zelf gegenereerde immateriële activa, de 
groep verlaat, wordt een bedrag dat gelijk 
is aan de voor die activa gemaakte kosten 
voor onderzoek, ontwikkeling, marketing 
en reclame in de voorgaande vijf jaar, bij 
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de geconsolideerde belastinggrondslag 
van de overblijvende 
groepsmaatschappijen opgeteld. Het 
opgetelde bedrag mag evenwel de waarde 
van de activa op het tijdstip van uittreding 
van de belastingplichtige uit de groep niet 
te boven gaan. De kosten worden 
toegerekend aan de uittredende 
belastingplichtige en worden behandeld 
overeenkomstig het nationale 
vennootschapsbelastingrecht dat op hem 
van toepassing wordt of, indien hij de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling blijft 
toepassen, de regels van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 245
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 68 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige, die de 
economische eigenaar is van een of meer 
zelf gegenereerde immateriële activa, de 
groep verlaat, wordt een bedrag dat gelijk 
is aan de voor die activa gemaakte kosten 
voor onderzoek, ontwikkeling, marketing 
en reclame in de voorgaande vijf jaar, bij 
de geconsolideerde belastinggrondslag van 
de overblijvende groepsmaatschappijen 
opgeteld. Het opgetelde bedrag mag 
evenwel de waarde van de activa op het 
tijdstip van uittreding van de 
belastingplichtige uit de groep niet te 
boven gaan. De kosten worden 
toegerekend aan de uittredende 
belastingplichtige en worden behandeld 

Wanneer een belastingplichtige, die de 
economische eigenaar is van een of meer 
zelf gegenereerde immateriële activa, de 
groep verlaat, wordt een bedrag dat gelijk 
is aan de voor die activa gemaakte kosten 
voor onderzoek, ontwikkeling, marketing 
en reclame in de voorgaande vijf jaar, bij 
de geconsolideerde belastinggrondslag van 
de overblijvende groepsmaatschappijen 
opgeteld. Het opgetelde bedrag mag 
evenwel de waarde van de activa op het 
tijdstip van uittreding van de 
belastingplichtige uit de groep niet te 
boven gaan. Deze kosten worden 
toegerekend aan de uittredende 
belastingplichtige en worden behandeld 
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overeenkomstig het nationale 
vennootschapsbelastingrecht dat op hem 
van toepassing wordt of, indien hij de bij 
deze richtlijn ingestelde regeling blijft 
toepassen, de regels van deze richtlijn.

overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn.

Or. pt

Amendement 246
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verliezen bij uittreding uit de groep Schrappen
Er worden geen verliezen toegerekend 
aan een groepsmaatschappij die een groep 
verlaat.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 247
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bedrijfsreorganisaties binnen een groep Schrappen
1. Een bedrijfsreorganisatie binnen een 
groep of de verplaatsing van de statutaire 
zetel van een belastingplichtige die tot een 
groep behoort, geeft geen aanleiding tot 
winsten of verliezen met het oog op de 
vaststelling van de geconsolideerde 
belastinggrondslag. Artikel 59, lid 3, is 
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van toepassing.
2. Niettegenstaande lid 1 zijn de volgende 
regels van toepassing wanneer, als gevolg 
van een bedrijfsreorganisatie of een reeks 
transacties tussen groepsmaatschappijen 
binnen een periode van twee jaar, vrijwel 
alle activa van een belastingplichtige naar 
een andere lidstaat worden overgebracht 
en de factor activa ingrijpend wijzigt.
In de vijf jaar volgend op de overbrenging 
worden de overgebrachte activa 
toegerekend aan de factor activa van de 
overbrengende belastingplichtige zolang 
een groepsmaatschappij de economische 
eigenaar van die activa blijft. Wanneer de 
belastingplichtige niet langer bestaat of 
niet langer een vaste inrichting heeft in de 
lidstaat vanwaaruit de activa zijn 
overgebracht, wordt hij geacht aldaar een 
vaste inrichting te hebben voor de 
toepassing van de bepalingen van dit 
artikel.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 248
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behandeling van verliezen in het geval 
van een bedrijfsreorganisatie tussen twee 
of meer groepen

Schrappen

1. Wanneer een of meer groepen, of twee 
of meer groepsmaatschappijen, als gevolg 
van een bedrijfsreorganisatie deel gaan 
uitmaken van een andere groep, worden 
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alle niet-gecompenseerde verliezen van de 
voordien bestaande groep(en) 
overeenkomstig de artikelen 86 tot en met 
102 aan de verschillende 
groepsmaatschappijen van deze groep(en) 
toegerekend op basis van de factoren die 
gelden voor het belastingjaar waarin de 
bedrijfsreorganisatie plaatsvindt, en 
worden zij voortgewenteld in toekomstige 
jaren.
2. Wanneer twee of meer 
hoofdbelastingplichtigen fuseren in de zin 
van artikel 2, onder a), i) en ii), van 
Richtlijn 2009/133/EG van de Raad, 
worden alle niet-gecompenseerde 
verliezen van een groep overeenkomstig 
de artikelen 86 tot en met 102 aan de 
verschillende groepsmaatschappijen 
toegerekend op basis van de factoren die 
gelden voor het belastingjaar waarin de 
fusie plaatsvindt, en worden zij 
voortgewenteld in toekomstige jaren.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 249
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrijstelling met progressievoorbehoud Schrappen
Onverminderd artikel 75 kunnen 
opbrengsten die krachtens artikel 11, 
onder c), d) of e), van belasting zijn 
vrijgesteld, in aanmerking worden 
genomen voor de vaststelling van het op 
een belastingplichtige toepasselijk 
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belastingtarief.

Or. de

Amendement 250
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrijstelling met progressievoorbehoud Schrappen
Onverminderd artikel 75 kunnen 
opbrengsten die krachtens artikel 11, 
onder c), d) of e), van belasting zijn 
vrijgesteld, in aanmerking worden 
genomen voor de vaststelling van het op 
een belastingplichtige toepasselijk 
belastingtarief.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 251
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 72 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 75 kunnen 
opbrengsten die krachtens artikel 11, onder
c), d) of e), van belasting zijn vrijgesteld, 
in aanmerking worden genomen voor de 
vaststelling van het op een 
belastingplichtige toepasselijk 
belastingtarief.

Onverminderd artikel 75 kunnen 
opbrengsten die krachtens artikel 11, onder
e), van belasting zijn vrijgesteld, in 
aanmerking worden genomen voor de 
vaststelling van het op een 
belastingplichtige toepasselijk 
belastingtarief.
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Or. pt

Amendement 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Switch-over regel Schrappen
Artikel 11, onder c), d) of e), is niet van 
toepassing wanneer de entiteit die de 
winst heeft uitgedeeld, de entiteit waarvan 
de aandelen zijn vervreemd, of de vaste 
inrichting onderworpen was, in de 
woonstaat van die entiteit of in de staat 
waar die vaste inrichting is gelegen, aan:
a) ofwel een belasting naar de winst, 
overeenkomstig de algemene regeling in 
dat derde land, tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 40 % van het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat van 
toepassing is in de lidstaten;
b) ofwel een bijzondere regeling in dat 
derde land, die voorziet in een significant 
lager belastingniveau dan dat uit hoofde 
van de algemene regeling.
Het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat 
toepasselijk is in de lidstaten, wordt elk 
jaar door de Commissie gepubliceerd. Het 
wordt als een rekenkundig gemiddelde 
berekend. Voor de toepassing van dit 
artikel en de artikelen 81 en 82 worden 
tariefwijzigingen pas van toepassing op 
belastingplichtigen in hun belastingjaar 
volgend op de wijziging.

Or. de
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Amendement 253
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Switch-over regel Schrappen
Artikel 11, onder c), d) of e), is niet van 
toepassing wanneer de entiteit die de 
winst heeft uitgedeeld, de entiteit waarvan 
de aandelen zijn vervreemd, of de vaste 
inrichting onderworpen was, in de 
woonstaat van die entiteit of in de staat 
waar die vaste inrichting is gelegen, aan:
a) ofwel een belasting naar de winst, 
overeenkomstig de algemene regeling in 
dat derde land, tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 40 % van het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat van 
toepassing is in de lidstaten;
b) ofwel een bijzondere regeling in dat 
derde land, die voorziet in een significant 
lager belastingniveau dan dat uit hoofde 
van de algemene regeling.
Het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat 
toepasselijk is in de lidstaten, wordt elk 
jaar door de Commissie gepubliceerd. Het 
wordt als een rekenkundig gemiddelde 
berekend. Voor de toepassing van dit 
artikel en de artikelen 81 en 82 worden 
tariefwijzigingen pas van toepassing op 
belastingplichtigen in hun belastingjaar 
volgend op de wijziging.

Or. en

Amendement 254
Miguel Portas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11, onder c), d) of e), is niet van 
toepassing wanneer de entiteit die de winst 
heeft uitgedeeld, de entiteit waarvan de 
aandelen zijn vervreemd, of de vaste 
inrichting onderworpen was, in de 
woonstaat van die entiteit of in de staat 
waar die vaste inrichting is gelegen, aan:

Artikel 11, onder e), is niet van toepassing 
wanneer de entiteit die de winst heeft 
uitgedeeld, de entiteit waarvan de aandelen 
zijn vervreemd, of de vaste inrichting 
onderworpen was, in de woonstaat van die 
entiteit of in de staat waar die vaste 
inrichting is gelegen, aan:

Or. pt

Amendement 255
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ofwel een belasting naar de winst, 
overeenkomstig de algemene regeling in 
dat derde land, tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 40 % van het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat van 
toepassing is in de lidstaten;

a) ofwel een belasting naar de winst, 
overeenkomstig de algemene regeling in 
dat derde land, tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 20 %;

Or. pt

Amendement 256
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ofwel een belasting naar de winst, 
overeenkomstig de algemene regeling in 
dat derde land, tegen een wettelijk 

a) ofwel een belasting naar de winst, 
overeenkomstig de algemene regeling in 
dat derde land, tegen een wettelijk 



AM\885627NL.doc 133/242 PE478.376v01-00

NL

vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 40 % van het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat van 
toepassing is in de lidstaten;

vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 100 % van het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat van 
toepassing is in de lidstaten;

Or. en

Amendement 257
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ofwel een belasting naar de winst, 
overeenkomstig de algemene regeling in 
dat derde land, tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 40 % van het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat van 
toepassing is in de lidstaten;

a) ofwel een belasting naar de winst, 
overeenkomstig de algemene regeling in 
dat derde land, tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 70 % van het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat van 
toepassing is in de lidstaten;

Or. fr

Amendement 258
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 73 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat 
toepasselijk is in de lidstaten, wordt elk 
jaar door de Commissie gepubliceerd. Het 
wordt als een rekenkundig gemiddelde 
berekend. Voor de toepassing van dit 
artikel en de artikelen 81 en 82 worden 
tariefwijzigingen pas van toepassing op 
belastingplichtigen in hun belastingjaar 
volgend op de wijziging.

Schrappen
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Or. pt

Amendement 259
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Berekening van de inkomsten van een 
buitenlandse vaste inrichting

Schrappen

Wanneer artikel 73 van toepassing is op 
de inkomsten van een vaste inrichting in 
een derde land, worden de opbrengsten, 
kosten en andere aftrekbare posten van 
deze vaste inrichting bepaald volgens de 
voorschriften van de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 260
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van de vrijstelling voor 
aandelenvervreemding

Schrappen

Wanneer een belastingplichtige als gevolg 
van een aandelenvervreemding de groep 
verlaat en die belastingplichtige in het 
lopende of in voorgaande belastingjaren 
in het kader van een intragroepstransactie 
een of meer vaste activa heeft verworven 
die niet in een pool worden afgeschreven, 
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wordt een met die activa 
overeenstemmend bedrag van de 
vrijstelling uitgesloten, tenzij aannemelijk 
wordt gemaakt dat er voor de 
intragroepstransactie valabele 
commerciële redenen bestonden.
Het van de vrijstelling uitgesloten bedrag 
is gelijk aan de marktwaarde van het 
actief of de activa ten tijde van de 
overbrenging minus de fiscale 
boekwaarde van de activa of de in artikel 
20 bedoelde kosten in verband met niet-
afschrijfbare vaste activa.
Wanneer de uiteindelijk gerechtigde van 
de vervreemde aandelen een niet-
ingezeten belastingplichtige of een niet-
belastingplichtige is, wordt de 
marktwaarde van het actief of de activa 
ten tijde van de overbrenging minus de 
fiscale boekwaarde geacht te zijn 
ontvangen door de belastingplichtige die 
de activa hield voorafgaande aan de in de 
eerste alinea bedoelde 
intragroepstransactie.

Or. pt

Amendement 261
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluiting van de vrijstelling voor 
aandelenvervreemding

Schrappen

Wanneer een belastingplichtige als gevolg 
van een aandelenvervreemding de groep 
verlaat en die belastingplichtige in het 
lopende of in voorgaande belastingjaren 
in het kader van een intragroepstransactie 
een of meer vaste activa heeft verworven 
die niet in een pool worden afgeschreven, 
wordt een met die activa 
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overeenstemmend bedrag van de 
vrijstelling uitgesloten, tenzij aannemelijk 
wordt gemaakt dat er voor de 
intragroepstransactie valabele 
commerciële redenen bestonden.
Het van de vrijstelling uitgesloten bedrag
is gelijk aan de marktwaarde van het 
actief of de activa ten tijde van de 
overbrenging minus de fiscale 
boekwaarde van de activa of de in artikel 
20 bedoelde kosten in verband met niet-
afschrijfbare vaste activa.
Wanneer de uiteindelijk gerechtigde van 
de vervreemde aandelen een niet-
ingezeten belastingplichtige of een niet-
belastingplichtige is, wordt de 
marktwaarde van het actief of de activa 
ten tijde van de overbrenging minus de 
fiscale boekwaarde geacht te zijn 
ontvangen door de belastingplichtige die 
de activa hield voorafgaande aan de in de 
eerste alinea bedoelde 
intragroepstransactie.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 262
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een belastingplichtige als gevolg 
van een aandelenvervreemding de groep 
verlaat en die belastingplichtige in het 
lopende of in voorgaande belastingjaren 
in het kader van een intragroepstransactie 
een of meer vaste activa heeft verworven 

Schrappen
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die niet in een pool worden afgeschreven, 
wordt een met die activa 
overeenstemmend bedrag van de 
vrijstelling uitgesloten, tenzij aannemelijk 
wordt gemaakt dat er voor de 
intragroepstransactie valabele 
commerciële redenen bestonden.

Or. pt

Amendement 263
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het van de vrijstelling uitgesloten bedrag 
is gelijk aan de marktwaarde van het 
actief of de activa ten tijde van de 
overbrenging minus de fiscale 
boekwaarde van de activa of de in artikel 
20 bedoelde kosten in verband met niet-
afschrijfbare vaste activa.

Schrappen

Or. pt

Amendement 264
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 75 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de uiteindelijk gerechtigde van 
de vervreemde aandelen een niet-
ingezeten belastingplichtige of een niet-
belastingplichtige is, wordt de 
marktwaarde van het actief of de activa 
ten tijde van de overbrenging minus de 
fiscale boekwaarde geacht te zijn 
ontvangen door de belastingplichtige die 

Schrappen
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de activa hield voorafgaande aan de in de 
eerste alinea bedoelde 
intragroepstransactie.

Or. pt

Amendement 265
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rente en royalty's en andere aan de bron 
belaste inkomsten

Schrappen

1. Wanneer een belastingplichtige 
inkomsten verkrijgt die in een andere 
lidstaat of in een derde land in de heffing 
zijn betrokken, met uitzondering van 
krachtens artikel 11, onder c), d) of e), 
vrijgestelde inkomsten, worden deze in 
aftrek toegelaten op de door hem 
verschuldigde belasting.
2. De aftrek wordt omgeslagen over de 
groepsmaatschappijen volgens de formule 
die in dat belastingjaar van toepassing is 
overeenkomstig de artikelen 86 tot en met 
102.
3. De aftrek wordt afzonderlijk berekend 
voor iedere lidstaat of ieder derde land 
alsook voor iedere vorm van inkomsten. 
Hij gaat het bedrag niet te boven dat zou 
verschuldigd zijn wanneer de aan een 
belastingplichtige of een vaste inrichting 
toebedeelde inkomsten worden 
onderworpen aan het 
vennootschapsbelastingtarief van de 
lidstaat waarvan de belastingplichtige 
inwoner is of waar de vaste inrichting is 
gelegen.
4. Bij de berekening van de aftrek wordt 
het bedrag van de inkomsten verminderd 
met desbetreffende aftrekbare kosten, die 
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worden geacht 2 % te bedragen, tenzij de 
belastingplichtige andere kosten 
aannemelijk maakt.
5. De aftrek van de in een derde land 
verschuldigde belasting mag de definitieve 
door een belastingplichtige verschuldigde 
vennootschapsbelasting niet te boven 
gaan, tenzij anders is bepaald in een 
overeenkomst tussen de lidstaat waarvan 
hij inwoner is en een derde land.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 266
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een belastingplichtige 
inkomsten verkrijgt die in een andere 
lidstaat of in een derde land in de heffing 
zijn betrokken, met uitzondering van 
krachtens artikel 11, onder c), d) of e), 
vrijgestelde inkomsten, worden deze in 
aftrek toegelaten op de door hem 
verschuldigde belasting.

1. Wanneer een belastingplichtige 
inkomsten verkrijgt die in een andere 
lidstaat of in een derde land in de heffing 
zijn betrokken, met uitzondering van 
krachtens artikel 11, onder e), vrijgestelde 
inkomsten, worden deze in aftrek 
toegelaten op de door hem verschuldigde 
belasting.

Or. pt

Amendement 267
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de berekening van de aftrek wordt 
het bedrag van de inkomsten verminderd 
met desbetreffende aftrekbare kosten, die 
worden geacht 2 % te bedragen, tenzij de 
belastingplichtige andere kosten 
aannemelijk maakt.

4. Bij de berekening van de aftrek wordt 
het bedrag van de inkomsten verminderd 
met desbetreffende aftrekbare kosten, die 
worden geacht 0,5 % te bedragen, tenzij de 
belastingplichtige andere kosten 
aannemelijk maakt.

Or. pt

Amendement 268
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 76 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De aftrek van de in een derde land 
verschuldigde belasting mag de definitieve 
door een belastingplichtige verschuldigde 
vennootschapsbelasting niet te boven gaan, 
tenzij anders is bepaald in een 
overeenkomst tussen de lidstaat waarvan 
hij inwoner is en een derde land.

5. De aftrek van de in een derde land 
verschuldigde belasting mag de definitieve 
door een belastingplichtige verschuldigde 
vennootschapsbelasting niet te boven gaan.

Or. pt

Amendement 269
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bronbelasting Schrappen
Rente en royalty's die door een 
belastingplichtige zijn betaald aan een 
ontvanger buiten de groep, kunnen 
onderworpen zijn aan een bronbelasting 
in de lidstaat van de belastingplichtige 
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overeenkomstig de toepasselijke regels 
van nationaal recht of een toepasselijk 
dubbelbelastingverdrag. De bronbelasting 
wordt omgeslagen over de lidstaten 
volgens de formule die van toepassing is 
in het belastingjaar waarin de belasting 
wordt geheven overeenkomstig de 
artikelen 86 tot en met 102.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 270
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kunstmatige transacties die louter het 
ontgaan van belasting tot doel hebben, 
blijven buiten aanmerking bij de 
berekening van de belastinggrondslag.

Bewezen "kunstmatige" transacties die het 
op illegale wijze ontgaan van belasting tot 
doel hebben, blijven buiten aanmerking bij 
de berekening van de belastinggrondslag.  

Or. en

Amendement 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) er wordt een belasting naar de winst 
geheven, overeenkomstig de algemene 
regeling in het derde land, tegen een 
wettelijk vennootschapsbelastingtarief dat 
lager is dan 40 % van het gemiddelde 

a) er wordt een belasting naar de winst 
geheven, overeenkomstig de algemene 
regeling in het derde land, tegen een 
wettelijk vennootschapsbelastingtarief dat 
lager is dan het 
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wettelijke vennootschapsbelastingtarief 
dat van toepassing is in de lidstaten;

minimumvennootschapsbelastingtarief
van deze richtlijn;

Or. de

Amendement 272
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) er wordt een belasting naar de winst 
geheven, overeenkomstig de algemene 
regeling in het derde land, tegen een 
wettelijk vennootschapsbelastingtarief dat 
lager is dan 40 % van het gemiddelde 
wettelijke vennootschapsbelastingtarief 
dat van toepassing is in de lidstaten;

a) er wordt een belasting naar de winst 
geheven, overeenkomstig de algemene 
regeling in het derde land, tegen een 
wettelijk vennootschapsbelastingtarief dat 
lager is dan 20 %;

Or. pt

Amendement 273
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) er wordt een belasting naar de winst 
geheven, overeenkomstig de algemene 
regeling in het derde land, tegen een 
wettelijk vennootschapsbelastingtarief dat 
lager is dan 40 % van het gemiddelde 
wettelijke vennootschapsbelastingtarief dat 
van toepassing is in de lidstaten;

a) er wordt een belasting naar de winst 
geheven, overeenkomstig de algemene 
regeling in het derde land, tegen een 
wettelijk vennootschapsbelastingtarief dat 
lager is dan 70 % van het gemiddelde 
wettelijke vennootschapsbelastingtarief dat 
van toepassing is in de lidstaten;

Or. fr
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Amendement 274
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Niettegenstaande lid 1 kan rente 
betaald aan een entiteit die inwoner is van 
een derde land waarmee geen 
overeenkomst bestaat inzake de 
uitwisseling van inlichtingen die 
vergelijkbaar is met de uitwisseling van 
inlichtingen op verzoek waarin Richtlijn 
2011/16/EU voorziet, worden afgetrokken 
ten belope van een bedrag dat het bedrag 
dat tussen onafhankelijke ondernemingen 
zou zijn vastgesteld, niet te boven gaat, 
wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Schrappen

a) het bedrag van die rente wordt in de 
belastinggrondslag begrepen als 
inkomsten van de gelieerde onderneming 
overeenkomstig artikel 82;
b) de rente is betaald aan een 
vennootschap waarvan de belangrijkste 
categorie van aandelen regelmatig op een 
of meer erkende beurzen wordt 
verhandeld;
c) de rente is betaald aan een entiteit die, 
in het land waarvan zij inwoner is, actief 
een beroep of bedrijf uitoefent. Hieronder 
moet worden verstaan een onafhankelijke 
economische onderneming die met 
winstoogmerk wordt gedreven en in het 
kader waarvan management en 
werknemers significante leidinggevende 
en uitvoerende activiteiten verrichten.

Or. fr

Amendement 275
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Niettegenstaande lid 1 kan rente betaald 
aan een entiteit die inwoner is van een 
derde land waarmee geen overeenkomst 
bestaat inzake de uitwisseling van 
inlichtingen die vergelijkbaar is met de 
uitwisseling van inlichtingen op verzoek 
waarin Richtlijn 2011/16/EU voorziet, 
worden afgetrokken ten belope van een 
bedrag dat het bedrag dat tussen 
onafhankelijke ondernemingen zou zijn 
vastgesteld, niet te boven gaat, wanneer 
aan een van de volgende voorwaarden is 
voldaan:

3. Rente betaald aan een entiteit die 
inwoner is van een derde land waarmee 
geen overeenkomst bestaat inzake de 
uitwisseling van inlichtingen die 
vergelijkbaar is met de uitwisseling van 
inlichtingen op verzoek waarin Richtlijn 
2011/16/EU voorziet, is niet aftrekbaar.

Or. de

Amendement 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het bedrag van die rente wordt in de 
belastinggrondslag begrepen als 
inkomsten van de gelieerde onderneming 
overeenkomstig artikel 82;

Schrappen

Or. de

Amendement 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de rente is betaald aan een 
vennootschap waarvan de belangrijkste 
categorie van aandelen regelmatig op een 
of meer erkende beurzen wordt 
verhandeld;

Schrappen

Or. de

Amendement 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 81 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de rente is betaald aan een entiteit die, 
in het land waarvan zij inwoner is, actief 
een beroep of bedrijf uitoefent. Hieronder 
moet worden verstaan een onafhankelijke 
economische onderneming die met 
winstoogmerk wordt gedreven en in het 
kader waarvan management en 
werknemers significante leidinggevende 
en uitvoerende activiteiten verrichten.

Schrappen

Or. de

Amendement 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de belastinggrondslag worden de niet-
uitgedeelde inkomsten begrepen van een 
entiteit die inwoner is van een derde land, 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

1. In de belastinggrondslag worden de niet-
uitgedeelde inkomsten op evenredige wijze
begrepen van een entiteit die inwoner is 
van een derde land, wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
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Or. de

Amendement 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de belastingplichtige bezit zelf, of 
tezamen met zijn gelieerde ondernemingen, 
een rechtstreekse of middellijke 
deelneming van meer dan 50 % van de 
stemrechten of meer dan 50 % van het 
kapitaal of heeft aanspraak op meer dan 50
% van de winst van die entiteit;

a) de belastingplichtige bezit zelf, of 
tezamen met zijn gelieerde ondernemingen, 
een rechtstreekse of middellijke 
deelneming van meer dan 20 % van de 
stemrechten of meer dan 20 % van het 
kapitaal of heeft aanspraak op meer dan 20
% van de winst van die entiteit;

Or. de

Amendement 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) overeenkomstig de algemene regeling in 
het derde land zijn winsten belastbaar 
tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 40 % van het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat van 
toepassing is in de lidstaten, of de entiteit 
is onderworpen aan een bijzondere regeling 
die voorziet in een significant lager 
belastingniveau dan dat uit hoofde van de 
algemene regeling;

b) overeenkomstig de algemene regeling in 
het derde land zijn winsten belastbaar 
tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan het wettelijk voorgeschreven 
minimumvennootschapsbelastingtarief, of 
de entiteit is onderworpen aan een 
bijzondere regeling die voorziet in een 
significant lager belastingniveau dan dat uit 
hoofde van de algemene regeling;

Or. de
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Amendement 282
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) overeenkomstig de algemene regeling in 
het derde land zijn winsten belastbaar 
tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is
dan 40 % van het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat van 
toepassing is in de lidstaten, of de entiteit 
is onderworpen aan een bijzondere regeling 
die voorziet in een significant lager 
belastingniveau dan dat uit hoofde van de 
algemene regeling;

b) overeenkomstig de algemene regeling in 
het derde land zijn winsten belastbaar 
tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 20 %, of de entiteit is onderworpen aan 
een bijzondere regeling die voorziet in een 
significant lager belastingniveau dan dat uit 
hoofde van de algemene regeling;

Or. pt

Amendement 283
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 82 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) overeenkomstig de algemene regeling in 
het derde land zijn winsten belastbaar 
tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 40 % van het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat van 
toepassing is in de lidstaten, of de entiteit is 
onderworpen aan een bijzondere regeling 
die voorziet in een significant lager 
belastingniveau dan dat uit hoofde van de 
algemene regeling;

b) overeenkomstig de algemene regeling in 
het derde land zijn winsten belastbaar 
tegen een wettelijk 
vennootschapsbelastingtarief dat lager is 
dan 70 % van het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat van 
toepassing is in de lidstaten, of de entiteit is 
onderworpen aan een bijzondere regeling 
die voorziet in een significant lager 
belastingniveau dan dat uit hoofde van de 
algemene regeling;

Or. fr
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Amendement 284
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de belastinggrondslag te begrijpen 
inkomsten worden berekend volgens de 
regels van de artikelen 9 tot en met 15. 
Verliezen van de buitenlandse entiteit 
worden niet in de belastinggrondslag 
begrepen maar voortgewenteld en in 
aanmerking genomen bij de toepassing van 
artikel 82 in daaropvolgende jaren.

1. De in de belastinggrondslag te begrijpen 
inkomsten worden berekend volgens de 
regels van de artikelen 9 tot en met 15. 
Verliezen van de buitenlandse entiteit 
worden niet in de belastinggrondslag 
begrepen maar voortgewenteld en in 
aanmerking genomen bij de toepassing van 
artikel 82 in het daaropvolgende jaar.

Or. pt

Amendement 285
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 83 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de buitenlandse entiteit 
vervolgens winsten aan de 
belastingplichtige uitdeelt, worden de 
bedragen van de inkomsten die voordien 
overeenkomstig artikel 82 in de 
belastinggrondslag waren begrepen, in 
mindering gebracht op de 
belastinggrondslag bij de berekening van 
de door de belastingplichtige 
verschuldigde belasting over de 
uitgedeelde inkomsten.

Schrappen

Or. pt

Amendement 286
Danuta Jazłowiecka
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene beginselen Schrappen
1. De geconsolideerde belastinggrondslag 
wordt ieder belastingjaar verdeeld over de 
groepsmaatschappijen op basis van een 
toewijzingsformule. Om het toegewezen 
deel van een groepsmaatschappij A te 
berekenen, wordt onderstaande formule 
gebruikt, waarbij de factoren omzet, 
arbeid en activa een gelijk gewicht 
hebben:
formule
2. De geconsolideerde belastinggrondslag 
van een groep wordt alleen verdeeld 
wanneer het resultaat positief is.
3. De berekeningen voor de verdeling van 
de geconsolideerde belastinggrondslag 
worden verricht aan het einde van het 
belastingjaar van de groep.
4. Een periode van vijftien dagen of meer 
in een kalendermaand wordt beschouwd 
als een volledige maand.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 287
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De geconsolideerde belastinggrondslag 
wordt ieder belastingjaar verdeeld over de 

1. De geconsolideerde belastinggrondslag 
wordt ieder belastingjaar verdeeld over de 
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groepsmaatschappijen op basis van een 
toewijzingsformule. Om het toegewezen 
deel van een groepsmaatschappij A te 
berekenen, wordt onderstaande formule 
gebruikt, waarbij de factoren omzet, arbeid 
en activa een gelijk gewicht hebben:

groepsmaatschappijen op basis van een 
toewijzingsformule. Om het toegewezen 
deel van een groepsmaatschappij A te 
berekenen, wordt onderstaande formule 
gebruikt, waarbij de factoren arbeid en 
activa een gelijk gewicht hebben:

Or. en

Amendement 288
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De geconsolideerde belastinggrondslag 
wordt ieder belastingjaar verdeeld over de 
groepsmaatschappijen op basis van een 
toewijzingsformule. Om het toegewezen 
deel van een groepsmaatschappij A te 
berekenen, wordt onderstaande formule 
gebruikt, waarbij de factoren omzet, arbeid 
en activa een gelijk gewicht hebben:

1. De geconsolideerde belastinggrondslag 
wordt ieder belastingjaar verdeeld over de 
groepsmaatschappijen op basis van een 
toewijzingsformule. Om het toegewezen 
deel van een groepsmaatschappij A te 
berekenen, wordt onderstaande formule 
gebruikt, waarbij de factoren omzet, arbeid 
en activa een gelijk gewicht hebben:

Deel A = [1/3(Omzet A/ Omzet 
groep)+1/3(Loonkosten A/Loonkosten 
groep)+1/3(Activa A/Activa 
groep)]*geconsolideerde 
belastinggrondslag

Or. pt

Amendement 289
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De geconsolideerde belastinggrondslag 
wordt ieder belastingjaar verdeeld over de 
groepsmaatschappijen op basis van een 

1. De geconsolideerde belastinggrondslag 
wordt ieder belastingjaar verdeeld over de 
groepsmaatschappijen op basis van een 
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toewijzingsformule. Om het toegewezen 
deel van een groepsmaatschappij A te 
berekenen, wordt onderstaande formule 
gebruikt, waarbij de factoren omzet, arbeid 
en activa een gelijk gewicht hebben:

toewijzingsformule. Om het toegewezen 
deel van een groepsmaatschappij A te 
berekenen, wordt onderstaande formule 
gebruikt, waarbij de factoren omzet, arbeid 
en activa in aanmerking worden 
genomen:

Or. en

Amendement 290
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1 – formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Or. en

Motivering

Een formule waarbij omzet, loonkosten en activa een gewicht hebben van 10 %, 45 % en 
45%, zou in twee opzichten een zinvollere oplossing zijn. Ze zou verzekeren dat de CCCTB-
regeling niet al te veel afwijkt van het internationaal aanvaarde beginsel dat de uiteindelijke 
heffingsrechten aan het land van oorsprong toekomen. Ze zou er ook voor zorgen dat kleine 
en middelgrote lidstaten met beperkte nationale markten niet onevenredig worden benadeeld 
bij de verdeling van de belastinggrondslag.

Amendement 291
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn

gecons. bel. grondslag
Activa

Activa
3
1

Aantal werknemersGroep
Aantal werknemers

2
1

LoonkostenGroep

Loonkosten
2
1

3
1

Omzet
Omzet

3
1A Deel Groep

AAA

Groep

A


















gecons. bel. grondslag
Activa

Activa
20
9

Aantal werknemersGroep
Aantal werknemers

2
1

LoonkostenGroep

Loonkosten
2
1

20
9

Omzet
Omzet

10
1A Deel Groep

AAA

Groep

A
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Artikel 86 – lid 1 – formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Or. en

Amendement 292
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrijwaringsclausule Schrappen
Wanneer de hoofdbelastingplichtige of 
een bevoegde autoriteit van mening is dat 
het resultaat van de toerekening aan een 
groepsmaatschappij geen billijke 
weerspiegeling vormt van de omvang van 
de bedrijfsactiviteiten van die 
groepsmaatschappij, kan de 
hoofdbelastingplichtige of de betrokken 
autoriteit, als uitzondering op de 
algemene regel van artikel 86, een verzoek 
indienen om een alternatieve methode te 
gebruiken. Indien, na overleg tussen de 
bevoegde autoriteiten en in voorkomend 
geval beraadslagingen overeenkomstig 
artikel 132, al deze autoriteiten 
instemmen met de alternatieve methode, 
wordt deze gebruikt. De lidstaat van de 
hoofdbelastingautoriteit stelt de 
Commissie in kennis van de gebruikte 

gecons. bel. grondslag
Activa

Activa
3
1

Aantal werknemersGroep
Aantal werknemers

2
1

LoonkostenGroep

Loonkosten
2
1

3
1

Omzet
Omzet

3
1A Deel Groep

AAA

Groep

A
















gecons. bel. grondslag
Activa

Activa
2
1

Aantal werknemersGroep
Aantal werknemers

2
1

LoonkostenGroep

Loonkosten
2
1

2
1A Deel Groep

AAA
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alternatieve methode.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 293
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toetreding tot en uittreding uit de groep Schrappen
Wanneer een vennootschap in de loop van 
een belastingjaar tot een groep toetreedt 
of deze verlaat, wordt haar toegewezen 
deel berekend naar evenredigheid van het 
aantal kalendermaanden dat zij in dat 
belastingjaar deel heeft uitgemaakt van de 
groep.

Or. en

Amendement 294
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 89

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transparante entiteiten Schrappen
Wanneer een belastingplichtige een 
belang houdt in een transparante entiteit, 
worden ook de omzet, loonkosten en 
activa van die entiteit meegenomen in de 
factoren die worden gebruikt voor de 
berekening van het toegewezen deel van 
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de belastingplichtige, naar evenredigheid 
van het belang dat deze heeft in de 
winsten en verliezen van die entiteit.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 295
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenstelling van de factor arbeid Schrappen
1. De factor arbeid bestaat, voor de ene 
helft, uit de totale loonkosten van een 
groepsmaatschappij in de teller en de 
totale loonkosten van de groep in de 
noemer, en voor de andere helft, uit het 
aantal werknemers van een 
groepsmaatschappij in de teller en het 
aantal werknemers van de groep in de 
noemer. Wanneer een individuele 
werknemer is begrepen in de factor arbeid 
van een groepsmaatschappij, worden de 
loonkosten met betrekking tot die 
werknemer ook toegerekend aan de factor 
arbeid van die groepsmaatschappij.
2. Het aantal werknemers wordt bepaald 
aan het einde van het belastingjaar.
3. De definitie van een werknemer wordt 
vastgesteld volgens de nationale 
wetgeving van de lidstaat waar het 
dienstverband wordt uitgeoefend.

Or. en
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Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 296
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 90 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De factor arbeid bestaat, voor de ene 
helft, uit de totale loonkosten van een 
groepsmaatschappij in de teller en de totale 
loonkosten van de groep in de noemer, en 
voor de andere helft, uit het aantal 
werknemers van een groepsmaatschappij 
in de teller en het aantal werknemers van 
de groep in de noemer. Wanneer een 
individuele werknemer is begrepen in de 
factor arbeid van een groepsmaatschappij, 
worden de loonkosten met betrekking tot 
die werknemer ook toegerekend aan de 
factor arbeid van die groepsmaatschappij.

1. De factor arbeid bestaat uit de totale 
loonkosten van een groepsmaatschappij in 
de teller en de totale loonkosten van de 
groep in de noemer. Wanneer een 
individuele werknemer is begrepen in de 
factor arbeid van een groepsmaatschappij, 
worden de loonkosten met betrekking tot 
die werknemer ook toegerekend aan de 
factor arbeid van die groepsmaatschappij.

Or. pt

Amendement 297
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 90 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het aantal werknemers wordt bepaald 
aan het einde van het belastingjaar.

Schrappen

Or. pt
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Amendement 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 90 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De definitie van een werknemer wordt 
vastgesteld volgens de nationale 
wetgeving van de lidstaat waar het 
dienstverband wordt uitgeoefend.

3. De definitie van een werknemer wordt
op EU-niveau vastgesteld.

Or. de

Amendement 299
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toerekening van werknemers en 
loonkosten

Schrappen

1. Werknemers worden begrepen in de 
factor arbeid van de groepsmaatschappij 
waarvan zij hun loon ontvangen.
2. Niettegenstaande lid 1 worden 
werknemers, wanneer zij hun 
werkzaamheden feitelijk verrichten onder 
het toezicht en de verantwoordelijkheid 
van een andere groepsmaatschappij dan 
die waarvan zij hun loon ontvangen, 
tezamen met hun loonkosten begrepen in 
de factor arbeid van eerstgenoemde 
groepsmaatschappij.
Deze regel is slechts van toepassing als 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) het dienstverband bestrijkt een
ononderbroken periode van ten minste 
drie maanden;
b) de betrokken werknemers 
vertegenwoordigen ten minste 5 % van het 
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totale aantal werknemers van de 
groepsmaatschappij waarvan zij loon 
ontvangen.
3. Niettegenstaande lid 1 omvatten 
werknemers ook personen die, ofschoon 
zij geen rechtstreeks dienstverband met 
een groepsmaatschappij hebben, taken 
uitvoeren die vergelijkbaar zijn met die 
welke door werknemers worden 
uitgevoerd.
4. Onder loonkosten wordt verstaan 
salarissen, lonen, bonussen en alle andere 
werknemersbeloningen, daaronder 
begrepen door de werkgever betaalde 
pensioen- en socialezekerheidsbijdragen.
5. Loonkosten worden gewaardeerd tegen 
het bedrag van de overeenkomstige 
uitgaven die door de werkgever in een 
belastingjaar als aftrekbaar zijn 
aangemerkt.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 300
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Werknemers worden begrepen in de 
factor arbeid van de groepsmaatschappij
waarvan zij hun loon ontvangen.

1. De lonen van de werknemers worden 
begrepen in de factor arbeid van de 
groepsmaatschappij waarvan zij hun loon 
ontvangen.

Or. pt
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Amendement 301
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niettegenstaande lid 1 worden 
werknemers, wanneer zij hun 
werkzaamheden feitelijk verrichten onder 
het toezicht en de verantwoordelijkheid 
van een andere groepsmaatschappij dan die 
waarvan zij hun loon ontvangen, tezamen 
met hun loonkosten begrepen in de factor 
arbeid van eerstgenoemde 
groepsmaatschappij.

2. Niettegenstaande lid 1 worden de 
loonkosten van de werknemers, wanneer 
zij hun werkzaamheden feitelijk verrichten 
onder het toezicht en de 
verantwoordelijkheid van een andere 
groepsmaatschappij dan die waarvan zij 
hun loon ontvangen, begrepen in de factor 
arbeid van eerstgenoemde 
groepsmaatschappij.

Or. pt

Amendement 302
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de betrokken werknemers 
vertegenwoordigen ten minste 5 % van het 
totale aantal werknemers van de 
groepsmaatschappij waarvan zij loon 
ontvangen.

b) de lonen van de betrokken werknemers 
vertegenwoordigen ten minste 5 % van het 
totale bedrag van de lonen van de 
groepsmaatschappij waarvan zij loon 
ontvangen.

Or. pt

Amendement 303
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 91 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 91 bis
Grenzen voor de wettelijke 

vennootschapsbelastingtarieven
De wettelijke tarieven van de algemene 
vennootschapsbelastingstelsels moeten in 
alle lidstaten tussen 25 % en 35 % 
bedragen.

Or. pt

Amendement 304
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 92

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenstelling van de factor activa Schrappen
1. De factor activa bestaat uit de 
gemiddelde waarde van alle materiële 
vaste activa in eigendom, huur of lease bij 
een groepsmaatschappij in de teller en de 
gemiddelde waarde van alle materiële 
vaste activa in eigendom, huur of lease bij 
de groep in de noemer.
2. In de vijf jaar volgend op de toetreding 
van een belastingplichtige tot een 
bestaande of een nieuwe groep wordt in 
zijn factor arbeid ook begrepen het totale 
bedrag aan kosten voor onderzoek, 
ontwikkeling, marketing en reclame dat 
bij hem is opgekomen in de zes jaar 
voorafgaand aan zijn toetreding tot de 
groep.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
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"consolidatie".

Amendement 305
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toerekening van activa Schrappen
1. Een actief wordt begrepen in de factor 
activa van de economische eigenaar. 
Indien de economische eigenaar niet kan 
worden geïdentificeerd, wordt het actief 
begrepen in de factor activa van de 
juridische eigenaar.
2. Niettegenstaande lid 1 wordt een actief, 
indien het niet daadwerkelijk door de 
economische eigenaar wordt gebruikt, 
begrepen in de factor van de 
groepsmaatschappij die het actief 
daadwerkelijk gebruikt. Deze regel vindt 
evenwel slechts toepassing op activa die 
meer dan 5 % vertegenwoordigen van de 
fiscale boekwaarde van alle materiële 
vaste activa van de groepsmaatschappij 
die het actief daadwerkelijk gebruikt.
3. Behalve in het geval van leasing tussen 
groepsmaatschappijen worden geleasede 
activa begrepen in de factor activa van de 
groepsmaatschappij die de lessor of de 
lessee van het actief is. Hetzelfde geldt 
voor gehuurde activa.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".
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Amendement 306
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waardering Schrappen
1. Grond en andere niet-afschrijfbare 
materiële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen de oorspronkelijke 
kostprijs.
2. Een afzonderlijk af te schrijven 
materieel vast actief wordt gewaardeerd 
tegen het gemiddelde van de fiscale 
boekwaarde ervan aan het begin en aan 
het einde van een belastingjaar.
Wanneer een afzonderlijk af te schrijven 
materieel vast actief als gevolg van een of 
meer intragroepstransacties wordt 
begrepen in de factor activa van een 
groepsmaatschappij voor een periode van 
minder dan één belastingjaar, wordt de in 
aanmerking te nemen waarde berekend 
naar evenredigheid van het aantal volle 
maanden.
3. De pool van vaste activa wordt 
gewaardeerd tegen het gemiddelde van de 
fiscale boekwaarde ervan aan het begin 
en aan het einde van een belastingjaar.
4. Wanneer de huurder of lessee van een 
actief niet de economische eigenaar is, 
waardeert hij gehuurde of geleasede 
activa op achtmaal de netto jaarlijkse 
huur- of leaseprijs, verminderd met alle te 
ontvangen bedragen uit hoofde van 
onderverhuur of onderlease.
Wanneer een groepsmaatschappij een 
actief waarvan zij niet de economische 
eigenaar is, verhuurt of leaset, waardeert 
zij de verhuurde of geleasede activa op 
achtmaal de netto jaarlijkse huur- of 
leaseprijs.
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5. Wanneer een groepsmaatschappij een 
actief dat in hetzelfde of voorgaande 
belastingjaar binnen de groep is 
overgebracht, naar buiten de groep 
verkoopt, wordt dit actief begrepen in de 
factor activa van de overbrengende 
groepsmaatschappij voor de periode 
tussen de overbrenging binnen de groep 
en de verkoop naar buiten de groep. Deze 
regel vindt geen toepassing wanneer de 
betrokken groepsmaatschappijen 
aannemelijk maken dat er voor de 
overbrenging binnen de groep valabele 
commerciële redenen bestonden.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Grond en andere niet-afschrijfbare 
materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de oorspronkelijke kostprijs.

1. Grond en andere niet-afschrijfbare 
materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de reële waarde.

Or. de

Amendement 308
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 94 – lid 1



AM\885627NL.doc 163/242 PE478.376v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Grond en andere niet-afschrijfbare 
materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de oorspronkelijke kostprijs.

1. Grond en andere niet-afschrijfbare 
materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de netto boekwaarde.

Or. fr

Amendement 309
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenstelling van de factor omzet Schrappen
1. De factor omzet bestaat uit de totale 
omzet van een groepsmaatschappij 
(daaronder begrepen een vaste inrichting 
die wordt geacht te bestaan uit hoofde van 
artikel 70, lid 2, tweede alinea) in de teller 
en de totale omzet van de groep in de 
noemer.
2. Onder omzet wordt verstaan alle 
inkomsten uit de verkoop van goederen en 
diensten na kortingen en retouren, 
exclusief btw, overige belastingen en 
heffingen. Vrijgestelde opbrengsten, 
rente, dividenden, royalty's en voordelen 
uit de vervreemding van vaste activa 
worden niet begrepen in de factor omzet, 
tenzij deze voortkomen uit de normale 
beroeps- of bedrijfsuitoefening. De 
verkoop van goederen en diensten binnen 
een groep blijft buiten aanmerking.
3. Omzet wordt gewaardeerd 
overeenkomstig artikel 22.

Or. en

Motivering

Het verdelingsmechanisme moet zo eenvoudig, billijk en moeilijk manipuleerbaar mogelijk 
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zijn. De omzetfactor veroorzaakt grote problemen en de omzetformule moet worden 
geschrapt. Omzet op basis van bestemming zou betekenen dat wordt afgestapt van het 
beginsel dat de uiteindelijke heffingsrechten toekomen aan de bronstaat – het leidend beginsel 
in de werkzaamheden van de OESO met betrekking tot internationale belastingheffing. Een 
omzetfactor op basis van bestemming is gemakkelijk te manipuleren en zou waarschijnlijk 
aanleiding geven tot complexe regels ter voorkoming van belastingontwijking.

Amendement 310
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenstelling van de factor omzet Schrappen
1. De factor omzet bestaat uit de totale 
omzet van een groepsmaatschappij 
(daaronder begrepen een vaste inrichting 
die wordt geacht te bestaan uit hoofde van 
artikel 70, lid 2, tweede alinea) in de teller 
en de totale omzet van de groep in de 
noemer.
2. Onder omzet wordt verstaan alle 
inkomsten uit de verkoop van goederen en 
diensten na kortingen en retouren, 
exclusief btw, overige belastingen en 
heffingen. Vrijgestelde opbrengsten, 
rente, dividenden, royalty's en voordelen 
uit de vervreemding van vaste activa 
worden niet begrepen in de factor omzet, 
tenzij deze voortkomen uit de normale 
beroeps- of bedrijfsuitoefening. De 
verkoop van goederen en diensten binnen 
een groep blijft buiten aanmerking.
3. Omzet wordt gewaardeerd 
overeenkomstig artikel 22.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".



AM\885627NL.doc 165/242 PE478.376v01-00

NL

Amendement 311
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omzet op basis van bestemming Schrappen
1. De verkoop van goederen wordt 
begrepen in de factor omzet van de 
groepsmaatschappij die zich bevindt in de 
lidstaat waar de verzending of het vervoer 
van de goederen naar de verkrijger 
eindigt. Indien deze plaats niet kan 
worden geïdentificeerd, wordt de verkoop 
toegerekend aan de groepsmaatschappij 
die zich bevindt in de lidstaat van de laatst 
identificeerbare locatie van de goederen.
2. De levering van diensten wordt 
begrepen in de factor omzet van de 
groepsmaatschappij die zich bevindt in de 
lidstaat waar de diensten daadwerkelijk 
worden verricht.
3. Wanneer vrijgestelde opbrengsten, 
rente, dividenden en royalty's en de 
voordelen uit de vervreemding van activa 
in de factor omzet worden begrepen, 
worden zij toegerekend aan de 
begunstigde.
4. Indien er geen groepsmaatschappij is in 
de lidstaat waar goederen worden 
geleverd of diensten worden verricht, of 
indien goederen worden geleverd of 
diensten worden verricht in een derde 
land, wordt de verkoop begrepen in de 
factor omzet van alle 
groepsmaatschappijen naar evenredigheid 
van hun factor arbeid en activa.
5. Indien er meer dan een 
groepsmaatschappij is in de lidstaat waar 
goederen worden geleverd of diensten 
worden verricht, wordt de verkoop 
begrepen in de factor omzet van alle 
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groepsmaatschappijen die zich in die 
lidstaat bevinden naar evenredigheid van 
hun factor arbeid en activa.

Or. en

Motivering

De omzetfactor veroorzaakt grote problemen en de omzetformule moet worden geschrapt. 
Omzet op basis van bestemming zou betekenen dat wordt afgestapt van het beginsel dat de 
uiteindelijke heffingsrechten toekomen aan de bronstaat – het leidend beginsel in de 
werkzaamheden van de OESO met betrekking tot internationale belastingheffing. Een 
omzetfactor op basis van bestemming is gemakkelijk te manipuleren en zou waarschijnlijk 
aanleiding geven tot complexe regels ter voorkoming van belastingontwijking. Het is voor de 
verkoper soms moeilijk of zelfs onmogelijk om de bestemming van een verkooptransactie te 
bepalen.

Amendement 312
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omzet op basis van bestemming Schrappen
1. De verkoop van goederen wordt 
begrepen in de factor omzet van de 
groepsmaatschappij die zich bevindt in de 
lidstaat waar de verzending of het vervoer 
van de goederen naar de verkrijger 
eindigt. Indien deze plaats niet kan 
worden geïdentificeerd, wordt de verkoop 
toegerekend aan de groepsmaatschappij 
die zich bevindt in de lidstaat van de laatst 
identificeerbare locatie van de goederen.
2. De levering van diensten wordt 
begrepen in de factor omzet van de 
groepsmaatschappij die zich bevindt in de 
lidstaat waar de diensten daadwerkelijk 
worden verricht.
3. Wanneer vrijgestelde opbrengsten, 
rente, dividenden en royalty's en de 
voordelen uit de vervreemding van activa 
in de factor omzet worden begrepen, 
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worden zij toegerekend aan de 
begunstigde.
4. Indien er geen groepsmaatschappij is in 
de lidstaat waar goederen worden 
geleverd of diensten worden verricht, of 
indien goederen worden geleverd of 
diensten worden verricht in een derde 
land, wordt de verkoop begrepen in de 
factor omzet van alle 
groepsmaatschappijen naar evenredigheid 
van hun factor arbeid en activa.
5. Indien er meer dan een 
groepsmaatschappij is in de lidstaat waar 
goederen worden geleverd of diensten 
worden verricht, wordt de verkoop 
begrepen in de factor omzet van alle 
groepsmaatschappijen die zich in die 
lidstaat bevinden naar evenredigheid van 
hun factor arbeid en activa.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 313
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Regels betreffende de berekening van 
factoren

Schrappen

De Commissie kan handelingen 
vaststellen houdende nadere voorschriften 
voor de berekening van de factoren 
arbeid, activa en omzet, de toerekening 
van werknemers en loonkosten, activa en 
omzet aan de respectieve factor en de 
waardering van activa. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
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vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
131, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 314
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan handelingen vaststellen 
houdende nadere voorschriften voor de 
berekening van de factoren arbeid, activa 
en omzet, de toerekening van werknemers 
en loonkosten, activa en omzet aan de 
respectieve factor en de waardering van 
activa. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 131, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

De Commissie kan handelingen vaststellen 
houdende nadere voorschriften voor de 
berekening van de factoren arbeid en
activa, de toerekening van werknemers en 
loonkosten en activa aan de respectieve 
factor en de waardering van activa. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 131, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 315
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiële instellingen Schrappen
1. De volgende entiteiten worden 
beschouwd als financiële instellingen:
a) kredietinstellingen waaraan 
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vergunning is verleend om actief te 
mogen zijn in de Unie in 
overeenstemming met Richtlijn 
2006/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad20 ;
b) entiteiten, met uitzondering van 
verzekeringsondernemingen zoals 
omschreven in artikel 99, die financiële 
activa houden ten belope van 80 % of 
meer van al hun vaste activa, zoals 
gewaardeerd in overeenstemming met de 
regels van deze richtlijn.
2. De factor activa van een financiële 
instelling omvat 10 % van de waarde van 
de financiële activa, met uitzondering van 
deelnemingen en eigen aandelen. 
Financiële activa worden begrepen in de 
factor activa van de groepsmaatschappij 
in wier boekhouding zij waren opgevoerd 
toen deze tot de groep toetrad.
3. De factor omzet van een financiële 
instelling omvat 10 % van haar 
opbrengsten in de vorm van rente, 
vergoedingen, provisies en opbrengsten 
uit waardepapieren, exclusief btw, overige 
belastingen en heffingen. Voor de 
toepassing van artikel 96, lid 2, worden 
financiële diensten geacht te worden 
verricht, in het geval van een 
gegarandeerde lening, in de lidstaat waar 
de zekerheid zich bevindt of, indien deze 
lidstaat niet kan worden geïdentificeerd, 
de lidstaat waar de zekerheid 
geregistreerd is. Andere financiële 
diensten worden geacht te worden verricht 
in de lidstaat van de kredietnemer of de 
persoon die vergoedingen, provisies of 
andere beloningen betaalt. Indien de 
kredietnemer of de persoon die 
vergoedingen, provisies of andere 
beloningen betaalt, niet kan worden 
geïdentificeerd of indien de lidstaat waar 
de zekerheid zich bevindt of geregistreerd 
is, niet kan worden geïdentificeerd, wordt 
de omzet toegerekend aan alle 
groepsmaatschappijen naar evenredigheid 
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van hun factor arbeid en activa.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 316
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 99

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzekeringsondernemingen Schrappen
1. Onder verzekeringsondernemingen 
wordt verstaan de ondernemingen 
waaraan vergunning is verleend om actief 
te mogen zijn in de lidstaten in 
overeenstemming met Richtlijn 
73/239/EEG op het gebied van 
schadeverzekering, Richtlijn 2002/83/EG 
op het gebied van levensverzekering en 
Richtlijn 2005/68/EG op het gebied van 
herverzekering.
2. De factor activa van 
verzekeringsondernemingen omvat 10 % 
van de waarde van financiële activa zoals 
bepaald in artikel 98, lid 2.
3. De factor omzet van 
verzekeringsondernemingen omvat 10 % 
van alle verdiende premies onder aftrek 
van herverzekering, toegerekende 
opbrengsten van beleggingen overgeboekt 
van de niet-technische rekening, overige 
technische baten onder aftrek van 
herverzekering, en 
beleggingsopbrengsten, vergoedingen en 
provisies, exclusief btw, overige 
belastingen en heffingen. Voor de 
toepassing van artikel 96, lid 2, worden 
verzekeringsdiensten geacht te worden 
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verricht in de lidstaat van de 
verzekeringnemer. Andere verkopen 
worden toegerekend aan alle 
groepsmaatschappijen naar evenredigheid 
van hun factor arbeid en activa.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 317
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 100

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Olie en gas Schrappen
Niettegenstaande artikel 96, leden 1, 2 en 
3, wordt de omzet van een 
groepsmaatschappij waarvan het 
hoofdbedrijf bestaat in de exploratie of 
productie van olie of gas, toegerekend aan 
de groepsmaatschappij in de lidstaat waar 
de olie of het gas wordt gewonnen of 
geproduceerd.
Niettegenstaande artikel 96, leden 4 en 5, 
worden de verkopen, indien er geen 
groepsmaatschappij is in de lidstaat van 
exploratie of productie van olie en gas of 
de exploratie of productie geschiedt in een 
derde land waar de groepsmaatschappij 
die de exploratie of productie van olie en 
gas verricht, geen vaste inrichting 
aanhoudt, toegerekend aan die 
groepsmaatschappij.

Or. en
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Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 318
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zeescheepvaart, binnenscheepvaart en 
luchtvaart

Schrappen

De opbrengsten, kosten en andere 
aftrekbare posten van een 
groepsmaatschappij waarvan het 
hoofdbedrijf bestaat in de exploitatie van 
schepen of luchtvaartuigen in 
internationaal verkeer of in de exploitatie 
van binnenschepen worden niet verdeeld 
volgens de formule van artikel 86 maar 
toegerekend aan die groepsmaatschappij. 
Een dergelijke groepsmaatschappij wordt 
uitgesloten van de berekening van de 
toerekening.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 319
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 102

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op het toegewezen deel aftrekbare posten Schrappen
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Het toegewezen deel wordt voor de 
volgende posten gecorrigeerd:
a) niet-gecompenseerde verliezen die zijn 
opgekomen bij een belastingplichtige voor 
diens toetreding tot de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling, zoals bepaald in 
artikel 64;
b) niet-gecompenseerde verliezen die zijn 
opgekomen op het niveau van de groep, 
zoals bepaald in artikel 64 in samenhang 
met artikel 66, onder b), en in artikel 71;
c) de bedragen ter zake van de 
vervreemding van vaste activa zoals 
bepaald in artikel 61, opbrengsten en 
kosten die voortvloeien uit langlopende 
overeenkomsten zoals bepaald in artikel 
62 en toekomstige kosten zoals bepaald in 
artikel 63;
d) in het geval van 
verzekeringsondernemingen, facultatieve 
technische voorzieningen zoals bepaald in 
artikel 30, onder c);
e) de in bijlage III genoemde belastingen 
wanneer aftrek is toegestaan volgens 
nationale regels.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 320
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 103

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belastingplicht Schrappen
De belastingplicht van iedere 
groepsmaatschappij resulteert uit de 
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toepassing van het nationale 
belastingtarief op het toegewezen deel, 
waarop de correcties overeenkomstig 
artikel 102 en de aftrekken zoals bepaald 
in artikel 76 zijn toegepast.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 321
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opt in-kennisgeving Schrappen
1. Een afzonderlijke belastingplichtige 
kiest voor toepassing van de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling middels 
kennisgeving aan de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat waarvan hij inwoner is of 
waar, in het geval van een vaste inrichting 
van een niet-ingezeten belastingplichtige, 
die inrichting gelegen is. In het geval van 
een groep doet de hoofdbelastingplichtige 
de kennisgeving namens de groep aan de 
hoofdbelastingautoriteit.
Deze kennisgeving geschiedt ten minste 
drie maanden voor de aanvang van het 
belastingjaar waarin de belastingplichtige 
of de groep de regeling wil beginnen toe te 
passen.
2. De opt in-kennisgeving geldt voor alle 
groepsmaatschappijen. 
Scheepvaartondernemingen die aan een 
bijzondere belastingregeling zijn 
onderworpen, kunnen evenwel van de 
groep worden uitgesloten.
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3. De hoofdbelastingautoriteit zendt de opt 
in-kennisgeving onmiddellijk door aan de 
bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
waarvan groepsmaatschappijen inwoner 
zijn. Binnen één maand na de 
doorzending kunnen deze autoriteiten aan 
de hoofdbelastingautoriteit hun standpunt 
alsook relevante informatie doen 
toekomen in verband met de geldigheid en 
de reikwijdte van de opt in-kennisgeving.

Or. fr

Amendement 322
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opt in-kennisgeving Schrappen
1. Een afzonderlijke belastingplichtige 
kiest voor toepassing van de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling middels 
kennisgeving aan de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat waarvan hij inwoner is of 
waar, in het geval van een vaste inrichting 
van een niet-ingezeten belastingplichtige, 
die inrichting gelegen is. In het geval van 
een groep doet de hoofdbelastingplichtige 
de kennisgeving namens de groep aan de 
hoofdbelastingautoriteit.
Deze kennisgeving geschiedt ten minste 
drie maanden voor de aanvang van het 
belastingjaar waarin de belastingplichtige 
of de groep de regeling wil beginnen toe te 
passen.
2. De opt in-kennisgeving geldt voor alle 
groepsmaatschappijen. 
Scheepvaartondernemingen die aan een 
bijzondere belastingregeling zijn 
onderworpen, kunnen evenwel van de 
groep worden uitgesloten.
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3. De hoofdbelastingautoriteit zendt de opt 
in-kennisgeving onmiddellijk door aan de 
bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
waarvan groepsmaatschappijen inwoner 
zijn. Binnen één maand na de 
doorzending kunnen deze autoriteiten aan 
de hoofdbelastingautoriteit hun standpunt 
alsook relevante informatie doen 
toekomen in verband met de geldigheid en 
de reikwijdte van de opt in-kennisgeving.

Or. fr

Motivering

Binnen een verplichte regeling heeft kennisgeving geen zin.

Amendement 323
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opt in-kennisgeving Schrappen
1. Een afzonderlijke belastingplichtige 
kiest voor toepassing van de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling middels 
kennisgeving aan de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat waarvan hij inwoner is of 
waar, in het geval van een vaste inrichting 
van een niet-ingezeten belastingplichtige, 
die inrichting gelegen is. In het geval van 
een groep doet de hoofdbelastingplichtige 
de kennisgeving namens de groep aan de 
hoofdbelastingautoriteit.
Deze kennisgeving geschiedt ten minste 
drie maanden voor de aanvang van het 
belastingjaar waarin de belastingplichtige 
of de groep de regeling wil beginnen toe te 
passen.
2. De opt in-kennisgeving geldt voor alle 
groepsmaatschappijen. 
Scheepvaartondernemingen die aan een 
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bijzondere belastingregeling zijn 
onderworpen, kunnen evenwel van de 
groep worden uitgesloten.
3. De hoofdbelastingautoriteit zendt de opt 
in-kennisgeving onmiddellijk door aan de 
bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
waarvan groepsmaatschappijen inwoner 
zijn. Binnen één maand na de 
doorzending kunnen deze autoriteiten aan 
de hoofdbelastingautoriteit hun standpunt 
alsook relevante informatie doen 
toekomen in verband met de geldigheid en 
de reikwijdte van de opt in-kennisgeving.

Or. pt

Amendement 324
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opt in-kennisgeving Schrappen
1. Een afzonderlijke belastingplichtige 
kiest voor toepassing van de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling middels 
kennisgeving aan de bevoegde autoriteit
van de lidstaat waarvan hij inwoner is of 
waar, in het geval van een vaste inrichting 
van een niet-ingezeten belastingplichtige, 
die inrichting gelegen is. In het geval van 
een groep doet de hoofdbelastingplichtige 
de kennisgeving namens de groep aan de 
hoofdbelastingautoriteit.
Deze kennisgeving geschiedt ten minste 
drie maanden voor de aanvang van het 
belastingjaar waarin de belastingplichtige 
of de groep de regeling wil beginnen toe te 
passen.
2. De opt in-kennisgeving geldt voor alle 
groepsmaatschappijen. 
Scheepvaartondernemingen die aan een 
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bijzondere belastingregeling zijn 
onderworpen, kunnen evenwel van de 
groep worden uitgesloten.
3. De hoofdbelastingautoriteit zendt de opt 
in-kennisgeving onmiddellijk door aan de 
bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
waarvan groepsmaatschappijen inwoner 
zijn. Binnen één maand na de 
doorzending kunnen deze autoriteiten aan 
de hoofdbelastingautoriteit hun standpunt 
alsook relevante informatie doen 
toekomen in verband met de geldigheid en 
de reikwijdte van de opt in-kennisgeving.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opt in-kennisgeving Kennisgeving over de toepasselijkheid van 
de regeling

Or. de

Amendement 326
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een afzonderlijke belastingplichtige kiest 
voor toepassing van de bij deze richtlijn 

Schrappen



AM\885627NL.doc 179/242 PE478.376v01-00

NL

ingestelde regeling middels kennisgeving 
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waarvan hij inwoner is of waar, in het 
geval van een vaste inrichting van een 
niet-ingezeten belastingplichtige, die 
inrichting gelegen is. In het geval van een 
groep doet de hoofdbelastingplichtige de 
kennisgeving namens de groep aan de 
hoofdbelastingautoriteit.

Or. pt

Amendement 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een afzonderlijke belastingplichtige kiest 
voor toepassing van de bij deze richtlijn 
ingestelde regeling middels kennisgeving 
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waarvan hij inwoner is of waar, in het 
geval van een vaste inrichting van een niet-
ingezeten belastingplichtige, die inrichting 
gelegen is. In het geval van een groep doet 
de hoofdbelastingplichtige de 
kennisgeving namens de groep aan de 
hoofdbelastingautoriteit.

Een afzonderlijke belastingplichtige valt 
onder de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling middels kennisgeving door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waarvan 
hij inwoner is of waar, in het geval van een 
vaste inrichting van een niet-ingezeten 
belastingplichtige, die inrichting gelegen 
is. In het geval van een groep wordt de 
kennisgeving door de 
hoofdbelastingautoriteit verzonden.

Or. de

Amendement 328
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving geschiedt ten minste 
drie maanden voor de aanvang van het 

Schrappen
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belastingjaar waarin de belastingplichtige 
of de groep de regeling wil beginnen toe te 
passen.

Or. pt

Amendement 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kennisgeving geschiedt ten minste 
drie maanden voor de aanvang van het 
belastingjaar waarin de belastingplichtige
of de groep de regeling wil beginnen toe te 
passen.

Deze kennisgeving geschiedt ten minste 
drie maanden voor de aanvang van het 
belastingjaar waarin de belastingplichtige 
of de groep de regeling moet beginnen toe 
te passen.

Or. de

Amendement 330
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De opt in-kennisgeving geldt voor alle 
groepsmaatschappijen. 
Scheepvaartondernemingen die aan een 
bijzondere belastingregeling zijn 
onderworpen, kunnen evenwel van de 
groep worden uitgesloten.

Schrappen

Or. pt

Amendement 331
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De opt in-kennisgeving geldt voor alle 
groepsmaatschappijen. 
Scheepvaartondernemingen die aan een 
bijzondere belastingregeling zijn 
onderworpen, kunnen evenwel van de 
groep worden uitgesloten.

2. De kennisgeving geldt voor alle 
groepsmaatschappijen. 
Scheepvaartondernemingen die aan een 
bijzondere belastingregeling zijn 
onderworpen, kunnen evenwel van de 
groep worden uitgesloten.

Or. de

Amendement 332
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De hoofdbelastingautoriteit zendt de opt 
in-kennisgeving onmiddellijk door aan de 
bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
waarvan groepsmaatschappijen inwoner 
zijn. Binnen één maand na de 
doorzending kunnen deze autoriteiten aan 
de hoofdbelastingautoriteit hun standpunt 
alsook relevante informatie doen 
toekomen in verband met de geldigheid en
de reikwijdte van de opt in-kennisgeving.

Schrappen

Or. pt

Amendement 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 104 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De hoofdbelastingautoriteit zendt de opt 3. De hoofdbelastingautoriteit zendt de 
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in-kennisgeving onmiddellijk door aan de 
bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
waarvan groepsmaatschappijen inwoner 
zijn. Binnen één maand na de doorzending 
kunnen deze autoriteiten aan de 
hoofdbelastingautoriteit hun standpunt 
alsook relevante informatie doen toekomen 
in verband met de geldigheid en de 
reikwijdte van de opt in-kennisgeving.

kennisgeving onmiddellijk door aan de 
bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
waarvan groepsmaatschappijen inwoner 
zijn. Binnen één maand na de doorzending 
kunnen deze autoriteiten aan de 
hoofdbelastingautoriteit hun standpunt 
alsook relevante informatie doen toekomen 
in verband met de geldigheid en de 
reikwijdte van de kennisgeving.

Or. de

Amendement 334
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Termijn van een groep Schrappen
1. Na aanvaarding van de opt in-
kennisgeving past de afzonderlijke 
belastingplichtige of de groep, naargelang 
het geval, de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling toe gedurende vijf belastingjaren. 
Na afloop van deze initiële termijn past de 
afzonderlijke belastingplichtige of de 
groep de regeling verder toe gedurende 
opeenvolgende termijnen van drie 
belastingjaren, tenzij hij een kennisgeving 
van beëindiging doet. Een kennisgeving 
van beëindiging kan worden gedaan door 
een belastingplichtige aan zijn bevoegde 
autoriteit of, in het geval van een groep, 
door de hoofdbelastingplichtige aan de 
hoofdbelastingautoriteit in de drie 
maanden voorafgaande aan de afloop van 
de initiële termijn of van een 
daaropvolgende termijn.
2. De toetreding van een 
belastingplichtige of een niet-
belastingplichtige tot een groep laat de 
termijn van de groep onverlet. Bij 
toetreding van een groep tot een andere 
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groep of fusie van twee of meer groepen 
past de uitgebreide groep de regeling 
verder toe tot afloop van de termijn van de 
groep die het langst loopt, tenzij 
uitzonderlijke omstandigheden tot 
toepassing van een kortere termijn nopen.
3. Bij uittreding van een 
belastingplichtige uit een groep of 
beëindiging van een groep passen de 
belastingplichtige of de 
belastingplichtigen de regeling verder toe 
tot afloop van de lopende termijn van de 
groep.

Or. fr

Amendement 335
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Termijn van een groep Schrappen
1. Na aanvaarding van de opt in-
kennisgeving past de afzonderlijke 
belastingplichtige of de groep, naargelang 
het geval, de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling toe gedurende vijf belastingjaren. 
Na afloop van deze initiële termijn past de 
afzonderlijke belastingplichtige of de 
groep de regeling verder toe gedurende 
opeenvolgende termijnen van drie 
belastingjaren, tenzij hij een kennisgeving 
van beëindiging doet. Een kennisgeving 
van beëindiging kan worden gedaan door
een belastingplichtige aan zijn bevoegde 
autoriteit of, in het geval van een groep, 
door de hoofdbelastingplichtige aan de 
hoofdbelastingautoriteit in de drie 
maanden voorafgaande aan de afloop van 
de initiële termijn of van een 
daaropvolgende termijn.
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2. De toetreding van een 
belastingplichtige of een niet-
belastingplichtige tot een groep laat de 
termijn van de groep onverlet. Bij 
toetreding van een groep tot een andere 
groep of fusie van twee of meer groepen 
past de uitgebreide groep de regeling 
verder toe tot afloop van de termijn van de 
groep die het langst loopt, tenzij 
uitzonderlijke omstandigheden tot 
toepassing van een kortere termijn nopen.
3. Bij uittreding van een 
belastingplichtige uit een groep of 
beëindiging van een groep passen de 
belastingplichtige of de 
belastingplichtigen de regeling verder toe 
tot afloop van de lopende termijn van de 
groep.

Or. fr

Motivering

Binnen een verplichte regeling heeft kennisgeving geen zin.

Amendement 336
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Termijn van een groep Schrappen
1. Na aanvaarding van de opt in-
kennisgeving past de afzonderlijke 
belastingplichtige of de groep, naargelang 
het geval, de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling toe gedurende vijf belastingjaren. 
Na afloop van deze initiële termijn past de 
afzonderlijke belastingplichtige of de 
groep de regeling verder toe gedurende 
opeenvolgende termijnen van drie 
belastingjaren, tenzij hij een kennisgeving 
van beëindiging doet. Een kennisgeving 
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van beëindiging kan worden gedaan door 
een belastingplichtige aan zijn bevoegde 
autoriteit of, in het geval van een groep, 
door de hoofdbelastingplichtige aan de 
hoofdbelastingautoriteit in de drie 
maanden voorafgaande aan de afloop van 
de initiële termijn of van een 
daaropvolgende termijn.
2. De toetreding van een 
belastingplichtige of een niet-
belastingplichtige tot een groep laat de 
termijn van de groep onverlet. Bij 
toetreding van een groep tot een andere 
groep of fusie van twee of meer groepen 
past de uitgebreide groep de regeling 
verder toe tot afloop van de termijn van de 
groep die het langst loopt, tenzij 
uitzonderlijke omstandigheden tot 
toepassing van een kortere termijn nopen.
3. Bij uittreding van een 
belastingplichtige uit een groep of 
beëindiging van een groep passen de 
belastingplichtige of de 
belastingplichtigen de regeling verder toe 
tot afloop van de lopende termijn van de 
groep.

Or. pt

Amendement 337
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Termijn van een groep Schrappen
1. Na aanvaarding van de opt in-
kennisgeving past de afzonderlijke 
belastingplichtige of de groep, naargelang 
het geval, de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling toe gedurende vijf belastingjaren. 
Na afloop van deze initiële termijn past de 
afzonderlijke belastingplichtige of de 
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groep de regeling verder toe gedurende 
opeenvolgende termijnen van drie 
belastingjaren, tenzij hij een kennisgeving 
van beëindiging doet. Een kennisgeving 
van beëindiging kan worden gedaan door 
een belastingplichtige aan zijn bevoegde 
autoriteit of, in het geval van een groep, 
door de hoofdbelastingplichtige aan de 
hoofdbelastingautoriteit in de drie 
maanden voorafgaande aan de afloop van 
de initiële termijn of van een 
daaropvolgende termijn.
2. De toetreding van een 
belastingplichtige of een niet-
belastingplichtige tot een groep laat de 
termijn van de groep onverlet. Bij 
toetreding van een groep tot een andere 
groep of fusie van twee of meer groepen 
past de uitgebreide groep de regeling 
verder toe tot afloop van de termijn van de 
groep die het langst loopt, tenzij 
uitzonderlijke omstandigheden tot 
toepassing van een kortere termijn nopen.
3. Bij uittreding van een 
belastingplichtige uit een groep of 
beëindiging van een groep passen de 
belastingplichtige of de 
belastingplichtigen de regeling verder toe 
tot afloop van de lopende termijn van de 
groep.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 338
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 105 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na aanvaarding van de opt in-
kennisgeving past de afzonderlijke 
belastingplichtige of de groep, naargelang 
het geval, de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling toe gedurende vijf belastingjaren. 
Na afloop van deze initiële termijn past de 
afzonderlijke belastingplichtige of de 
groep de regeling verder toe gedurende 
opeenvolgende termijnen van drie 
belastingjaren, tenzij hij een kennisgeving 
van beëindiging doet. Een kennisgeving 
van beëindiging kan worden gedaan door 
een belastingplichtige aan zijn bevoegde 
autoriteit of, in het geval van een groep, 
door de hoofdbelastingplichtige aan de 
hoofdbelastingautoriteit in de drie 
maanden voorafgaande aan de afloop van 
de initiële termijn of van een 
daaropvolgende termijn.

Schrappen

Or. pt

Amendement 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 105 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na aanvaarding van de opt in-
kennisgeving past de afzonderlijke 
belastingplichtige of de groep, naargelang 
het geval, de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling toe gedurende vijf belastingjaren. 
Na afloop van deze initiële termijn past de 
afzonderlijke belastingplichtige of de groep 
de regeling verder toe gedurende 
opeenvolgende termijnen van drie 
belastingjaren, tenzij hij een kennisgeving 
van beëindiging doet. Een kennisgeving 
van beëindiging kan worden gedaan door 
een belastingplichtige aan zijn bevoegde 

1. Na ontvangst van de kennisgeving past 
de afzonderlijke belastingplichtige of de 
groep, naargelang het geval, de bij deze 
richtlijn ingestelde regeling toe gedurende 
vijf belastingjaren. Na afloop van deze 
initiële termijn past de afzonderlijke 
belastingplichtige of de groep de regeling 
verder toe gedurende opeenvolgende 
termijnen van drie belastingjaren, voor 
zover de belastingautoriteit geen
kennisgeving doet van beëindiging van de 
toepasselijkheid. Een dergelijke
kennisgeving kan de belastingautoriteit of, 
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autoriteit of, in het geval van een groep, 
door de hoofdbelastingplichtige aan de 
hoofdbelastingautoriteit in de drie maanden 
voorafgaande aan de afloop van de initiële 
termijn of van een daaropvolgende termijn.

in het geval van een groep, de 
hoofdbelastingautoriteit in de drie maanden 
voorafgaande aan de afloop van de initiële 
termijn of van een daaropvolgende termijn 
doen.

Or. de

Amendement 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 105 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na aanvaarding van de opt in-
kennisgeving past de afzonderlijke 
belastingplichtige of de groep, naargelang 
het geval, de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling toe gedurende vijf belastingjaren. 
Na afloop van deze initiële termijn past de 
afzonderlijke belastingplichtige of de groep 
de regeling verder toe gedurende 
opeenvolgende termijnen van drie 
belastingjaren, tenzij hij een kennisgeving 
van beëindiging doet. Een kennisgeving 
van beëindiging kan worden gedaan door 
een belastingplichtige aan zijn bevoegde 
autoriteit of, in het geval van een groep, 
door de hoofdbelastingplichtige aan de 
hoofdbelastingautoriteit in de drie maanden 
voorafgaande aan de afloop van de initiële 
termijn of van een daaropvolgende termijn.

1. Na aanvaarding van de opt in-
kennisgeving past de afzonderlijke 
belastingplichtige of de groep, naargelang 
het geval, de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling toe gedurende drie belastingjaren. 
Na afloop van deze initiële termijn past de 
afzonderlijke belastingplichtige of de groep 
de regeling verder toe gedurende 
opeenvolgende termijnen van drie 
belastingjaren, tenzij hij een kennisgeving 
van beëindiging doet. Een kennisgeving 
van beëindiging kan worden gedaan door 
een belastingplichtige aan zijn bevoegde 
autoriteit of, in het geval van een groep, 
door de hoofdbelastingplichtige aan de 
hoofdbelastingautoriteit in de drie maanden 
voorafgaande aan de afloop van de initiële 
termijn of van een daaropvolgende termijn.

Or. en

Amendement 341
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 105 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na aanvaarding van de opt in-
kennisgeving past de afzonderlijke 
belastingplichtige of de groep, naargelang 
het geval, de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling toe gedurende vijf belastingjaren. 
Na afloop van deze initiële termijn past de 
afzonderlijke belastingplichtige of de groep 
de regeling verder toe gedurende 
opeenvolgende termijnen van drie 
belastingjaren, tenzij hij een kennisgeving 
van beëindiging doet. Een kennisgeving 
van beëindiging kan worden gedaan door 
een belastingplichtige aan zijn bevoegde 
autoriteit of, in het geval van een groep, 
door de hoofdbelastingplichtige aan de 
hoofdbelastingautoriteit in de drie maanden 
voorafgaande aan de afloop van de initiële 
termijn of van een daaropvolgende termijn.

1. Na aanvaarding van de opt in-
kennisgeving past de afzonderlijke 
belastingplichtige of de groep, naargelang 
het geval, de bij deze richtlijn ingestelde 
regeling toe gedurende drie belastingjaren. 
Na afloop van deze initiële termijn past de 
afzonderlijke belastingplichtige of de groep 
de regeling verder toe gedurende 
opeenvolgende termijnen van drie 
belastingjaren, tenzij hij een kennisgeving
van beëindiging doet. Een kennisgeving 
van beëindiging kan worden gedaan door 
een belastingplichtige aan zijn bevoegde 
autoriteit of, in het geval van een groep, 
door de hoofdbelastingplichtige aan de 
hoofdbelastingautoriteit in de drie maanden 
voorafgaande aan de afloop van de initiële 
termijn of van een daaropvolgende termijn.

Or. en

Amendement 342
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 105 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toetreding van een 
belastingplichtige of een niet-
belastingplichtige tot een groep laat de 
termijn van de groep onverlet. Bij 
toetreding van een groep tot een andere 
groep of fusie van twee of meer groepen 
past de uitgebreide groep de regeling 
verder toe tot afloop van de termijn van de 
groep die het langst loopt, tenzij 
uitzonderlijke omstandigheden tot 
toepassing van een kortere termijn nopen.

Schrappen

Or. pt
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Amendement 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 105 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toetreding van een belastingplichtige 
of een niet-belastingplichtige tot een groep 
laat de termijn van de groep onverlet. Bij 
toetreding van een groep tot een andere 
groep of fusie van twee of meer groepen 
past de uitgebreide groep de regeling 
verder toe tot afloop van de termijn van de 
groep die het langst loopt, tenzij 
uitzonderlijke omstandigheden tot 
toepassing van een kortere termijn nopen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 344
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 105 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij uittreding van een 
belastingplichtige uit een groep of 
beëindiging van een groep passen de 
belastingplichtige of de 
belastingplichtigen de regeling verder toe 
tot afloop van de lopende termijn van de 
groep.

Schrappen

Or. pt

Amendement 345
Liem Hoang Ngoc



AM\885627NL.doc 191/242 PE478.376v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie in de opt in-kennisgeving Schrappen
De volgende informatie wordt in de opt in-
kennisgeving opgenomen:
a) de identiteit van de belastingplichtige of 
van de groepsmaatschappijen;
b) in geval van een groep, het bewijs dat 
aan de criteria van de artikelen 54 en 55 
is voldaan;
c) de identiteit van eventuele gelieerde 
ondernemingen als bedoeld in artikel 78;
d) de rechtsvorm, statutaire zetel en plaats 
van werkelijke leiding van de 
belastingplichtigen;
e) het toepasselijke belastingjaar.
De Commissie kan een handeling 
vaststellen houdende een 
standaardformulier voor de opt in-
kennisgeving. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 131, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. fr

Amendement 346
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie in de opt in-kennisgeving Schrappen
De volgende informatie wordt in de opt in-
kennisgeving opgenomen:
a) de identiteit van de belastingplichtige of 
van de groepsmaatschappijen;
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b) in geval van een groep, het bewijs dat
aan de criteria van de artikelen 54 en 55 
is voldaan;
c) de identiteit van eventuele gelieerde 
ondernemingen als bedoeld in artikel 78;
d) de rechtsvorm, statutaire zetel en plaats 
van werkelijke leiding van de 
belastingplichtigen;
e) het toepasselijke belastingjaar.
De Commissie kan een handeling 
vaststellen houdende een 
standaardformulier voor de opt in-
kennisgeving. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 131, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. fr

Motivering

Binnen een verplichte regeling heeft kennisgeving geen zin.

Amendement 347
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie in de opt in-kennisgeving Schrappen
De volgende informatie wordt in de opt in-
kennisgeving opgenomen:
a) de identiteit van de belastingplichtige of 
van de groepsmaatschappijen;
b) in geval van een groep, het bewijs dat 
aan de criteria van de artikelen 54 en 55 
is voldaan;
c) de identiteit van eventuele gelieerde 
ondernemingen als bedoeld in artikel 78;
d) de rechtsvorm, statutaire zetel en plaats 
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van werkelijke leiding van de 
belastingplichtigen;
e) het toepasselijke belastingjaar.
De Commissie kan een handeling 
vaststellen houdende een 
standaardformulier voor de opt in-
kennisgeving. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 131, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. pt

Amendement 348
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie in de opt in-kennisgeving Schrappen
De volgende informatie wordt in de opt in-
kennisgeving opgenomen:
a) de identiteit van de belastingplichtige of 
van de groepsmaatschappijen;
b) in geval van een groep, het bewijs dat 
aan de criteria van de artikelen 54 en 55 
is voldaan;
c) de identiteit van eventuele gelieerde 
ondernemingen als bedoeld in artikel 78;
d) de rechtsvorm, statutaire zetel en plaats 
van werkelijke leiding van de 
belastingplichtigen;
e) het toepasselijke belastingjaar.
De Commissie kan een handeling 
vaststellen houdende een 
standaardformulier voor de opt in-
kennisgeving. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 131, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.
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Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie in de opt in-kennisgeving Informatie in de kennisgeving

Or. de

Amendement 350
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende informatie wordt in de opt in-
kennisgeving opgenomen:

Schrappen

a) de identiteit van de belastingplichtige of 
van de groepsmaatschappijen;
b) in geval van een groep, het bewijs dat 
aan de criteria van de artikelen 54 en 55 
is voldaan;
c) de identiteit van eventuele gelieerde 
ondernemingen als bedoeld in artikel 78;
d) de rechtsvorm, statutaire zetel en plaats 
van werkelijke leiding van de 
belastingplichtigen;
e) het toepasselijke belastingjaar.

Or. pt
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Amendement 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende informatie wordt in de opt in-
kennisgeving opgenomen:

De volgende informatie wordt in de 
kennisgeving opgenomen:

Or. de

Amendement 352
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de identiteit van de belastingplichtige of 
van de groepsmaatschappijen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 353
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in geval van een groep, het bewijs dat 
aan de criteria van de artikelen 54 en 55 
is voldaan;

Schrappen

Or. pt
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Amendement 354
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de identiteit van eventuele gelieerde 
ondernemingen als bedoeld in artikel 78,

Schrappen

Or. pt

Amendement 355
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de rechtsvorm, statutaire zetel en plaats 
van werkelijke leiding van de 
belastingplichtigen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 356
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het toepasselijke belastingjaar. Schrappen

Or. pt

Amendement 357
Miguel Portas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan een handeling 
vaststellen houdende een 
standaardformulier voor de opt in-
kennisgeving. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 131, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. pt

Amendement 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 106 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan een handeling 
vaststellen houdende een 
standaardformulier voor de opt in-
kennisgeving. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 131, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

De Commissie stelt een handeling vast
houdende een standaardformulier voor de 
kennisgeving. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 131, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. de

Amendement 359
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek van de opt in-kennisgeving Schrappen
1. De bevoegde autoriteit waaraan de opt 
in-kennisgeving op geldige wijze wordt 
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voorgelegd, onderzoekt, op basis van de in 
de kennisgeving opgenomen informatie, 
of de groep aan de voorwaarden van deze 
richtlijn voldoet. Tenzij de kennisgeving 
binnen drie maanden na ontvangst wordt 
afgewezen, wordt zij geacht te zijn 
aanvaard.
2. Mits de belastingplichtige alle relevante 
informatie ingevolge artikel 106 volledig 
heeft bekendgemaakt, leidt een latere 
vaststelling dat de bekendgemaakte lijst 
van groepsmaatschappijen onjuist is, niet 
tot ongeldigheid van de opt in-
kennisgeving. De kennisgeving dient te 
worden gecorrigeerd, en alle andere 
noodzakelijke maatregelen moeten 
worden genomen, met ingang van het 
belastingjaar waarin de vaststelling is 
gedaan. Wanneer geen volledige 
bekendmaking is gebeurd, kan de 
hoofdbelastingautoriteit in 
overeenstemming met de andere 
betrokken bevoegde autoriteiten de 
oorspronkelijke opt in-kennisgeving 
ongeldig verklaren.

Or. fr

Amendement 360
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek van de opt in-kennisgeving Schrappen
1. De bevoegde autoriteit waaraan de opt 
in-kennisgeving op geldige wijze wordt 
voorgelegd, onderzoekt, op basis van de in 
de kennisgeving opgenomen informatie, 
of de groep aan de voorwaarden van deze 
richtlijn voldoet. Tenzij de kennisgeving 
binnen drie maanden na ontvangst wordt 
afgewezen, wordt zij geacht te zijn 
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aanvaard.
2. Mits de belastingplichtige alle relevante 
informatie ingevolge artikel 106 volledig 
heeft bekendgemaakt, leidt een latere 
vaststelling dat de bekendgemaakte lijst 
van groepsmaatschappijen onjuist is, niet 
tot ongeldigheid van de opt in-
kennisgeving. De kennisgeving dient te 
worden gecorrigeerd, en alle andere 
noodzakelijke maatregelen moeten 
worden genomen, met ingang van het 
belastingjaar waarin de vaststelling is 
gedaan. Wanneer geen volledige 
bekendmaking is gebeurd, kan de 
hoofdbelastingautoriteit in 
overeenstemming met de andere 
betrokken bevoegde autoriteiten de 
oorspronkelijke opt in-kennisgeving 
ongeldig verklaren.

Or. fr

Motivering

Binnen een verplichte regeling heeft kennisgeving geen zin.

Amendement 361
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek van de opt in-kennisgeving Schrappen
1. De bevoegde autoriteit waaraan de opt 
in-kennisgeving op geldige wijze wordt 
voorgelegd, onderzoekt, op basis van de in 
de kennisgeving opgenomen informatie, 
of de groep aan de voorwaarden van deze 
richtlijn voldoet. Tenzij de kennisgeving 
binnen drie maanden na ontvangst wordt 
afgewezen, wordt zij geacht te zijn 
aanvaard.
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2. Mits de belastingplichtige alle relevante 
informatie ingevolge artikel 106 volledig 
heeft bekendgemaakt, leidt een latere 
vaststelling dat de bekendgemaakte lijst 
van groepsmaatschappijen onjuist is, niet 
tot ongeldigheid van de opt in-
kennisgeving. De kennisgeving dient te 
worden gecorrigeerd, en alle andere 
noodzakelijke maatregelen moeten 
worden genomen, met ingang van het 
belastingjaar waarin de vaststelling is 
gedaan. Wanneer geen volledige 
bekendmaking is gebeurd, kan de 
hoofdbelastingautoriteit in 
overeenstemming met de andere 
betrokken bevoegde autoriteiten de 
oorspronkelijke opt in-kennisgeving 
ongeldig verklaren.

Or. pt

Amendement 362
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek van de opt in-kennisgeving Schrappen
1. De bevoegde autoriteit waaraan de opt 
in-kennisgeving op geldige wijze wordt 
voorgelegd, onderzoekt, op basis van de in 
de kennisgeving opgenomen informatie, 
of de groep aan de voorwaarden van deze 
richtlijn voldoet. Tenzij de kennisgeving 
binnen drie maanden na ontvangst wordt 
afgewezen, wordt zij geacht te zijn 
aanvaard.
2. Mits de belastingplichtige alle relevante 
informatie ingevolge artikel 106 volledig 
heeft bekendgemaakt, leidt een latere 
vaststelling dat de bekendgemaakte lijst 
van groepsmaatschappijen onjuist is, niet 
tot ongeldigheid van de opt in-
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kennisgeving. De kennisgeving dient te 
worden gecorrigeerd, en alle andere 
noodzakelijke maatregelen moeten 
worden genomen, met ingang van het 
belastingjaar waarin de vaststelling is 
gedaan. Wanneer geen volledige 
bekendmaking is gebeurd, kan de 
hoofdbelastingautoriteit in 
overeenstemming met de andere 
betrokken bevoegde autoriteiten de 
oorspronkelijke opt in-kennisgeving 
ongeldig verklaren.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 107 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek van de opt in-kennisgeving Onderzoek van de kennisgeving

Or. de

Amendement 364
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 107 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit waaraan de opt 
in-kennisgeving op geldige wijze wordt 
voorgelegd, onderzoekt, op basis van de in 
de kennisgeving opgenomen informatie, 

Schrappen
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of de groep aan de voorwaarden van deze 
richtlijn voldoet. Tenzij de kennisgeving 
binnen drie maanden na ontvangst wordt 
afgewezen, wordt zij geacht te zijn 
aanvaard.

Or. pt

Amendement 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 107 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit waaraan de opt 
in-kennisgeving op geldige wijze wordt 
voorgelegd, onderzoekt, op basis van de in 
de kennisgeving opgenomen informatie, of 
de groep aan de voorwaarden van deze 
richtlijn voldoet. Tenzij de kennisgeving 
binnen drie maanden na ontvangst wordt 
afgewezen, wordt zij geacht te zijn 
aanvaard.

1. De bevoegde autoriteit waaraan de 
kennisgeving op geldige wijze wordt 
voorgelegd, onderzoekt, op basis van de in 
de kennisgeving opgenomen informatie, of 
de groep aan de voorwaarden van deze 
richtlijn voldoet. Tenzij de kennisgeving 
binnen drie maanden na ontvangst wordt 
afgewezen, wordt zij geacht te zijn 
aanvaard.

Or. de

Amendement 366
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 107 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mits de belastingplichtige alle relevante 
informatie ingevolge artikel 106 volledig 
heeft bekendgemaakt, leidt een latere 
vaststelling dat de bekendgemaakte lijst 
van groepsmaatschappijen onjuist is, niet 
tot ongeldigheid van de opt in-
kennisgeving. De kennisgeving dient te 
worden gecorrigeerd, en alle andere 

Schrappen
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noodzakelijke maatregelen moeten 
worden genomen, met ingang van het 
belastingjaar waarin de vaststelling is 
gedaan. Wanneer geen volledige 
bekendmaking is gebeurd, kan de 
hoofdbelastingautoriteit in 
overeenstemming met de andere 
betrokken bevoegde autoriteiten de 
oorspronkelijke opt in-kennisgeving 
ongeldig verklaren.

Or. pt

Amendement 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 107 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mits de belastingplichtige alle relevante 
informatie ingevolge artikel 106 volledig 
heeft bekendgemaakt, leidt een latere 
vaststelling dat de bekendgemaakte lijst 
van groepsmaatschappijen onjuist is, niet 
tot ongeldigheid van de opt in-
kennisgeving. De kennisgeving dient te 
worden gecorrigeerd, en alle andere 
noodzakelijke maatregelen moeten worden 
genomen, met ingang van het belastingjaar 
waarin de vaststelling is gedaan. Wanneer 
geen volledige bekendmaking is gebeurd, 
kan de hoofdbelastingautoriteit in 
overeenstemming met de andere betrokken 
bevoegde autoriteiten de oorspronkelijke 
opt in-kennisgeving ongeldig verklaren.

2. Mits de belastingplichtige alle relevante 
informatie ingevolge artikel 106 volledig 
heeft bekendgemaakt, leidt een latere 
vaststelling dat de bekendgemaakte lijst 
van groepsmaatschappijen onjuist is, niet 
tot ongeldigheid van de kennisgeving. De 
kennisgeving dient te worden gecorrigeerd, 
en alle andere noodzakelijke maatregelen 
moeten worden genomen, met ingang van 
het belastingjaar waarin de vaststelling is 
gedaan. Wanneer geen volledige 
bekendmaking is gebeurd, kan de 
hoofdbelastingautoriteit in 
overeenstemming met de andere betrokken 
bevoegde autoriteiten de oorspronkelijke 
kennisgeving ongeldig verklaren.

Or. de

Amendement 368
Danuta Jazłowiecka
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 108

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belastingjaar Schrappen
1. Het belastingjaar loopt voor alle 
groepsmaatschappijen gelijk.
2. In het jaar waarin een 
belastingplichtige tot een bestaande groep 
toetreedt, brengt hij zijn belastingjaar in 
overeenstemming met dat van de groep. 
Het toegewezen deel van de 
belastingplichtige wordt voor dat 
belastingjaar berekend naar 
evenredigheid van het aantal 
kalendermaanden dat de vennootschap tot 
de groep behoorde.
3. Voor het belastingjaar waarin een 
belastingplichtige een groep verlaat, wordt 
zijn toegewezen deel berekend naar 
evenredigheid van het aantal 
kalendermaanden dat de vennootschap tot 
de groep behoorde.
4. Bij toetreding van een afzonderlijke 
belastingplichtige tot een groep wordt deze 
belastingplichtige behandeld alsof zijn 
belastingjaar eindigde op de dag vóór zijn 
toetreding.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 108 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het jaar waarin een belastingplichtige 
tot een bestaande groep toetreedt, brengt 
hij zijn belastingjaar in overeenstemming 
met dat van de groep. Het toegewezen deel
van de belastingplichtige wordt voor dat 
belastingjaar berekend naar evenredigheid 
van het aantal kalendermaanden dat de 
vennootschap tot de groep behoorde.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 108 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij toetreding van een afzonderlijke 
belastingplichtige tot een groep wordt deze 
belastingplichtige behandeld alsof zijn 
belastingjaar eindigde op de dag vóór zijn 
toetreding.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 371
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 109

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indiening van een belastingaangifte Schrappen
1. Een afzonderlijke belastingplichtige 
dient zijn belastingaangifte in bij de 
bevoegde autoriteit.
In het geval van een groep dient de 
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hoofdbelastingplichtige de 
geconsolideerde belastingaangifte van de 
groep in bij de hoofdbelastingautoriteit.
2. De aangifte wordt aangemerkt als een 
vaststelling van de belastingplicht van 
iedere groepsmaatschappij. Wanneer in 
een lidstaat bij wet is bepaald dat een 
belastingaangifte de wettelijke status van 
een belastingaanslag heeft en deze moet 
worden aangemerkt als een executoriale 
titel voor belastingschulden, heeft de 
geconsolideerde belastingaangifte 
hetzelfde effect ten aanzien van een 
groepsmaatschappij die in die lidstaat 
belastingplichtig is.
3. Wanneer de geconsolideerde 
belastingaangifte niet de wettelijke status 
van een belastingaanslag heeft met het 
oog op de invordering van een 
belastingschuld, kan de bevoegde 
autoriteit van een lidstaat ten aanzien van 
een groepsmaatschappij die aldaar 
ingezeten of gelegen is, een krachtens de 
nationale wet voorgeschreven titel 
afgeven op grond waarvan invordering in 
die lidstaat mogelijk is. In deze titel 
worden de gegevens uit de 
geconsolideerde belastingaangifte met 
betrekking tot de groepsmaatschappij 
opgenomen. Tegen de titel kan beroep 
worden ingesteld, uitsluitend op formele 
gronden, maar niet tegen de 
onderliggende aanslag. De procedure 
wordt bepaald door het nationale recht 
van de desbetreffende lidstaat.
4. Wanneer een vaste inrichting wordt 
geacht te bestaan overeenkomstig artikel 
61, derde alinea, is de 
hoofdbelastingplichtige verantwoordelijk 
voor alle procedurele verplichtingen in 
verband met de belastingheffing van een 
dergelijke vaste inrichting.
5. De belastingaangifte van een 
afzonderlijke belastingplichtige moet 
worden ingediend binnen de wettelijke 
vastgestelde termijn van de lidstaat 
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waarvan hij inwoner is of waar hij een 
vaste inrichting aanhoudt. De 
geconsolideerde belastingaangifte moet 
worden ingediend binnen negen maanden 
na afloop van het belastingjaar.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 372
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud van de belastingaangifte Schrappen
1. In de belastingaangifte van een 
afzonderlijke belastingplichtige wordt de 
volgende informatie opgenomen:
a) de identiteit van de belastingplichtige;
b) het belastingjaar waarop de 
belastingaangifte betrekking heeft;
c) de berekening van de 
belastinggrondslag;
d) de identiteit van eventuele gelieerde 
ondernemingen als bedoeld in artikel 78.
2. In de geconsolideerde belastingaangifte 
wordt de volgende informatie opgenomen:
a) de identiteit van de 
hoofdbelastingplichtige;
b) de identiteit van alle 
groepsmaatschappijen;
c) de identiteit van eventuele gelieerde 
ondernemingen als bedoeld in artikel 78;
d) het belastingjaar waarop de 
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belastingaangifte betrekking heeft;
e) de berekening van de 
belastinggrondslag van iedere 
groepsmaatschappij;
f) de berekening van de geconsolideerde 
belastinggrondslag;
g) de berekening van het toegewezen deel 
van iedere groepsmaatschappij;
h) de berekening van de belastingplicht 
van iedere groepsmaatschappij.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 373
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 110 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. bis Het format voor de uniforme 
belastingaangifte moet door de Commissie 
worden ontworpen in samenwerking met 
de belastingdiensten van de lidstaten.

Or. lv

Amendement 374
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 111

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mededeling van fouten in de Schrappen
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belastingaangifte
De hoofdbelastingplichtige doet de 
hoofdbelastingautoriteit mededeling van 
fouten in de geconsolideerde 
belastingaangifte. In voorkomend geval 
legt de hoofdbelastingautoriteit een 
gewijzigde aanslag op overeenkomstig 
artikel 114, lid 3.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 375
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niet-indiening van een belastingaangifte Schrappen
Wanneer de hoofdbelastingplichtige geen 
geconsolideerde belastingaangifte indient, 
legt de hoofdbelastingautoriteit een 
aanslag op binnen drie maanden op basis 
van een schatting, daarbij rekening 
houdende met de beschikbare informatie. 
De hoofdbelastingplichtige kan beroep 
instellen tegen die aanslag.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 376
Danuta Jazłowiecka
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 113

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Regels betreffende elektronische 
indiening, belastingaangiften en 
bewijsstukken

Schrappen

De Commissie kan handelingen 
vaststellen houdende voorschriften 
betreffende elektronische indiening, de 
vorm van de belastingaangifte, de vorm 
van de geconsolideerde belastingaangifte 
en de vereiste bewijsstukken. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
131, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 377
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 114

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gewijzigde aanslagen Schrappen
1. Ten aanzien van een afzonderlijke 
belastingplichtige gelden de wettelijke 
voorschriften inzake controles en 
aanslagen van de lidstaat waarvan die 
belastingplichtige inwoner is of waar hij 
een vaste inrichting aanhoudt.
2. De hoofdbelastingautoriteit controleert 
of de geconsolideerde belastingaangifte in 
overeenstemming is met artikel 110, lid 2.
3. De hoofdbelastingautoriteit kan 
uiterlijk drie jaar na de uiterste datum 



AM\885627NL.doc 211/242 PE478.376v01-00

NL

voor de indiening van de geconsolideerde 
belastingaangifte of, indien er voor die 
datum geen aangifte is ingediend, uiterlijk 
drie jaar na de oplegging van een aanslag 
overeenkomstig artikel 112, een 
gewijzigde aanslag opleggen.
Binnen een periode van twaalf maanden 
kan niet meer dan eenmaal een gewijzigde 
aanslag worden opgelegd.
4. Lid 3 is niet van toepassing wanneer 
een gewijzigde aanslag wordt opgelegd in 
overeenstemming met een beslissing van 
de rechterlijke instanties van de lidstaat 
van de hoofdbelastingautoriteit 
overeenkomstig artikel 123 of in 
overeenstemming met de uitkomst van een 
onderling overleg- of arbitrageprocedure 
met een derde land. Een dergelijke 
gewijzigde aanslag wordt opgelegd binnen 
twaalf maanden na de beslissing van de 
rechterlijke instanties van de lidstaat van 
de hoofdbelastingautoriteit of de 
voltooiing van de procedure.
5. Niettegenstaande lid 3 kan een 
gewijzigde aanslag worden opgelegd 
binnen zes jaar na de uiterste datum voor 
de indiening van de geconsolideerde 
belastingaangifte wanneer dit 
gerechtvaardigd is door een opzettelijke 
fout of grove nalatigheid in de aangifte 
van de belastingplichtige, of binnen 
twaalf jaar na die datum wanneer de 
onjuiste aangifte het voorwerp uitmaakt 
van strafrechtelijke vervolging. Een 
dergelijke gewijzigde aanslag wordt 
opgelegd binnen twaalf maanden na de 
vaststelling van de onjuiste aangifte, tenzij 
een langere termijn objectief 
gerechtvaardigd is om nader onderzoek te 
verrichten. Een dergelijke gewijzigde 
aanslag heeft uitsluitend betrekking op 
het voorwerp van de onjuiste aangifte.
6. Voordat zij een gewijzigde aanslag 
oplegt, raadpleegt de 
hoofdbelastingautoriteit de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten waarvan een 
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groepsmaatschappij inwoner is. Deze 
autoriteiten kunnen hun standpunt 
meedelen binnen één maand na deze 
raadpleging.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat 
waarvan een groepsmaatschappij inwoner 
is, kan de hoofdbelastingautoriteit 
verzoeken om een gewijzigde aanslag op 
te leggen. Indien een dergelijke aanslag 
niet wordt opgelegd binnen drie maanden, 
wordt het verzoek geacht te zijn 
geweigerd.
7. Er wordt geen gewijzigde aanslag 
opgelegd om de geconsolideerde 
belastinggrondslag te corrigeren wanneer 
het verschil tussen de aangegeven 
grondslag en de gecorrigeerde grondslag 
5 000 euro of 1 % van de geconsolideerde 
belastinggrondslag, naargelang welk van 
beide het laagst is, niet te boven gaat.
Er wordt geen gewijzigde aanslag 
opgelegd om de berekening van de 
toegewezen delen te corrigeren wanneer 
de totale som van de toegewezen delen van 
de groepsmaatschappijen die inwoner van 
een lidstaat zijn, met minder dan 0,5 % 
zou worden gecorrigeerd.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 378
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 115

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Centrale databank Schrappen
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De geconsolideerde belastingaangifte en 
bijbehorende bewijsstukken die door de 
hoofdbelastingplichtige worden 
ingediend, worden bewaard in een 
centrale databank waartoe alle bevoegde 
autoriteiten toegang hebben. De centrale 
databank wordt regelmatig bijgewerkt met 
alle nieuwe gegevens en documenten 
alsook alle beslissingen en 
kennisgevingen van de 
hoofdbelastingautoriteit.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 115 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Centrale databank Centrale autoriteit voor de coördinatie en 
het beheer van een centrale databank

Or. de

Amendement 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 115 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een centrale belastingautoriteit 
van de Europese Unie in het leven 
geroepen. Deze autoriteit coördineert de 
activiteiten van de belastingautoriteiten 
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van de lidstaten overeenkomstig deze 
richtlijn en beheert een centrale 
databank.

Or. de

Amendement 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 115 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De geconsolideerde belastingaangifte en 
bijbehorende bewijsstukken die door de 
hoofdbelastingplichtige worden ingediend, 
worden bewaard in een centrale databank 
waartoe alle bevoegde autoriteiten toegang 
hebben. De centrale databank wordt 
regelmatig bijgewerkt met alle nieuwe 
gegevens en documenten alsook alle 
beslissingen en kennisgevingen van de 
hoofdbelastingautoriteit.

De geconsolideerde belastingaangifte en 
bijbehorende bewijsstukken die door de 
hoofdbelastingplichtige worden ingediend, 
worden bewaard in deze centrale databank 
waartoe alle bevoegde autoriteiten toegang 
hebben. De centrale databank wordt 
regelmatig bijgewerkt met alle nieuwe 
gegevens en documenten alsook alle 
beslissingen en kennisgevingen van de 
hoofdbelastingautoriteit.

Or. de

Amendement 382
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 116

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanwijzing van de 
hoofdbelastingplichtige

Schrappen

De overeenkomstig artikel 4, punt 6, 
aangewezen hoofdbelastingplichtige kan 
achteraf niet worden gewijzigd. Wanneer 
evenwel de hoofdbelastingplichtige niet 
langer voldoet aan de criteria van artikel 
4, punt 6, moet de groep een nieuwe 
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hoofdbelastingplichtige aanwijzen.
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waarvan de groepsmaatschappijen 
inwoner zijn of waar zij een vaste 
inrichting aanhouden, binnen zes 
maanden na de opt in-kennisgeving of 
binnen zes maanden na een reorganisatie 
waarbij de hoofdbelastingplichtige is 
betrokken, in onderlinge 
overeenstemming besluiten dat een 
andere belastingplichtige dan de door de 
groep aangewezen belastingplichtige de 
hoofdbelastingplichtige is.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 116 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waarvan de groepsmaatschappijen inwoner 
zijn of waar zij een vaste inrichting 
aanhouden, binnen zes maanden na de opt 
in-kennisgeving of binnen zes maanden na 
een reorganisatie waarbij de 
hoofdbelastingplichtige is betrokken, in 
onderlinge overeenstemming besluiten dat 
een andere belastingplichtige dan de door 
de groep aangewezen belastingplichtige de 
hoofdbelastingplichtige is.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waarvan de groepsmaatschappijen inwoner 
zijn of waar zij een vaste inrichting 
aanhouden, binnen zes maanden na 
kennisgeving of binnen zes maanden na 
een reorganisatie waarbij de 
hoofdbelastingplichtige is betrokken, in 
onderlinge overeenstemming besluiten dat 
een andere belastingplichtige dan de door 
de groep aangewezen belastingplichtige de 
hoofdbelastingplichtige is.

Or. de
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Amendement 384
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 117

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijhouden van gegevens Schrappen
Een afzonderlijke belastingplichtige en, in 
het geval van een groep, alle 
groepsmaatschappijen houden voldoende 
gedetailleerde gegevens en bewijsstukken 
bij met het oog op de juiste 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn en het 
mogelijk maken van eventuele controles.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 385
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 118

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten

Schrappen

Op verzoek van de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat waarvan een belastingplichtige 
inwoner is of waar zijn vaste inrichting is 
gelegen, verstrekt laatstgenoemde alle 
informatie die van belang is voor de 
vaststelling van zijn belastingplicht. Op 
verzoek van de hoofdbelastingautoriteit 
verstrekt de hoofdbelastingplichtige alle 
informatie die van belang is voor de 
vaststelling van de geconsolideerde 
belastinggrondslag of van de 
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belastingplicht van een 
groepsmaatschappij.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 386
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 119

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzoek om een standpunt van de 
bevoegde autoriteit

Schrappen

1. Een belastingplichtige kan verzoeken 
om het standpunt van de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waarvan hij 
inwoner is of waar hij een vaste inrichting 
aanhoudt, over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn met betrekking tot een 
specifieke transactie of reeks van 
transacties die hij wil verrichten. Een 
belastingplichtige kan ook verzoeken om 
een standpunt over de voorgestelde 
samenstelling van een groep. De bevoegde 
autoriteit neemt alle mogelijke stappen om 
binnen een redelijke termijn op dit 
verzoek te antwoorden.
Op voorwaarde dat alle relevante 
informatie over de geplande transactie of 
reeks van transacties is bekendgemaakt, is 
de bevoegde autoriteit gebonden door het 
door haar meegedeelde standpunt, tenzij 
de rechterlijke instanties van de lidstaat 
van de hoofdbelastingautoriteit nadien 
anders beslissen overeenkomstig artikel 
123. Indien de belastingplichtige het niet 
eens is met dit standpunt, kan hij naar 
zijn eigen inzicht handelen maar moet hij 
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de aandacht daarop vestigen in zijn 
belastingaangifte of geconsolideerde 
belastingaangifte.
2. Wanneer twee of meer 
groepsmaatschappijen in verschillende 
lidstaten rechtstreeks betrokken zijn bij 
een specifieke transactie of reeks van 
transacties, of wanneer het verzoek 
betrekking heeft op de voorgestelde 
samenstelling van een groep, dienen de 
bevoegde autoriteiten van die lidstaten een 
gezamenlijk standpunt te bepalen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 387
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 120

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Communicatie tussen bevoegde 
autoriteiten

Schrappen

1. Uit hoofde van deze richtlijn verstrekte 
informatie wordt zoveel mogelijk 
verzonden langs elektronische weg via het 
gemeenschappelijk communicatienetwerk 
/ de gemeenschappelijke systeeminterface 
(CCN/CSI).
2. Wanneer een bevoegde autoriteit een 
verzoek om samenwerking of uitwisseling 
van inlichtingen betreffende een 
groepsmaatschappij overeenkomstig 
Richtlijn 2011/16/EU ontvangt, antwoordt 
zij daarop uiterlijk drie maanden na de 
datum van ontvangst van het verzoek.

Or. en
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Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 388
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 121

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geheimhouding Schrappen
1. Alle inlichtingen waarover een lidstaat 
uit hoofde van deze richtlijn beschikt, 
worden in deze lidstaat geheim gehouden 
op dezelfde wijze als geschiedt met de 
gegevens die deze lidstaat verkrijgt uit 
hoofde van de eigen nationale wetgeving. 
Hoe dan ook mogen deze inlichtingen:
a) alleen aan die personen ter kennis 
worden gebracht die bij de vaststelling 
van de belastingschuld of bij de 
administratieve controle in verband met 
de vaststelling van de belastingschuld 
rechtstreeks betrokken zijn;
b) bovendien alleen worden onthuld in 
gerechtelijke procedures of in procedures 
waarbij administratieve sancties worden 
toegepast, ingesteld met het oog op of in 
verband met de vaststelling van of de 
controle inzake de vaststelling van de 
belastingschuld, en alleen aan die 
personen die rechtstreeks bij deze 
procedures betrokken zijn; deze 
inlichtingen mogen echter tijdens 
openbare rechtszittingen of bij 
rechterlijke uitspraken worden vermeld, 
indien de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat die de inlichtingen verstrekt, daar 
geen bezwaar tegen maakt;
c) in geen geval worden gebruikt voor 
andere doeleinden dan fiscale doeleinden 
of gerechtelijke procedures of procedures 
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waarbij administratieve sancties worden 
toegepast, ingesteld met het oog op of in 
verband met de vaststelling van of de 
controle inzake de vaststelling van de 
belastingschuld.
Bovendien kan door de lidstaten worden 
bepaald dat de in de eerste alinea 
bedoelde inlichtingen mogen worden 
gebruikt om andere heffingen, rechten en 
belastingen vast te stellen die vallen onder 
artikel 2 van Richtlijn 2008/55/EG21.
2. Niettegenstaande lid 1 kan de bevoegde 
autoriteit van de inlichtingen 
verstrekkende lidstaat toestaan dat in de 
lidstaat die de inlichtingen ontvangt, deze 
ook voor andere doeleinden worden 
gebruikt, indien de wetgeving van de 
inlichtingen verstrekkende lidstaat in het 
eigen land een gelijksoortig gebruik onder 
overeenkomstige omstandigheden 
toestaat.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element
"consolidatie".

Amendement 389
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 122

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controles Schrappen
1. De hoofdbelastingautoriteit kan 
controles van groepsmaatschappijen 
initiëren en coördineren. Een controle 
kan ook worden geïnitieerd op verzoek 
van een bevoegde autoriteit.
De hoofdbelastingautoriteit en de andere 
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betrokken bevoegde autoriteiten bepalen 
gezamenlijk de reikwijdte en de inhoud 
van een controle alsook de te controleren 
groepsmaatschappijen.
2. Een controle wordt verricht in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving van de lidstaat waar zij 
plaatsvindt, behoudens de aanpassingen 
die nodig zijn met het oog de juiste 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn.
3. De hoofdbelastingautoriteit verzamelt 
de resultaten van alle controles.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Artikel 122 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De hoofdbelastingautoriteit kan 
controles van groepsmaatschappijen 
initiëren en coördineren. Een controle kan 
ook worden geïnitieerd op verzoek van een 
bevoegde autoriteit.

1. De hoofdbelastingautoriteit kan 
controles van groepsmaatschappijen 
initiëren. De controle wordt door de 
Europese belastingautoriteit 
gecoördineerd. Een controle kan ook 
worden geïnitieerd op verzoek van een 
bevoegde autoriteit of van de Europese 
belastingautoriteit.

Or. de

Amendement 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 122 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De hoofdbelastingautoriteit verzamelt 
de resultaten van alle controles.

3. De Europese belastingautoriteit
verzamelt de resultaten van alle controles.

Or. de

Amendement 392
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 123

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geschillen tussen lidstaten Schrappen
1. Wanneer de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waarvan een groepsmaatschappij 
inwoner is, het niet eens is met een door 
de hoofdbelastingautoriteit genomen 
beslissing overeenkomstig artikel 107, 
artikel 114, leden 3 en 5, of artikel 114, lid 
6, tweede alinea, kan zij die beslissing 
aanvechten bij de rechterlijke instanties 
van de lidstaat van de 
hoofdbelastingautoriteit binnen een 
termijn van drie maanden.
2. De bevoegde autoriteit heeft minstens 
dezelfde procedurele rechten als die welke 
een belastingplichtige krachtens de 
wetgeving van die lidstaat heeft in 
procedures tegen een beslissing van de 
hoofdbelastingautoriteit.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".
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Amendement 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 123 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waarvan een groepsmaatschappij 
inwoner is, het niet eens is met een door de 
hoofdbelastingautoriteit genomen 
beslissing overeenkomstig artikel 107, 
artikel 114, leden 3 en 5, of artikel 114, lid 
6, tweede alinea, kan zij die beslissing 
aanvechten bij de rechterlijke instanties 
van de lidstaat van de 
hoofdbelastingautoriteit binnen een 
termijn van drie maanden.

1. Wanneer de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waarvan een groepsmaatschappij 
inwoner is, het niet eens is met een door de 
hoofdbelastingautoriteit genomen 
beslissing overeenkomstig artikel 107, 
artikel 114, leden 3 en 5, of artikel 114, lid 
6, tweede alinea, kan zij die beslissing in
eerste instantie bij de Europese 
belastingautoriteit en daarna bij het 
Europees Hof van Justitie aanvechten.

Or. de

Amendement 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 123 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteit heeft minstens 
dezelfde procedurele rechten als die welke 
een belastingplichtige krachtens de 
wetgeving van die lidstaat heeft in 
procedures tegen een beslissing van de 
hoofdbelastingautoriteit.

Schrappen

Or. de

Amendement 395
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 124
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beroepsprocedures Schrappen
1. Een hoofdbelastingplichtige kan beroep 
instellen tegen de volgende handelingen:
a) een afwijzing van de opt in-
kennisgeving;
b) een verzoek om verstrekking van 
documenten of informatie;
c) een gewijzigde aanslag;
d) een aanslag wegens niet-indiening van 
een geconsolideerde belastingaangifte.
Het beroep moet worden ingesteld binnen 
60 dagen na ontvangst van de handeling 
waartegen in beroep wordt gegaan.
2. Een beroep heeft geen opschortend 
effect met betrekking tot de belastingplicht 
van een belastingplichtige.
3. Niettegenstaande artikel 114, lid 3, kan 
een gewijzigde aanslag worden opgelegd 
om uitvoering te geven aan het resultaat 
van een beroepsprocedure.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 396
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een afwijzing van de opt in-
kennisgeving;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 397
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een afwijzing van de opt in-
kennisgeving;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Binnen een verplichte regeling heeft kennisgeving geen zin.

Amendement 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 124 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een afwijzing van de opt in-
kennisgeving;

a) een afwijzing van de kennisgeving;

Or. de

Amendement 399
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 125

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Administratief beroep Schrappen
1. Beroep tegen gewijzigde aanslagen of 
overeenkomstig artikel 112 opgelegde 
aanslagen wordt behandeld door een 
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bestuurlijk lichaam dat bevoegd is om 
beroep in eerste aanleg te horen 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat van de hoofdbelastingautoriteit. 
Indien er in die lidstaat geen dergelijk 
bevoegd bestuurlijk lichaam bestaat, kan 
de hoofdbelastingplichtige rechtstreeks 
een beroep bij de rechter instellen.
2. De hoofdbelastingautoriteit bepaalt 
haar standpunten ten overstaan van het 
bestuurlijk lichaam in nauw overleg met 
de andere bevoegde autoriteiten.
3. Een bestuurlijk lichaam kan in 
voorkomend geval van de 
hoofdbelastingplichtige en de 
hoofdbelastingautoriteit de overlegging 
van bewijsmateriaal verlangen met 
betrekking tot de fiscale aangelegenheden 
van de groepsmaatschappijen en andere 
gelieerde ondernemingen alsook met 
betrekking tot de wet- en regelgeving van 
de andere betrokken lidstaten. De 
bevoegde autoriteiten van de andere 
betrokken lidstaten verlenen de 
hoofdbelastingautoriteit alle 
noodzakelijke bijstand.
4. Wanneer het bestuurlijk lichaam 
wijzigingen aanbrengt in de beslissing van 
de hoofdbelastingautoriteit, treedt de 
gewijzigde beslissing in de plaats van 
eerstgenoemde beslissing en wordt zij 
aangemerkt als de beslissing van de 
hoofdbelastingautoriteit.
5. Het bestuurlijk lichaam beslist op het 
beroep binnen zes maanden. Indien de 
hoofdbelastingplichtige binnen die 
termijn geen beslissing ontvangt, wordt de 
beslissing van de hoofdbelastingautoriteit 
geacht te zijn bevestigd.
6. Wanneer de beslissing wordt bevestigd 
of er wijzigingen in zijn aangebracht, 
heeft de belastingplichtige het recht om 
rechtstreeks beroep aan te tekenen bij de 
rechterlijke instanties van de lidstaat van 
de hoofdbelastingautoriteit binnen 60 
dagen na ontvangst van de door het 
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bestuurlijk lichaam genomen beslissing 
op het beroep.
7. Wanneer de beslissing wordt vernietigd, 
verwijst het bestuurlijk lichaam de zaak 
naar de hoofdbelastingautoriteit, die een 
nieuwe beslissing neemt binnen 60 dagen 
na de datum waarop zij in kennis is 
gesteld van de beslissing van het 
bestuurlijk lichaam. De 
hoofdbelastingplichtige kan tegen een 
dergelijke nieuwe beslissing beroep 
aantekenen overeenkomstig lid 1 of 
rechtstreeks bij de rechterlijke instanties 
van de lidstaat van de 
hoofdbelastingautoriteit binnen 60 dagen 
na ontvangst van de beslissing. Indien de 
hoofdbelastingautoriteit geen nieuwe 
beslissing neemt binnen 60 dagen, kan de 
hoofdbelastingplichtige beroep 
aantekenen tegen de oorspronkelijke 
beslissing van de hoofdbelastingautoriteit 
bij de rechterlijke instanties van de 
lidstaat van de hoofdbelastingautoriteit.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 400
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 126

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beroep bij de rechter Schrappen
1. Beroep bij de rechter tegen een 
beslissing van de hoofdbelastingautoriteit 
wordt geregeld door de wetgeving van de 
lidstaat van de hoofdbelastingautoriteit, 
behoudens lid 3.
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2. De hoofdbelastingautoriteit bepaalt 
haar standpunten ten overstaan van de 
rechterlijke instanties in nauw overleg 
met de andere bevoegde autoriteiten.
3. Een nationale rechter kan in 
voorkomend geval van de 
hoofdbelastingplichtige en de 
hoofdbelastingautoriteit de overlegging 
van bewijsmateriaal verlangen met 
betrekking tot de fiscale aangelegenheden 
van de groepsmaatschappijen en andere 
gelieerde ondernemingen alsook met 
betrekking tot de wet- en regelgeving van 
de andere betrokken lidstaten. De 
bevoegde autoriteiten van de andere 
betrokken lidstaten verlenen de 
hoofdbelastingautoriteit alle 
noodzakelijke bijstand.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke technische aanpassing ten gevolge van de schrapping van het element 
"consolidatie".

Amendement 401
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 126 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 126 bis
HOOFDSTUK XVII bis

MINIMUMNIVEAU VAN 
VENNOOTSCHAPSBELASTING

Artikel 126 bis
Voorschriften betreffende de vaststelling 

van vennootschapsbelastingtarieven 
De lidstaten stellen hun nationale 
vennootschapsbelastingtarieven zodanig 
vast dat deze hoogstens 3 % lager liggen 
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dan het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat 
toepasselijk is in de lidstaten
Het gemiddelde wettelijke 
vennootschapsbelastingtarief dat 
toepasselijk is in de lidstaten wordt elk
jaar door de Commissie gepubliceerd. Het 
wordt als een rekenkundig gemiddelde 
berekend.

Or. fr

Amendement 402
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 126 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 126 ter
Vrijwaringsclausule met betrekking tot de 
effectieve vennootschapsbelastingtarieven
De lidstaten nemen geen maatregelen die 
een vermindering van hun effectieve 
vennootschapsbelastingtarieven tot gevolg 
hebben. 

Or. fr

Amendement 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 127 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij de 
Raad daarvan in kennis.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
in kennis.
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Or. de

Amendement 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 128 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 2, 14, 34 en 42 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te
allen tijde door de Raad worden 
ingetrokken.

1. De in de artikelen 2, 14, 34 en 42 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement of 
de Raad worden ingetrokken.

Or. de

Amendement 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 129 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Raad kan tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar aantekenen binnen een 
termijn van drie maanden na de datum van 
kennisgeving.

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar aantekenen binnen een termijn 
van drie maanden na de datum van 
kennisgeving.

Or. de

Amendement 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 129 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de Raad bij het verstrijken van 2. Indien het Europees Parlement of de 



AM\885627NL.doc 231/242 PE478.376v01-00

NL

deze termijn geen bezwaar heeft 
aangetekend tegen de gedelegeerde 
handeling, wordt deze bekendgemaakt in 
het Publicatieblad van de Europese Unie en 
treedt zij in werking op de daarin vermelde 
datum.

Raad bij het verstrijken van deze termijn 
geen bezwaar heeft aangetekend tegen de 
gedelegeerde handeling, wordt deze 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.

Or. de

Amendement 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 129 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedelegeerde handeling kan voor het 
verstrijken van die termijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie
worden bekendgemaakt en in werking 
treden, indien de Raad de Commissie heeft
meegedeeld dat hij voornemens is geen 
bezwaar aan te tekenen.

De gedelegeerde handeling kan voor het 
verstrijken van die termijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie
worden bekendgemaakt en in werking 
treden, indien het Europees Parlement en 
de Raad de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij voornemens zijn geen bezwaar aan 
te tekenen.

Or. de

Amendement 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving aan het Europees 
Parlement

Schrappen

De Commissie stelt het Europees 
Parlement in kennis van de door haar 
vastgestelde gedelegeerde handelingen, de 
mogelijke bezwaren die daartegen worden 
gemaakt of de intrekking van de 
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bevoegdheidsdelegatie door de Raad.

Or. de

Amendement 409
Iliana Ivanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 130 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt het Europees 
Parlement in kennis van de door haar 
vastgestelde gedelegeerde handelingen, de 
mogelijke bezwaren die daartegen worden 
gemaakt of de intrekking van de 
bevoegdheidsdelegatie door de Raad.

De Commissie stelt het Europees 
Parlement in kennis van de door haar 
vastgestelde gedelegeerde handelingen, de 
mogelijke bezwaren die daartegen worden 
gemaakt of de intrekking van de 
bevoegdheidsdelegatie door de Raad. Elke 
eventuele toekomstige beoordeling van het 
instrument dient te worden medegedeeld 
aan de leden van de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 410
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Herziening (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. pt
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Motivering

Dit is een taalkundige verbetering die enkel van toepassing is op de Portugese versie. Volgens 
mij is de correcte vertaling van "review clause" "cláusula de revisão".

Amendement 411
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten.

Op basis van de resultaten van de 
onafhankelijke effectbeoordeling en het 
eventuele proefproject dat plaats moet 
vinden voor deze richtlijn voor het eerst in 
de EU in werking treedt, en op basis van 
de conclusies van de daaropvolgende 
beoordeling zoals bepaald in de 
herzieningsclausule van deze richtlijn, 
verricht de Commissie, vijf jaar na de 
eerste inwerkingtreding van deze richtlijn, 
een evaluatie van de toepassing ervan en 
brengt ze verslag uit bij de Raad over de 
werking ervan in de lidstaten die de 
richtlijn op optionele basis hebben 
toegepast, alvorens de Raad een besluit 
neemt over de eventuele verlenging of 
intrekking ervan. In dit verslag van de 
Commissie aan de Raad zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten, 
van het gebruik van dit instrument door 
en het praktische nut ervan voor midden-
en kleinbedrijven die er vrijwillig voor 
kozen, alsmede van het effect van deze 
richtlijn op de belastinginning en –
inkomsten in die lidstaten die uit vrije wil 
voor omzetting ervan in hun nationale 
wetgeving kozen en op de strijd tegen 
belastingontwijking, belastingfraude en 
dubbele belasting.
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Or. en

Amendement 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten.

De Commissie verricht, drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad en het Europees 
Parlement over de werking ervan. In dit 
verslag zal met name een analyse worden 
verricht van het effect van het in hoofdstuk 
XVI van deze richtlijn opgezette
mechanisme op de verdeling van de 
belastinggrondslagen over de lidstaten. In 
dit verslag zal een analyse worden 
verricht van de gevolgen van deze richtlijn 
voor de belastinggrondslagen van de 
lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau. De Commissie maakt verder een 
analyse van de economische gevolgen die 
de CCCTB heeft met betrekking tot 
verschuiving van economische activiteiten 
en banen binnen de Unie. In deze 
effectbeoordeling worden tevens de voor-
en nadelen bestudeerd van het eventueel 
bindend maken van de regeling, en 
worden met statistische gegevens de 
eerder door lidstaten vermelde zorgen 
(bijvoorbeeld dat de invoering van de 
CCCTB een rem zou zetten op de 
economische groei en zodoende het 
concurrentievermogen van de 
belastingstelsels van de individuele 
lidstaten zou schaden) ontkracht.

Or. en
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Amendement 413
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten.

De Commissie verricht, drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij het Europees Parlement en 
de Raad over de werking ervan. In dit 
verslag zal met name een analyse worden 
verricht van het effect van het in hoofdstuk 
XVI van deze richtlijn opgezette 
mechanisme op de verdeling van de 
belastinggrondslagen over de lidstaten. In 
dit verslag zal een analyse worden 
verricht van de gevolgen van deze richtlijn 
op de belastinggrondslagen van de 
lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau. De Commissie zal ook de 
sociaaleconomische gevolgen van de 
CCCTB met betrekking tot verschuiving 
van economische activiteit en banen 
binnen de Unie analyseren. De 
Commissie zal tevens de mogelijkheid 
onderzoeken van 
belastingpartnerschappen als 
vennootschappen in plaats van als 
niet-transparante entiteiten. In het verslag 
worden verder de voor- en nadelen 
geanalyseerd van het bindend maken van 
de regeling. Indien noodzakelijk voegt de 
Commissie de nodige 
wetgevingsvoorstellen bij het verslag.

Or. en

Motivering

Evaluatie van de gevolgen van de CCCTB bij de herziening van de richtlijn: na drie jaar moet 
de Commissie nagaan wat de voor- en nadelen zijn van de invoering van een bindende 
regeling, om een enkele CCCTB in de EU tot stand te brengen. Daarnaast moet de Commissie 
analyseren welke gevolgen de richtlijn heeft voor de belastinggrondslagen van de lidstaten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, en wat de sociaaleconomische gevolgen zijn met 
betrekking tot de verschuiving van de economische activiteit en banen in de EU.



PE478.376v01-00 236/242 AM\885627NL.doc

NL

Amendement 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten.

De Commissie verricht, drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij het Europees Parlement en 
de Raad over de werking ervan. In dit 
verslag zal met name een analyse worden 
verricht van het effect van het in hoofdstuk 
XVI van deze richtlijn opgezette
mechanisme op de verdeling van de 
belastinggrondslagen over de lidstaten en 
van de consolidatieregelingen.

Or. de

Amendement 415
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten.

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten.
Aspecten die niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, met name de analyse van de 
effecten van niet-geharmoniseerde 
belastinggrondslagen, hoeven niet te 
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worden geanalyseerd.

Or. en

Amendement 416
Iliana Ivanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten.

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad en het Europees 
Parlement over de werking ervan. In dit 
verslag zal een analyse worden verricht 
van het effect van het in hoofdstuk XVI 
van deze richtlijn opgezette mechanisme 
op de verdeling van de 
belastinggrondslagen over de lidstaten. In 
het verslag zal tevens een analyse worden 
verricht van het effect van de regeling op 
de nationale economieën en de nationale 
belastingstelsels.

Or. en

Amendement 417
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
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opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten.

opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten.
Bij de evaluatie van deze richtlijn dient 
met name aandacht te worden besteed aan 
de invoering van een bindende regeling 
voor de gemeenschappelijke 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting.

Or. en

Motivering

Indien de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting bindend van aard zou zijn, zou dat de bureaucratische rompslomp 
helpen te verminderen en belastingfraude helpen te voorkomen. Alvorens de regeling bindend 
te maken, moeten de werking van de CCTB en de invloed ervan op Europese 
vennootschappen worden geëvalueerd.

Amendement 418
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten.

De Commissie verricht, drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij het Europees Parlement en 
de Raad over de werking ervan. In dit 
verslag zal met name een analyse worden 
verricht van het effect van het in hoofdstuk 
XVI van deze richtlijn opgezette 
mechanisme op de verdeling van de 
belastinggrondslagen over de lidstaten. In 
het verslag dient ook specifiek aandacht te 
worden besteed aan de gevolgen van deze 
richtlijn voor groei en het creëren van 
banen, aan de gevolgen ervan voor de 
mondiale activiteiten van Europese 
vennootschappen en aan de efficiëntie 
van de regeling voor de bestrijding van 
belastingontwijking en -fraude.
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Or. en

Amendement 419
Miguel Portas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
opgezette mechanisme op de verdeling van 
de belastinggrondslagen over de lidstaten.

De Commissie verricht, vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, een 
evaluatie van de toepassing ervan en brengt 
verslag uit bij de Raad over de werking 
ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het effect van 
het in hoofdstuk XVI van deze richtlijn 
opgezette mechanisme en van de 
toegepaste nationale tarieven op de 
verdeling van de belastinggrondslagen over 
de lidstaten.

Or. pt

Amendement 420
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de twee jaar legt de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor over de toepassing van 
artikel 85 door de nationale 
belastingautoriteiten.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk erop toe te zien dat de transparantie van de entiteiten van derde landen op 
een betrekkelijk uniforme wijze in de deelnemende lidstaten wordt beoordeeld. 
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Amendement 421
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor over de mogelijke gevolgen 
van de richtlijn voor de interne markt en 
in het bijzonder over de mogelijke 
verstoringen van de concurrentie tussen 
de vennootschappen die zijn onderworpen 
aan de in de richtlijn opgenomen regeling 
en de vennootschappen die niet aan de 
criteria voor de toepassing van de 
consolidatie voldoen. 

Or. fr

Motivering

Een dergelijke regeling heeft weliswaar onvermijdelijk gevolgen voor de interne markt maar 
desalniettemin lijkt het noodzakelijk deze gevolgen te beoordelen en indien zij negatief 
uitvallen te verzachten of te compenseren, teneinde geen enorme distorsies te laten ontstaan. 

Amendement 422
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 134 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op […] de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 

1. De lidstaten die er uit vrije wil voor 
kiezen om deze richtlijn om te zetten, 
dienen uiterlijk op […] de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
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die bepalingen en deze richtlijn. bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Amendement 423
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 135 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inwerkingtreding Optionele inwerkingtreding

Or. en

Amendement 424
Ivo Strejček

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 135 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn treedt in werking op de […] 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze richtlijn treedt in werking op de […] 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie in 
de lidstaten die er uit vrije wil voor kiezen 
om ze om te zetten.

Or. en

Amendement 425
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 3 – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Versicherungsteuer Schrappen

Or. de

Motivering

Het is volkomen duidelijk dat een vennootschapsbelasting resp. soortgelijke belastingen niet 
aftrekbaar zijn als bedrijfsuitgaven, omdat de belasting anders haar eigen heffingsgrondslag 
zou verminderen. Wat Duitsland betreft is bijvoorbeeld de verzekeringsbelasting 
(Versicherungsteuer), zijnde een overdrachtsbelasting, geenszins vergelijkbaar met 
inkomstenbelasting. De verzekeringsbelasting moet derhalve aftrekbaar worden gemaakt.


