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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0121),

– gezien artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0092/2011),

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol (nr. 2) betreffende de
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de 
Nederlandse Eerste Kamer, de Zweedse Rijksdag, het Bulgaarse parlement, het Lagerhuis 
van het Verenigd Koninkrijk, de Poolse Nationale Vergadering, het Maltese parlement, 
het Slowaakse parlement, de Ierse Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Roemeense 
Kamer van Afgevaardigden, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2011),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bedrijven die binnen de Unie over de (1) Bedrijven die binnen de Unie over de 
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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.

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", met het 
Euro Plus-pact en met de economische, 
budgettaire en fiscale integratie die nodig 
is voor het realiseren van een sociale 
markteconomie met een groot 
concurrentievermogen.

Or. nl

Motivering

Actualisering.

Amendement 2

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 CCCTB 
(gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) niet te raken aan 
de discretionaire bevoegdheid van de 
lidstaten ter zake van hun nationale 
vennootschapsbelastingtarief (-tarieven). 
De lidstaten bewaren derhalve ook de 
mogelijkheid bepaalde incentives voor 
ondernemingen te hanteren, in het 
bijzonder in de vorm van een 
belastingkrediet.
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Or. nl

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze richtlijn is geen voorschot op 
een harmonisatie van de 
vennootschapsbelastingtarieven van de 
lidstaten. Indien evenwel blijkt dat de 
economische efficiëntie, de 
doeltreffendheid en de rechtvaardigheid 
van de vennootschapsbelasting beter 
gediend zouden zijn met een zekere 
tariefharmonisatie, kan dit bij de 
evaluatie van deze richtlijn opnieuw
worden bekeken.

Or. nl

Motivering

Hoewel de harmonisatie van de belastingtarieven nu niet aan de orde is, moeten we ze niet 
volledig uitsluiten voor de toekomst.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De brede belastingrondslag, de 
consolidatie en de discretionaire 
bevoegdheden van de lidstaten inzake hun 
nationale vennootschapsbelastingtarieven 
zorgen ervoor dat de CCCTB een 
belastingneutrale operatie is. 

Or. nl
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Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Voor zover het gebruik van de 
CCCTB invloed zou hebben op de
belastinginkomsten van regionale of 
lokale autoriteiten, staat het de lidstaten 
vrij overeenkomstig hun grondwettelijk 
stelsel en op een wijze die in 
overeenstemming met deze richtlijn is, 
maatregelen te nemen die dit verhelpen.

Or. nl

Motivering

Het regionaal feit in sommige lidstaten is geen hinderpaal voor de invoering van de CCCTB.

Amendement 6

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 van de Raad 

(20) De regeling moet een doeltreffende
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 
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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, alsook 
in cfc-regels (controlled foreign 
companies).

Richtlijn 2011/16/EU van de Raad 
betreffende de wederzijdse bijstand van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten op 
het gebied van de directe belastingen en 
heffingen op verzekeringspremies, alsook 
in cfc-regels (controlled foreign 
companies).

Or. nl

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Deze richtlijn bevat een radicaal 
nieuwe aanpak van een essentieel 
onderdeel van de vennootschapsbelasting. 
Derhalve dient een grondige analyse en 
evaluatie te worden uitgevoerd zodra dit 
op een betekenisvolle wijze kan worden 
aangepakt. Vanwege het ritme dat 
inherent is aan de toepassing en de 
uitvoering van de vennootschapsbelasting, 
is een serieuze evaluatie niet mogelijk 
binnen een termijn van 5 jaar na de 
inwerkingtreding.

Or. nl

Motivering

Sommigen pleiten voor een evaluatie na 3 jaar. Dit is evenwel, gelet op de opeenvolging van 
afsluiten boekjaar - belastingaangifte - belastingcontrole - belasting betalen, niet zinvol bij 
gebrek aan voldoende afgeronde cycli.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) In de analyse op grond van de 
herzieningsclausule dienen ook de 
volgende elementen te worden 
meegenomen: het optionele karakter van 
de CCCTB, de beperking van de 
harmonisatie tot de belastinggrondslag, de 
verdelingsformule en de bruikbaarheid 
voor KMO's.

Or. nl

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 Artikel 80
Algemene antimisbruikregel Algemene antimisbruikregel

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

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

De eerste alinea is niet van toepassing op 
echte handelsactiviteiten waarbij de 
belastingplichtige kan kiezen uit twee of 
meer mogelijke transacties die hetzelfde 
handelsresultaat opleveren maar leiden tot 
verschillende belastbare bedragen.

De eerste alinea is niet van toepassing op 
echte handelsactiviteiten waarbij de 
belastingplichtige kan kiezen uit twee of 
meer mogelijke transacties die hetzelfde
handelsresultaat opleveren maar leiden tot 
verschillende belastbare bedragen.

Or. nl
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Motivering

In de algemene anti-misbruikregel worden terecht zowel de feitelijke kant als de kant van het 
opzet in aanmerking genomen. Uw rapporteur is evenwel van mening dat het in geval van 
kunstmatige transacties (feitelijke kant) moet volstaan dat er kennelijk de bedoeling is 
belastingen te ontduiken.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 133 Artikel 133

Herziening Herziening
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 in elk geval 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. 

Or. nl

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 133 Artikel 133

Herziening Herziening
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 

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 
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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.

ervan. In dit verslag zal met name een 
analyse worden verricht van het optionele 
karakter van deze regeling en van het 
effect van het in hoofdstuk XVI van deze 
richtlijn opgezette mechanisme op de 
verdeling van de belastinggrondslagen over 
de lidstaten.

Or. nl

Motivering

De invoering van een gemeenschappelijk geconsolideerde basis voor de 
vennootschapsbelasting is zodanig radicaal nieuw in de EU dat het beter is hem eerst op 
vrijwillige basis te laten uittesten. Het optioneel karakter zal het bovendien ook voor de 
lidstaten meer aantrekkelijk maken om met de CCCTB (waarvan de goedkeuring afhankelijk 
is van de unanieme beslissing in de Raad) in te stemmen. Desondanks moeten we bereid zijn 
na verloop van vijf jaar en daarna het optioneel karakter te evalueren.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 133 Artikel 133

Herziening Herziening
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 de 
wenselijkheid om de harmonisatie van de 
belastinggrondslag uit te breiden met een 
harmonisatie van de belastingtarieven en 
van het effect van het in hoofdstuk XVI 
van deze richtlijn opgezette mechanisme 
op de verdeling van de 
belastinggrondslagen over de lidstaten. 

Or. nl
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Motivering

Met de invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde basis voor de 
vennootschapsbelasting is het aangewezen te starten met de grondslag en de bepaling van de 
tarieven aan de lidstaten te laten. Bij een evaluatie van het effect van het voorstel moet men 
dit aspect evenwel mee in het onderzoek opnemen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 133 Artikel 133

Herziening Herziening
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. 
Het verslag bevat ook een onderzoek naar 
het gebruik van deze regeling door en de 
bruikbaarheid ervan voor KMO's.

Or. nl

Motivering

KMO zijn de grootste werkgevers van de Europese Unie en de grootste scheppers van nieuwe 
banen. Temeer daar er enkel een voorstel voorligt voor een CCCTB en niet, zoals verwacht, 
ook tegelijk een voorstel voor belastingheffing ten laste van grensoverschrijdend werkende 
KMO's volgens de regels van de thuisstaat, moet het effectief gebruik van de CCCTB en de 
toegankelijkheid ervan voor de KMO in de effectevaluatie opgenomen worden.
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TOELICHTING

De inhoud van het voorstel

Met de richtlijn betreffende een gemeenschappelijk geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting (verder : CCCTB) worden gemeenschappelijke regels ingesteld 
voor de berekening van de belastinggrondslag van vennootschappen die in de Europese Unie 
actief zijn. 

Dit communautaire belastingkader omvat een volledig stel voorschriften om de individuele 
fiscale resultaten van elke vennootschap of bijkantoor te berekenen, die resultaten (winsten en 
verliezen) in groepsmaatschappelijk verband te consolideren en deze geconsolideerde 
belastinggrondslag, wanneer hij positief is, om te slaan over alle relevante lidstaten.

De verdeling van de geconsolideerde belastinggrondslag gebeurt op basis van een vaste 
toewijzingsformule die bestaat uit drie factoren waaraan een gelijk gewicht wordt toegekend : 
omzet, arbeid en activa. 

Iedere lidstaat zal zijn eigen belastingtarief toepassen op het hem toegewezen aandeel in de 
belastinggrondslag. De harmonisatie is beperkt tot de berekening en de verdeling van de 
belastinggrondslag. De bepaling van de belastingtarieven blijft een zaak van de lidstaten. 

De harmonisatie betreft evenmin de nationale voorschriften inzake financiële verslaglegging.

De CCCTB is optioneel. Alle vennootschappen klein en groot, al dan niet 
grensoverschrijdend actief, zullen de CCCTB kunnen toepassen. Niemand wordt er evenwel 
toe verplicht. Een onderneming die voor de CCCTB opteert, maakt een keuze voor vijf jaar 
die behoudens opzegging drie maanden voor het verstrijken van de termijn, telkens met drie 
jaar verlengd wordt. 

Verder zijn in het voorstel antimisbruikregels opgenomen en wordt voorgeschreven hoe de 
CCCTB door de lidstaten moet worden beheerd in het kader van een "one stop shop"-aanpak. 

Op 4 vlakken geeft de richtlijn aan de Commissie voor onbepaalde tijd de bevoegdheid 
gedelegeerde handelingen vast te stellen.

De richtlijn bevat een herzieningsclausule die met name expliciet de werking van de 
herverdelingsformule van de grondslag viseert.

Tenslotte moeten de lidstaten bij de omzetting van deze richtlijn naar hun nationaal recht, aan 
de Commissie een concordantietabel bezorgen.

Standpunt van uw rapporteur

Uw rapporteur is er van overtuigd dat de CCCTB een onmisbaar instrument is voor de 
voltooiing van de Europese interne markt enerzijds en voor de voor de stabiliteit van de 
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Eurozone noodzakelijke Europese economische integratie anderzijds. De huidige crisis mag 
geen obstakel zijn, maar moet als katalysator werken om de CCCTB in te voeren.
Het verheugt uw rapporteur dan ook dat er in de conclusies van de Europese of 
Eurozonetoppen die aan het schrijven van dit rapport vooraf zijn gegaan, telkens expliciet 
over de CCCTB wordt gesproken. Zij wijst er ook op dat de Duitse Bondskanselier en de 
President van de Franse Republiek op 18 augustus 2011 in een gezamenlijke brief aan de 
Voorzitter van de Europese Raad aandringen op het finaliseren van de CCCTB-
onderhandelingen voor eind 2012 en expliciet meedelen (als stok achter de deur?) bilateraal te 
werken aan een Frans-Duits intergouvernementeel initiatief.

Deze positieve aandacht voor de CCCTB moet bij het Europees Parlement als muziek in de 
oren klinken, temeer daar het Europees Parlement de voorbije jaren ook zelf herhaaldelijk op 
de invoering van een CCCTB heeft aangedrongen. 
Daarom wil ik als rapporteur dit voorstel van richtlijn ten gronde steunen en wil ik de Raad 
vragen dit voorstel zonder aarzelen verder te bespreken en tot een positief besluit te komen. 

Sommige nationale Parlementen hebben bezwaren geuit omwille van een vermeende 
schending door de Commissie van het subsidiariteitsbeginsel. Deze bezwaren overtuigen uw 
rapporteur niet. Diverse verstoringen op de interne markt kunnen immers alleen uit de wereld 
geholpen worden als er een gemeenschappelijk stelsel van voorschriften komt met 
gemeenschappelijke administratieve procedures en een one-stop-shop beheer. Uw rapporteur 
steunt daarom de Commissie in haar besluit dit voorstel niet in heroverweging te nemen. 

Uw rapporteur onderstreept hierna de belangrijkste voordelen van het invoeren van de 
CCCTB :

 de grotere fiscale transparantie die de rechtvaardigheid en efficiëntie van het 
belastingstelsel ten goede komt; 

 de vermindering van de nalevingskosten en de administratieve rompslomp, hetgeen de 
groeikracht van grensoverschrijdend werkende ondernemingen versterkt, de Europese 
Unie aantrekkelijker maakt voor buitenlandse investeerders en de toegankelijkheid van 
de interne markt bevordert voor ondernemingen die tot dusver niet 
grensoverschrijdend actief zijn; 

 de verwachting dat allocatiebeslissingen op de interne markt meer dan nu genomen 
worden in functie van maatschappelijke en economische belastingneutrale 
overwegingen; 

 het reduceren van belastingperikelen in tweeërlei opzicht : het verminderen van 
belastingontwijking en fraude enerzijds en het verminderen van dubbele 
belastingheffing anderzijds.

Hoe groter de deelname aan het CCCTB-stelsel, des te groter de gerealiseerde voordelen. 
Daarom lijkt het aantrekkelijk het stelsel verplicht te maken in plaats van optioneel. Maar 
omdat de invoering in de Europese Unie van een geconsolideerde belastinggrondslag al zo 
nieuw, ingrijpend en eigenlijk nog wat experimenteel is en omdat het wellicht niet de 
geschikte economische conjunctuur is om alle vennootschappen groot en klein, nu tot een 
ingrijpende omschakeling te verplichten, geeft uw rapporteur de voorkeur aan het behoud van 
het optioneel karakter van de CCCTB. Ze stelt wel voor om deze keuze na verloop van tijd te 
heroverwegen en formuleert daartoe een amendement op de herzieningsclausule.
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Om de voordelen van de CCCTB te maximaliseren is het wenselijk ze in te voeren in de 
gehele Europese Unie. Uw rapporteur verkiest een (optionele) CCCTB in de hele Europese 
Unie boven een (verplichte) in een formule van nauwere samenwerking. Indien de Raad er 
evenwel niet zou in slagen met alle lidstaten tot een deugdelijk akkoord te komen, dringt 
nauwere samenwerking zich sowieso op. In dit geval moet gestreefd worden naar deelname 
van alle lidstaten die tot de eurozone behoren of daartoe geroepen zijn, waarvan de verdere 
economische integratie om meerdere redenen dwingend is.

Een ander discussiepunt is de omvang van de harmonisatie. Uw rapporteur ziet enerzijds 
voordelen in het dichter bij elkaar brengen van de tarieven (minima of vork). Anderzijds 
erkent ze dat dit voor de goede werking van de interne markt niet echt noodzakelijk is en dat 
het in deze periode, waarin de meeste lidstaten worstelen met het gezondmaken of gezond 
houden van hun overheidsfinanciën, niet aangewezen is de harmonisering  radicaal door te 
trekken. Indien evenwel na verloop van tijd blijkt dat de belastingconcurrentie tussen de 
lidstaten niet 'profijtelijk' is maar wel schadelijk, kan er altijd een bijkomende stap gezet 
worden. Hoewel deze richtlijn in geen enkel opzicht een voorafname is op het harmoniseren 
van de vennootschapsbelastingtarieven, stelt uw rapporteur wel voor de tarievenkwestie op te 
nemen in de herzieningsclausule.

Uw rapporteur is absoluut voorstander van het principe van de consolidatie en dit zowel 
omwille van de doeltreffendheid van de interne markt als omwille van de aantrekkingskracht 
van de CCCTB op ondernemingen. Temeer daar de belastinggrondslag in het CCCTB-stelsel 
breder is dan de gemiddelde nationale grondslagen en daar de tarieven door de lidstaten zelf 
bepaald worden, kan de consolidatie voor de lidstaten geen obstakel zijn. 

De breedte van de grondslag, de tariefsoevereniteit van de lidstaten en de consolidatie laten 
samen toe dat de CCCTB "belastingneutraal" kan zijn en dit zowel naar het bedrijfsleven toe 
als naar de overheidsfinanciën.

De vaste verdelingsformule waarin de richtlijn voorziet, heeft geen invloed op de 
belastinggrondslag maar enkel op de verdeling ervan over de lidstaten. De verdeling moet 
rechtszeker, voorspelbaar, economisch relevant en fair gebeuren. De drie bepalende factoren 
in het voorstel zijn hiertoe goed gekozen : de gegevens zijn bekend en blijken uit de 
boekhouding, ze zijn moeilijk manipuleerbaar en ze zijn winstverklarend. De factor arbeid is 
terecht opgesplitst in loonkost en omvang personeelsbestand omdat hierdoor het effect van de 
verschillen in loonniveau tussen de lidstaten grotendeels wordt uitgevlakt. Uw rapporteur 
steunt derhalve de verdelingsformule maar is het met de Commissie eens dat het verstandig is 
deze formule tot voorwerp van een herzieningsclausule te maken. 

Vanzelfsprekend juicht uw rapporteur het one-stop-shop beginsel en een verhoogde 
samenwerking tussen de nationale belastingadministraties toe. Alleen vraagt ze zich af of het 
aanknopingspunt voor de hoofdbelastingautoriteit voldoende aansluit bij de economische 
realiteit en voldoende spreiding over de lidstaten garandeert.

Uw rapporteur heeft er tenslotte geen bezwaar tegen dat de CCCTB losstaat van de 
boekhoudregels. Het alternatief zou een op de IFRS geënt stelsel zijn. In dat geval zou men 
indirect de bepaling van de belastingrondslag hebben uitbesteed aan de private sector en zou 
men tot een stelsel komen dat allicht niet geschikt is voor de kleine en middelgrote 
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ondernemingen. 


