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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur steunt het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering van een EU-
brede vrijwillige gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB) in de Unie. 

De EU-landen houden er verschillende belastinggrondslagen op na, die in de praktijk 
uitpakken als handelsbelemmeringen voor groei en werkgelegenheid. 

Het CCCTB-voorstel zou ingrijpende veranderingen in de vennootschapsbelasting in Europa 
tot gevolg hebben, en zou voor internationaal opererende bedrijven een aantal verbeteringen 
kunnen teweegbrengen doordat administratieve kosten kunnen worden gedrukt en 
bureaucratische rompslomp kan worden teruggedrongen. Een en ander zou resulteren in een 
efficiëntere interne markt, meer concurrentiecapaciteit voor Europese bedrijven en 
verbetering van de wereldwijde aantrekkingskracht van de EU-markt in vergelijking met 
andere grote markten zoals de VS en China.

Voor de rapporteur zijn vooral de volgende aspecten van belang:

De CCCTB moet voor bedrijven een facultatieve keuzemogelijkheid zijn. Een verplicht 
systeem zou voor met name mkb-bedrijven tot hogere kosten leiden, en zou derhalve op de 
Europese markt niet voor meer groei en concurrentiekracht zorgen. Ook het bestaan van 
concurrerende systemen en institutionele concurrentie biedt wel degelijk voordelen. Het is 
dan ook niet aan te bevelen om het systeem verplicht te stellen voordat er praktische ervaring 
mee is opgedaan en de effecten ervan bekend zijn. 

1. Het niveau van de toe te passen belastingtarieven moet door de nationale parlementen 
worden bepaald. Het doel bestaat erin het vennootschapsbelastingsysteem te verbeteren, 
en niet de belastingtarieven te harmoniseren.

2. Obstakels voor het grensoverschrijdend verkeer moeten worden opgeheven. Daarom moet 
het systeem vanaf het begin de mogelijkheid bieden tot consolidatie van winsten en 
verliezen, zodat intensivering van grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten wordt 
gefaciliteerd.

3. De CCCTB moet ruimte laten voor vereenvoudiging, zodat er conform de 
"onestopshop"-methode slechts één aangifte voor de hele groep hoeft te worden 
ingediend. Het terugdringen van administratieve lasten en bureaucratische rompslomp is 
voor het CCCTB-systeem van essentieel belang. Dit drukt niet alleen de nalevingskosten, 
maar brengt tevens het bereiken van een akkoord over een gemeenschappelijke fiscale 
behandeling dichterbij.

4. Het systeem moet zo aantrekkelijk worden gemaakt dat bedrijven er vrijwillig voor 
kiezen aan de CCCTB deel te nemen, met alle reële voordelen van dien.

De rapporteur stelt de volgende wijzigingen voor: 
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Aanpassingen in de formule - niet meerekenen van de factor omzet: De 
toerekeningsformule voor de geconsolideerde belastinggrondslag moet op slechts twee 
factoren berusten: arbeid en activa.
Waardering van omzet op bestemmingsbasis zou een ingrijpende verschuiving teweegbrengen 
ten opzichte van het thans geldende beginsel waarbij de uiteindelijke heffingsbevoegdheid 
berust bij de bronstaat. Het bronbeginsel is bij de lidstaten van de EU begripsmatig diep 
verankerd en heeft voor de OESO lange tijd als leidraad gefungeerd bij aangelegenheden in 
de internationale belastingsfeer. 
Ook zullen kleine en middelgrote lidstaten met een kleine thuismarkt met deze formule zwaar 
aan belastinginkomsten moeten inboeten.

Bovendien zou verrekening van de factor omzet op bestemmingsbasis vrij gemakkelijk te 
manipuleren zijn. Zo zou een onafhankelijke verkoopagent (die is gevestigd in een niet-
CCCTB-land) namens de groep als tussenverkoper kunnen optreden op de relevante markt, 
zodat het keuzeland de verkoopbestemming wordt in plaats van de "beoogde" staat. 
Dergelijke fiscale planningsmogelijkheden zouden de legitimiteit van het gebruik van de 
omzetfactor ondermijnen en er zouden in dat geval wellicht ingewikkelde regels moeten 
worden bedacht om belastingontwijking tegen te gaan.

CCCTB-forum: Oprichting van een CCCTB-forum tussen de lidstaten voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting (aanpassingen in overweging 26 en artikel 123).

Snellere toetsing: De Commissie zou er goed aan doen al na drie jaar over te gaan tot een 
evaluatie van de effecten van de CCCTB in de zin van artikel 133.

Evaluatie van de effecten van de CCCTB in het kader van de herziening van de 
richtlijn: na drie jaar dient de Commissie zich te beraden over de voor- en nadelen van 
invoering van een verplicht systeem voor de instelling van één CCCTB in de EU.  

Tevens maakt de Commissie een analyse op van de gevolgen van de richtlijn voor de 
belastinggrondslagen van de lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau, alsook van de 
sociaaleconomische effecten ervan voor de verplaatsing van economische activiteiten en 
banen binnen de EU.

Uitbreiding van de CCCTB tot andere entiteiten dan vennootschappen, zoals bv. 
partnerschappen, valt te overwegen: In sommige lidstaten nemen ondernemingen vaak de 
vorm aan van partnerschappen. De Commissie zou moeten onderzoeken of partnerschappen 
kunnen worden behandeld alsof het ondernemingen waren.

Het voltooiingspercentage in langetermijncontracten: Artikel 24 zou moeten worden 
geschrapt omdat ondernemingen niet mogen worden verplicht deze berekening alleen maar 
voor fiscale doeleinden uit te voeren. Het is geen gebruikelijk onderdeel van de 
boekhoudregimes van de lidstaten en maakt het systeem alleen maar ingewikkelder.

De CCCTB aantrekkelijker maken: de CCCTB-regeling moet voor bedrijven gunstiger 
uitpakken dan de bestaande nationale systemen. 
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De afschrijvingsregels voor ondernemingen moeten royaal zijn. In artikel 39 moet het af te 
schrijven bedrag worden opgetrokken van 25 tot 35 % van de waardevermindering van de 
activapool van de onderneming.  

De in artikel 59 gestelde eis tot vastlegging van intragroepstransacties lijkt aanvechtbaar, 
aangezien dit zou leiden tot bijkomende administratieve lasten en kosten voor 
ondernemingen.

Verduidelijking van de voorschriften met betrekking tot controles: zie wat dat betreft 
artikel 122. Een situatie waarbij iedere bevoegde autoriteit, ongeacht de desbetreffende fiscale 
jurisdictie, een onderzoek naar een hele groep of een deel daarvan kan laten instellen, zou 
onacceptabele administratieve gevolgen met zich meebrengen.

Striktere antimisbruikregel: De bepaling in artikel 80 dat kunstmatige transacties die 
voornamelijk het ontgaan van belasting ten doel hebben, buiten aanmerking blijven bij de 
berekening van de belastinggrondslag moet worden aangepast.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

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 EU-brede vrijwillige 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB) zou 
belastingconcurrentie normaliter echter 
niet in de weg moeten staan, aangezien
met het in te voeren systeem geen 
harmonisatie van de belastingtarieven 
wordt beoogd.

Or. en
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Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Verbetering van de 
internemarktcondities is de voornaamste 
factor voor het stimuleren van groei en 
werkgelegenheid. De invoering van een 
CCCTB zou bevorderlijk moeten zijn voor 
groei en zou tot meer banen in de Unie 
moeten leiden door vermindering van 
administratieve kosten en bureaucratische 
rompslomp voor ondernemingen, met 
name voor kleine bedrijven die in 
verschillende lidstaten actief zijn.

Or. en

Amendement 3
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 

(21) De toerekeningsformule voor de 
geconsolideerde belastinggrondslag moet
twee gelijk gewogen factoren (arbeid en
activa) 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. 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 
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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.

resultaat van de toerekening geen billijke 
weerspiegeling vormt van de omvang van 
de bedrijfsactiviteiten.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De Commissie dient analoog aan 
het Gemeenschappelijk EU-forum 
Verrekenprijzen (JTPF) een nieuw 
CCCTB-forum op te zetten, waar 
ondernemingen en lidstaten kwesties en 
geschillen op het gebied van de CCCTB 
kunnen aankaarten. Dat forum moet voor 
ondernemingen en lidstaten een sturende 
functie kunnen vervullen en moet worden 
aangemerkt als een rechterlijke instantie 
in de zin van lid 2 van artikel 267 VWEU.

Or. en

Amendement 5
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
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Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 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 alsook van het 
bijeenbrengen van eigen of vreemd 
vermogen voor zakelijke doeleinden.
Terugkerende kosten voor 
milieubescherming of terugdringing van 
broeikasgasemissies worden eveneens als 
aftrekbare kosten beschouwd.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 Schrappen

Langlopende overeenkomsten
1. Een langlopende overeenkomst is een 
overeenkomst die aan de volgende 
voorwaarden voldoet:
a) zij is gesloten met het oog op de 
vervaardiging, constructie of montage dan 
wel het verrichten van diensten;
b) haar looptijd bedraagt meer dan twaalf 
maanden of zal die termijn naar 
verwachting overschrijden.
2. Niettegenstaande artikel 18 worden 
opbrengsten die voortvloeien uit een 
langlopende overeenkomst, voor 
belastingdoeleinden opgenomen naar rato 
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van het gedeelte van de overeenkomst dat 
is voltooid in het desbetreffende 
belastingjaar. Het voltooiingspercentage 
wordt bepaald op basis van de verhouding 
van de in dat jaar gemaakte kosten tot de 
geschatte totale kosten of op basis van een 
deskundigenrapport over de fase van 
voltooiing aan het einde van het 
belastingjaar.
3. Kosten die voortvloeien uit een 
langlopende overeenkomst, worden in 
aanmerking genomen in het belastingjaar 
waarin zij opkomen.

Or. en

Amendement 8
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 35 % van de 
afschrijvingsbasis.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – leden 3 en 4

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
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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

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 80 – lid 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.

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

Or. en

Amendement 11
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 arbeid en 
activa een gelijk gewicht hebben:

Or. en
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Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 86 – lid 1 – formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

rondslagbelastinggGeconsol
3
1

3
1

Omzet
Omzet

3
1

Groep

A

.
Activa

Activa
 werknmrsAntl

 werknmrsAntl
2
1

 werknmrsAntl
Loonkosten

2
1A Deel Groep

A

Groep

A

Groep

A
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A


















Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 95

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 95 Schrappen

Samenstelling van de factor omzet
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 
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verkoop van goederen en diensten binnen 
een groep blijft buiten aanmerking.
3. Omzet wordt gewaardeerd 
overeenkomstig artikel 22.

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 96 Schrappen

Omzet op basis van bestemming
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 
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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

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 97 

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 16
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 

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 
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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.

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 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 122 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De hoofdbelastingautoriteit kan controles 
van groepsmaatschappijen initiëren en 
coördineren. Een controle kan ook worden 
geïnitieerd op verzoek van een bevoegde 
autoriteit in de lidstaat waarvan de 
groepsmaatschappij inwoner is.

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 123 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 123 bis
CCCTB-forum - een orgaan voor 

geschillenbeslechting
De Commissie zet analoog aan het 
Gemeenschappelijk EU-forum 
Verrekenprijzen (JTPF) een nieuw 
CCCTB-forum op, waar ondernemingen 
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en lidstaten kwesties en geschillen op het 
gebied van de CCCTB kunnen 
aankaarten. Dat forum vervult voor 
ondernemingen en lidstaten een sturende 
functie en wordt aangemerkt als een 
rechterlijke instantie in de zin van lid 2 
van artikel 267 VWEU.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 133 – lid 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. Dit 
verslag omvat een analyse van de 
gevolgen van deze richtlijn voor de 
belastinggrondslagen van de lidstaten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau. 
Tevens maakt de Commissie een analyse 
op van de sociaaleconomische effecten 
van de CCCTB voor de verplaatsing van 
economische activiteiten en banen binnen 
de Unie. Daarnaast bestudeert de 
Commissie ook de mogelijkheid om 
partnerschappen te belasten alsof het 
ondernemingen waren en niet als non-
transparante entiteiten. Het verslag bevat 
ook een analyse van de voor- en nadelen 
van het verplicht stellen van het CCCTB-
systeem. Het verslag gaat, indien nodig, 
vergezeld van passende 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en
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