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Gezien artikel 6 van het Protocol (Nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kan ieder nationaal parlement binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een met redenen omkleed 
advies toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp zijns inziens niet 
strookt met het subsidiariteitsbeginsel. 

Gezien het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
verantwoordelijk voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 

In de bijlage vindt u, ter informatie, het met redenen omkleed advies van de Nationale 
Vergadering van de Republiek Bulgarije inzake het voornoemde ontwerp. 
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V E R S L A G

Betreft: Voorstel voor een richtlijn van de Raad voor een gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB), Nr. 102-00-
25/19.04.2011

I. Op haar vergadering van 11 mei 2011 heeft de Commissie voor Europese Zaken en Controle 
op Europese Fondsen (CEZCEF) het voorstel voor een richtlijn van de Raad voor een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 
(CCCTB), СОМ(2011) 121 van 16.03.2011 behandeld, dat is opgenomen als punt 28 van het 
Jaarlijkse Werkprogramma van de Nationale Vergadering (JW van NV) inzake EU-aangelegenheden 
(2011).

II. In het ontwerp van het CCCTB worden uniforme regels ingevoerd voor 
groepsvennootschapsbelasting voor bedrijven die activiteiten ontplooien op het grondgebied van de 
EU. Een groep gelieerde vennootschappen zal de mogelijkheid hebben om de gemeenschappelijke
heffingsgrondslag te berekenen volgens uniforme regels voor de hele EU en om één belastingaangifte 
voor de hele groep in te dienen in de lidstaat, waarin de moedermaatschappij (hoofdbelastingbetaler) 
is gevestigd.

De vastgestelde gemeenschappelijke heffingsgrondslag wordt verdeeld over alle 
vennootschappen van de groep middels een formule die uit drie factoren bestaat. Het op die wijze 
vastgestelde deel van de heffingsgrondslag voor iedere vennootschap zal worden belast met het 
belastingtarief van de lidstaat waarin zij is gevestigd. 

Er wordt een nieuw administratief kader ingevoerd, op grond waarvan een groep gelieerde 
vennootschappen met economische activiteiten op het grondgebied van verschillende lidstaten voor de 
toepassing van vennootschapsbelasting onder de administratie en controle komt te vallen van de 
bevoegde autoriteiten van slechts één lidstaat en zich in dit verband voordoende geschillen worden 
beslecht door de bevoegde rechterlijke instanties van die staat. 

III. Volgens de argumenten die zijn aangevoerd door de Ministerraad is de Republiek 
Bulgarije tegen de invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting op EU-niveau.

Bulgarije is van mening dat de Europese Unie met de invoering van een mechanisme voor een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting voor alle 
lidstaten de aan de verscheidenheid aan belastingregelingen en belastingtarieven te danken 
concurrentievoordelen zou verliezen, hetgeen zou leiden tot het wegstromen van buitenlandse 
investeerders uit de EU naar derde landen met een gunstiger belastingregiem.
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De kosten voor de administratie van vennootschapsbelasting zullen aanzienlijk stijgen, zowel 
voor de overheid van de lidstaten als voor het bedrijfsleven.

Het voorstel voor de richtlijn bevat voor Bulgarije onaanvaardbare elementen, waarbij het 
voorgestelde mechanisme voor de verdeling van de gemeenschappelijke geconsolideerde grondslag 
het meest problematisch is. Bulgarije meent dat de drie factoren van de formule voor de verdeling 
geen objectieve criteria zijn op grond waarvan het mogelijk is het aandeel van elke vennootschap van 
de groep te berekenen op gemeenschappelijke basis. Het voorgestelde verdelingsmechanisme houdt 
onvoldoende rekening met de specifieke aard van de verschillende economieën van de lidstaten en het 
verschil in economische ontwikkeling en levensstandaard. 

Hoewel het ontwerp van de richtlijn niet voorziet in harmonisering van de belastingtarieven, 
kunnen de negatieve effecten van de invoering van de geconsolideerde heffingsgrondslag op de 
afzonderlijke lidstaten slechts worden gecompenseerd door een wijziging van het belastingtarief. In de 
praktijk wordt de lidstaten dan een belangrijk middel ontnomen waarmee zij de macro-economische 
stabiliteit reguleren en een sluitende begroting kunnen garanderen. 

Een wezenlijk probleem is ook het voorgestelde gemeenschappelijke administratieve kader. 
Bulgarije is van mening dat het voorstel niet volledig is uitgewerkt voor wat betreft de administratieve 
procedures. Er wordt geen rekening gehouden met de enorme verschillen in de door de verschillende 
lidstaten toegepaste procedures voor de administratie van de vennootschapsbelasting, noch met het 
verschil in structuur, samenstelling en organisatie van het werk van de belastingdiensten. De invoering 
van twee parallelle procedures voor de administratie van vennootschapsbelasting zal enerzijds leiden 
tot een aanzienlijke toename van de overheidskosten en van de kosten voor het bedrijfsleven, en 
anderzijds zal dit leiden tot mogelijke discriminatie van verschillende groepen belastingbetalers bij de 
administratie en dienstverlening voor hetzelfde type verplichting. Vennootschapsbelasting wordt in 
Bulgarije geheven op grond van de Wet op de Vennootschapsbelasting en het Wetboek van 
Belastingvordering (WBv). Het aannemen van de richtlijn zal leiden tot een totale wijziging van de 
regels voor belastingheffing op winst en inkomsten van vennootschappen, ongeacht of zij deel 
uitmaken van een Europese groep, en tot de invoering van een nieuw administratief kader in de WBv.

IV. Het voorstel voor de richtlijn is besproken ter vergadering van de Commissie voor 
Begroting en Financiën (CBF) op 4 mei 2011.

De CBF steunt unaniem het door de Ministerraad ingebrachte standpunt ten aanzien van 
het voorstel voor de richtlijn van de Raad inzake CCCBT, volgens welk standpunt de Republiek 
Bulgarije tegen de invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting op EU-niveau is.

De CBF is van mening dat het voorstel voor de richtlijn van de Raad niet in 
overeenstemming is met het fiscaal beleid en het nationaal belang van de Republiek Bulgarije. 

De commissie merkt op dat het voorstel ook niet in overeenstemming is met de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid. De Europese Commissie heeft niet voldoende kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren voorgesteld waarmee kan worden aangetoond dat de doelstellingen voor de 
genoemde handelingen niet in voldoende mate kunnen worden bereikt door lidstaten die zelfstandig 
opereren in overeenstemming met artikel 5, lid 3 van het Verdrag betreffende de EU (VEU) en 
Protocol 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid van het 
Verdrag van Lissabon. Ten aanzien van het proportionaliteitsbeginsel, zoals vervat in artikel 5, lid 4 
van het VEU, is de CBF van mening dat het voorstel voor de richtlijn voorbij gaat aan de 
doelstellingen van de verdragen, zulks omdat dit zal leiden tot extra administratieve en financiële 
lasten voor de lidstaten. 

De CEZCEF stemt in met het door de Ministerraad voorgestelde standpunt, op grond 
waarvan de Republiek Bulgarije tegen de invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting op EU-niveau is.
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Na bespreking van het voorstel voor de richtlijn van de Raad inzake CCCTB drukt de 
Nationale Vergadering van Republiek Bulgarije via de CEZCEF het volgende gemotiveerde 
advies uit dat naar de Europese instellingen zal worden gezonden:

1. Bij de bestudering van actuele onderwerpen op de Europese agenda in verband met de
nieuwe economische governance van de EU en de uniforme interne markt, alsmede in verband met de 
gecoördineerde handelingen om de gevolgen van de wereldwijde economische en financiële crisis te 
boven te komen, heeft de CEZCEF herhaaldelijk haar standpunt kenbaar gemaakt ten aanzien van het 
te voeren gemeenschappelijk fiscaal beleid op EU-niveau: zo zou het beleid voorzichtig moeten
worden aangepakt, zodat potentiële veranderingen geen negatief effect hebben op de 
voorspelbaarheid, stabiliteit en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

2. De CEZCEF is van mening dat het voorstel voor de richtlijn van de Raad inzake CCCTB 
niet in overeenstemming is met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid om de volgende 
redenen:

Ten aanzien van het subsidiariteitsbeginsel:

• De CEZCEF is van mening dat het voorstel voor de richtlijn waarmee een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting op EU-niveau 
wordt ingevoerd, niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel, zoals vervat in artikel 
5, lid 3 van het VEU;

• De CEZCEF is van mening dat de EC niet voldoende kwalitatieve en kwantitatieve 
indicatoren heeft voorgesteld waarmee kan worden aangetoond dat de doelstellingen van de 
genoemde handelingen niet in voldoende mate kunnen worden bereikt door lidstaten die zelfstandig 
opereren in overeenstemming met hetgeen is voorgeschreven in Protocol 2 betreffende de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid van het Verdrag van Lissabon;

• De CEZCEF is van mening dat de belastinggrondslag in elk van de lidstaten de 
specifieke aard van diens eigen procedurestructuur weergeeft. Voor de ontwikkeling van een economie 
die een inhaalslag maakt, zoals de Bulgaarse, is de rapportage van het inhaalproces van uitzonderlijk 
belang. In dit stadium zou de invoering van een uniform geconsolideerde heffingsgrondslag op EU-
niveau bijdragen tot "het vergroten van de kloof" tussen de lidstaten, hetgeen een belemmering zal zijn 
voor de verdere integratie in de interne markt;

• De CEZCEF ondersteunt het initiatief van de Europese Commissie voor 
vereenvoudiging van gemeenschappelijke fiscale regels voor belastingheffing op het bedrijfsleven, 
maar maakt tegelijkertijd zijn zienswijze duidelijk kenbaar dat met de invoering van één 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag in de gehele EU de afzonderlijke 
lidstaten de voor hen belangrijke concurrentievoordelen worden ontnomen en dit geldt ook voor 
de EU in haar geheel. Vennootschapsbelasting is een essentieel instrument voor de stimulering van 
economische groei en werkgelegenheid, en valt daarom binnen het terrein van de nationale 
bevoegdheid;

• De CEZCEF is van mening dat voor enkele lidstaten, waaronder Bulgarije, de 
toepassing van de in de richtlijn voorgestelde formule met drie factoren zou leiden tot vermindering 
van het totale cijfer (grootte) van de belastinggrondslag, waardoor het belastingtarief indirect onder 
druk komt te staan. Onder verwijzing naar voorlopige berekeningen van het Ministerie van Financiën, 
dient het huidige toegepaste belastingtarief van 10% met 3 à 4% te worden verhoogd ter 
compensatie van de verliezen op deze post van balansdeel van de begroting "inkomsten";

• De CEZCEF is van mening dat het probleem met de verrekenprijzen niet met dit 
voorstel voor een richtlijn wordt opgelost, maar slechts wordt verplaatst van de groep naar een derde 
onderdeel. In aanvulling daarop is het belangrijk om op te merken dat de fiscale preferenties voor het 
bedrijfsleven een nationale beslissing blijven;
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• De CEZCEF is van mening dat op dit terrein slechts maatregelen zouden kunnen 
worden getroffen ten aanzien van de coördinatie tussen nationale belastingstelsels, maar dat de 
belastinggrondslag geen voorwerp van consolidatie zou dienen te zijn.

Dientengevolge is de CEZCEF van mening dat de doelstellingen van de voorgestelde 
handeling beter niet kunnen worden bereikt op het niveau van de Unie. 

Ten aanzien van het evenredigheidsbeginsel:

• Het voorstel voor de richtlijn van de Raad is niet in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel, zoals is vervat in artikel 5, lid 4 van het VEU, aangezien het extra 
administratieve en financiële lasten creëert voor de lidstaten middels de invoering van twee
verschillende stelsels voor vennootschapsbelasting, waardoor op deze wijze wordt voorbijgegaan 
aan het bereiken van de doelstellingen van de Verdragen;

• De ontwerp-richtlijn voorziet in een volledige scheiding van belastingregels en 
boekhoudkundige regels middels de invoering van een fiscale balans met voor de belasting erkende 
inkomsten en uitgaven op grond waarvan de gemeenschappelijke belastinggrondslag wordt bepaald. 
De administratie van twee parallelle stelsels voor vennootschapsbelasting zal leiden tot een 
aanzienlijke toename van de kosten, zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven in verband 
met de uitvoering van de belastingverplichtingen en de nieuwe fiscale rapportage;

• Het aannemen van de richtlijn zal leiden tot een totale wijziging van de regels voor 
belastingheffing op winst en inkomsten van vennootschappen, ongeacht of zij deel uitmaken van een 
Europese groep, en tot de invoering van een nieuw wettelijk kader. In aanvulling hierop zal het 
noodzakelijk zijn de concepten van de internationale belastingheffing te implementeren in de nationale 
fiscale wetgeving. Deze internationale concepten worden in dit stadium nog niet toegepast in Bulgarije 
en vormen een aanvullende last voor het bedrijfsleven en de overheid;

• Het voorstel voor de richtlijn zou een negatief effect teweeg kunnen brengen op de 
nationale begroting, en de werking van de voorgestelde vrijwaringsclausule zou geen compensatie 
kunnen bieden voor de onrechtvaardige weergave van de omvang van de activiteiten van de 
onderneming. In dit scenario verliest de nationale begroting van de lidstaten belastinginkomsten 
die deel uitmaken van het desbetreffende begrotingsjaar op grond waarvan staten hun nationaal beleid 
maken. In aanvulling hierop laat het voorstel voor de richtlijn belastingperiodes niet samenvallen 
met kalenderperiodes en laat deze ook binnen de groep variëren. Dat zou ernstige administratieve 
en technische problemen veroorzaken en zou de dienstverlening voor belastingberekening en 
boekhoudkundige berekening voor de bedrijven duurder maken;

• Hoewel door de voorgestelde regelgeving volgens de EC gunstigere voorwaarden voor 
investeringen zouden worden gecreëerd in de interne markt, zal het effect op de investeringen voor 
Bulgarije en ook voor andere lidstaten negatief zijn, derhalve biedt dit voorstel niet de meest 
proportionele reactie op de in de interne markt gesignaleerde problemen.

Het verslag en het bijbehorende advies wordt ondersteund met 12 stemmen.

VOORZITTER VAN DE COMMISSIE VOOR 
EUROPESE ZAKEN EN CONTROLE OP EUROPESE 
FONDSEN:

/p./MONIKA PANAJOTOVA
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