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Uit hoofde van artikel 6 van het Protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, mag ieder nationaal parlement binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van een 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.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
verantwoordelijk voor de waarborging van het subsidiariteitsbeginsel.

Een met redenen omkleed advies van het Lagerhuis van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland over bovengenoemd voorstel is ter informatie bijgevoegd.
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BIJLAGE

Met redenen omkleed advies van het Lagerhuis

Toegezonden aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, overeenkomstig artikel 6 

van het Protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

Ontwerprichtlijn betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (7263/11)

Verdragskader voor de beoordeling van overeenstemming met het beginsel van subsidiariteit

1. Het beginsel van subsidiariteit komt voort uit de wens ervoor te zorgen dat besluiten zo dicht mogelijk bij de 

burgers van de EU worden genomen. Het beginsel van subsidiariteit wordt gedefinieerd in artikel 5(2) VEU:

"Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve 

bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet 

voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar 

vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt."

2. De instellingen van de Unie dragen er "voortdurend zorg voor"1 dat de beginselen van subsidiariteit 

overeenkomstig het Protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid 

in acht worden genomen.

3. De Commissie houdt bijgevolg brede raadplegingen alvorens een wetgevingshandeling voor te stellen, en daarbij 

wordt, in voorkomend geval, rekening gehouden met de regionale en lokale dimensie2.

4. Krachtens artikel 5 van het Protocol (nr. 2), moet ieder ontwerp van wetgevingshandeling een memorandum 

bevatten met een "uitgebreide toelichting" van de elementen op basis waarvan de naleving van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kan worden beoordeeld. De volgende zaken moeten in dit memorandum worden 

opgenomen:

—   elementen waarmee de financiële gevolgen van het ontwerp kunnen worden beoordeeld;

— in het geval van een richtlijn, het effect ervan op de door de lidstaten vast te stellen regelgeving, inclusief, waar 

toepasselijk, de regionale regelgeving; en 

— de redenen voor de conclusie dat een doelstelling van de Unie beter bereikt kan worden door de Unie, gestaafd 

met kwalitatieve en zo mogelijk kwantitatieve indicatoren.

                                               
1 Artikel 1 van Protocol nr. 2.
2 Artikel 2 van Protocol nr. 2.
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In de uitgebreide ontwerpen van wetgevingshandelingen moet ook worden aangetoond dat er rekening mee wordt 

gehouden dat alle, financiële of administratieve, lasten voor de EU, de nationale regeringen, de regionale of lokale 

overheden, het bedrijfsleven en de burgers tot een minimum moeten worden beperkt en in verhouding moeten staan 

tot het te bereiken doel.

5. Uit hoofde van artikel 5(2) en 12(b) VEU, zorgen de nationale parlementen ervoor dat het subsidiariteitsbeginsel 

wordt nageleefd volgens de procedure als opgenomen in Protocol nr. 2; de procedure van het met reden omkleed 

advies.

Vorig protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

6. Het vorige protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel, als bijlage bij 

het Verdrag van Amsterdam, was een goede leidraad voor de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Deze 

leidraad blijft een relevante indicator voor naleving van het subsidiariteitsbeginsel:

"Optreden van de Gemeenschap i s  alleen gerechtvaardigd als aan beide aspecten van het 

subsidiariteitsbeginsel is voldaan: de doelstellingen van het overwogen optreden kunnen niet voldoende door 

de lidstaten worden verwezenlijkt in het kader van hun nationaal grondwettelijk stelsel, en kunnen derhalve 

beter door een optreden van de Gemeenschap worden verwezenlijkt.

"Om na te gaan of aan bovenstaande voorwaarde is voldaan, worden de volgende richtsnoeren gehanteerd:

• de onderhavige kwestie heeft transnationale aspecten die door een optreden van de lidstaten niet 

bevredigend kunnen worden geregeld; 

• het optreden van de lidstaten alleen of het niet optreden van de Gemeenschap zou in strijd zijn met de 

voorschriften van het Verdrag (zoals de noodzaak om concurrentievervalsing tegen te gaan of 

verkapte handelsbeperkingen te voorkomen of de economische en sociale samenhang te versterken) 

of zou op een andere manier de belangen van de lidstaten aanzienlijk schaden;

• een optreden op communautair niveau zou vanwege de schaal of de gevolgen ervan duidelijke 

voordelen opleveren ten opzichte van een nationaal optreden"3.

Voorstel

7. In de voorgestelde richtlijn wordt beoogd een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB) in te voeren. Een CCCTB zou voorzien in een enkele reeks geharmoniseerde 

regels voor de berekening van de belastinggrondslag voor belastbare winst van bedrijven die zijn gevestigd in 

                                               
3 Artikel 5
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lidstaten van de EU, en zou bedrijfsgroepen de mogelijkheid bieden om voor fiscale doeleinden de totale in de EU 

behaalde geconsolideerde winst te berekenen. 

8.Deze winst zou dan worden toegewezen aan bedrijven die deel uitmaken van de groep op basis van een 

toerekeningsformule waarin omzet, loonkosten, aantal werknemers en activa in elke lidstaat zijn opgenomen.

Lidstaten zouden dan de winst belasten die is toegewezen aan de bedrijven die zijn gevestigd in de eigen lidstaat.

9.Het toewijzen van winst op deze basis zou een significante wijziging betekenen van de status quo. De huidige 

regelingen zijn gebaseerd op een afzonderlijke verslaglegging in elke lidstaat waarbij de locatie van inkomsten en de 

daarmee samenhangende belastingplicht worden vastgesteld. In dit voorstel zou de belastinggrondslag worden 

verdeeld tussen de lidstaten maar zouden de lidstaten hun eigen tarieven voor de vennootschapsbelasting blijven 

vaststellen. 

10.Als de richtlijn wordt aangenomen, zou deze moeten worden omgezet in nationale wetgeving. De lidstaten 

zouden dan verplicht twee verschillende belastingsystemen moeten voeren, het bestaande nationale systeem, dat 

wordt gedekt door bestaande wetgeving, en een CCCTB. Hiervoor zou volgens de regering van het VK geen 

wijziging van de bestaande wetgeving binnen het VK vereist zijn, maar het zou wel leiden tot hogere kosten:

nieuwe uitgaven die zijn gerelateerd aan de noodzaak van coördinatie met overheden in andere landen en 

uitzonderlijke uitgaven zoals de noodzaak van training voor werknemers en het actualiseren van IT-systemen. 

Effectbeoordeling

11.Bij het voorstel van de Commissie zijn een toelichting, een effectbeoordeling en een samenvatting van de 

effectbeoordeling gevoegd. Het verslag is opgesteld volgens de richtsnoeren voor effectbeoordelingen van het 

secretariaat-generaal en omvat derhalve het volgende: "(i) een beoordeling van het raadplegingsproces, (ii) een 

beschrijving van de bestaande problemen, (iii) een uiteenzetting van de beleidsdoelstellingen, en (iv) een 

vergelijking van alternatieve beleidsopties waarmee de gestelde doelstellingen ook zouden kunnen worden 

verwezenlijkt"4. Bovendien zijn de resultaten opgenomen van vijf studies die zijn uitgevoerd namens de 

Commissie. De vier alternatieve beleidsopties zijn: de voorgestelde optionele gemeenschappelijke geconsolideerde

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (optionele CCCTB), een verplichte gemeenschappelijke 

geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (verplichte CCCTB), een optionele 

gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (optionele CCTB met behoud van 

afzonderlijke verslaglegging en zonder consolidatie van fiscale resultaten) en een verplichte gemeenschappelijke 

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (verplichte CCTB).

                                               
4 Toelichting, blz. 7.
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12. De beoordeling van het effect van de optie waar de Commissie de voorkeur aan geeft, wijst uit dat wanneer het 

VK zou deelnemen samen met alle 26 andere lidstaten, het aandeel van het VK in de EU-brede heffingsgrondslag 

voor vennootschapsbelasting zou toenemen van 20,3% tot 20,5%.

13. Op EU-niveau wijst de effectbeoordeling uit dat er een negatief effect is op investeringen (-0,74% tot 0,87%), 

de werkgelegenheid (0% tot -0,01%) en het BBP (-0,15% tot -0,17%), met slechts een marginale verhoging van de 

welvaart (+ 0,02%).

14. Voor het VK wordt een negatief effect aangetoond op investeringen (-0,77% tot 0,93%), werkgelegenheid (-

0,03% tot -0,04%) en het BBP (-0,02% tot -0,05%), met slechts een marginale verhoging van de welvaart (0 tot + 

0,02%).

15.De Commissie onderkent dat het moeilijk is de exacte gevolgen te voorspellen van het voorstel voor de 

belastinginkomsten van afzonderlijke lidstaten. Het voorstel zou de EU-heffingsgrondslag voor 

vennootschapsbelasting effectief herverdelen onder de lidstaten op basis van toerekeningsfactoren.  In de 

toelichting staat het volgende:

"Hieruit is gebleken dat het effect op de opbrengsten van de lidstaten uiteindelijk zal afhangen van de 

beleidskeuzes die zij maken ten aanzien van eventuele wijzigingen in de mix van het fiscaal instrumentarium 

of de toegepaste belastingtarieven. Daardoor kan het precieze effect op iedere lidstaat afzonderlijk moeilijk 

worden voorspeld. Als uitzondering op het algemene beginsel is een vrijwaringsclausule opgenomen, die 

voorziet in het gebruik van een alternatieve methode wanneer het resultaat van de verdeling van de 

belastinggrondslag over de lidstaten geen billijke weerspiegeling van de omvang van de bedrijfsactiviteiten 

vormt"5.

Het standpunt van de regering van het VK

16. De regering van het VK is van mening dat de inschatting van de Commissie van de gevolgen van het voorstel 

voor het VK en de effectbeoordeling in zijn geheel op belangrijke punten tekortschieten. De regering van het VK is 

het niet eens met de aanname dat een CCCTB noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de bredere doelstellingen 

van het voorstel, noch met de aanname dat 27 verschillende systemen voor vennootschapsbelasting een goed 

functioneren van de interne markt belemmeren. De regering is er niet van overtuigd dat een CCCTB noodzakelijk is 

voor de verbetering van de efficiëntie en de vereenvoudiging van de stelsels voor vennootschapsbelasting in de EU.

De regering is van mening dat de fiscale obstakels voor grensoverschrijdende activiteiten die volgens de opstellers 

met dit voorstel zouden moeten zijn weggenomen, dat wil zeggen nalevingskosten, dubbele belasting en 

                                               
5 Blz. 6.
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overbelasting, op een andere manier kunnen worden weggenomen, bijvoorbeeld middels informele coördinatie of 

via bilaterale oplossingen. De regering is er daarom niet van overtuigd dat de Commissie een afdoende krachtige 

rechtvaardiging heeft gegeven voor de stelling dat actie op EU-niveau noodzakelijk is en dat met het voorstel de 

vereisten van subsidiariteit en evenredigheid worden nageleefd. Bij het openen van de onderhandelingen zal de 

regering de Commissie met klem verzoeken te komen met elke nadere analyse die zij kan geven inzake de naleving 

van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel.

Aspecten van de richtlijn die niet in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel

17. Het Lagerhuis is van mening dat de ontwerprichtlijn betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting niet in overeenstemming is met de procedurele verplichtingen die 

de Commissie moet nakomen krachtens Protocol nr. 2, noch in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel 

op de volgende punten.

i) Niet-nakoming van procedurele verplichtingen

18. Punt 2.4 van de effectbeoordeling (over subsidiariteit en evenredigheid) bevat niet een subsidiariteits- en 

evenredigheidsmemorandum met een uitgebreide toelichting van de elementen op basis waarvan de naleving van de 

beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kan worden beoordeeld, als voorgeschreven in artikel 5 van Protocol 

nr. 2. In de samenvatting van de effectbeoordeling wordt gesteld dat de richtsnoeren voor effectbeoordelingen van 

het secretariaat-generaal zijn gevolgd, richtsnoeren waarin kennelijk geen bepaling i s  opgenomen voor een 

uitgebreid memorandum in overeenstemming met artikel 5 van Protocol nr. 2 (zie paragraaf 11 hierboven). Punt 2.4 

is veel te weinig gedetailleerd voor een afdoende onderbouwing van de noodzaak voor actie op EU-niveau. 

Bovendien bevat dit punt irrelevante overwegingen over de rechtsgrondslag en naleving van het EU-Handvest van 

de grondrechten:

"2.4. Subsidiariteit en evenredigheid

Het recht van de Gemeenschap [sic] om op te treden op het gebied van directe belastingen is opgenomen in 

artikel 115 van het VWEU waarin wordt gesteld dat ‘de Raad na raadpleging van het Europees Parlement en 

het Economisch en Sociaal Comité met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere 

wetgevingsprocedure, richtlijnen vaststelt voor de onderlinge aanpassingen van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten welke rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking 

van de interne markt'. Bovendien zijn de voorziene beleidsopties in overeenstemming met het EU-Handvest 

van de grondrechten.
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"Als aangegeven onder de voorgaande punten, belemmert het huidige kader met 27 verschillende nationale 

stelsels van vennootschapsbelasting een goede werking van de interne markt. De lidstaten kunnen geen 

totaaloplossing aan dit probleem geven. Met niet-gecoördineerde maatregelen – die door elke lidstaat 

afzonderlijk worden gepland en uitgevoerd – zou de huidige situatie alleen maar worden gecontinueerd, omdat 

de belastingbetalers nog steeds te maken zouden hebben met evenveel overheden als het aantal jurisdicties 

waar zij belastingplichtig zijn. Communautaire actie is noodzakelijk met het oog op de vaststelling van een 

juridisch kader met gemeenschappelijke regels. De Commissie heeft nu het initiatief genomen, rekening 

houdend met het feit dat ingevolge het subsidiariteitsbeginsel de lidstaten soeverein hun 

vennootschapsbelastingtarieven blijven vaststellen.

De maatregelen die moeten worden genomen naar aanleiding van het huidige initiatief zijn zowel passend als 

noodzakelijk voor het bereiken van het verlangde doel (i.e. evenredig). De omvattende voorstellen die in dit 

document worden onderzocht gaan niet over de harmonisering van tarieven voor vennootschapsbelasting in de 

EU en houden daarom voor de lidstaten geen restrictie in van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de 

gewenste hoeveelheid inkomsten uit de vennootschapsbelasting. De voorstellen vormen geen inbreuk op 

nationale keuzes als het gaat over de mate van overheidsinterventie en de samenstelling van 

belastinginkomsten. De voorstellen gaan slechts over een efficiëntere gezamenlijke beheersing van problemen 

die voortkomen uit de aanwezigheid van vele verschillende nationale stelsels voor vennootschapsbelasting 

tegen de achtergrond van een efficiëntere interne markt. In lijn met de algemene opvatting van het 

subsidiariteitsbeginsel, bieden deze voorstellen oplossingen waarbij de falende marktwerking die het gevolg is 

van het bestaan van 27 verschillende nationale belastingstelsels nu collectief kan worden benaderd"6.

19. De aanname in artikel 5 VEU is dat besluiten zo dicht mogelijk bij de burger moeten worden genomen.

Afwijking van deze aanname moet niet als voldongen feit worden aanvaard maar moet afdoende uitgebreid en 

helder worden verantwoord, opdat de EU-burger de kwalitatieve en kwantitatieve redenen inziet die leiden tot de 

conclusie dat handelen op EU-niveau eerder dan op nationaal niveau is gerechtvaardigd. In de effectbeoordeling 

slaagt de Commissie er niet in om te voldoen aan de verplichtingen die zij heeft, krachtens artikel 5 van Protocol 

nr.2, om een uitgebreid memorandum inzake subsidiariteit te overleggen.

ii) Niet-nakoming van het beginsel van subsidiariteit

20. In de eerste overweging van het voorstel wordt de wetgevingsdoelstelling behandeld:

"(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 

                                               
6  Blz. 15-16.
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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"7.

21. Of deze doelstelling in overeenstemming is met het beginsel van subsidiariteit wordt beoordeeld in het licht van 

het richtsnoer dat hierboven in paragraaf 6 wordt aangehaald.

22. In de effectbeoordeling is sprake van een aanname, en niet zozeer van duidelijk bewijs in de vorm van 

kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, dat de kwestie transnationale aspecten heeft die door een optreden van de 

lidstaten niet bevredigend kunnen worden geregeld, bijvoorbeeld via informele coördinatie als voorgesteld door de 

regering van het VK.

23. Zo is in de effectbeoordeling ook sprake van een aanname, en niet zozeer van duidelijk bewijs in de vorm van 

kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, dat optreden van de lidstaten afzonderlijk of een gebrek aan optreden van 

de EU in strijd zou zijn met de vereisten als gesteld in de EU-Verdragen, in dit geval met betrekking tot de interne 

markt. Ofschoon het duidelijk is dat verschillende stelsels voor vennootschapsbelasting leiden tot extra belasting 

voor bedrijven die in meer dan één lidstaat actief zijn en dat een uniforme heffingsgrondslag voor 

vennootschapsbelasting deze belasting zou verlichten, betekent dit niet, als de Commissie beweert, dat deze extra 

belasting een obstakel vormt voor het functioneren van de interne markt:

"de fiscale obstakels voor EU-bedrijven bij grensoverschrijdende activiteiten kunnen worden gedefinieerd als 

kostenverhogende obstakels die de toegangsmogelijkheden tot de markt beperken. Het wegnemen van deze 

obstakels komt neer op een liberalisatiebeleid dat moet worden geanalyseerd binnen het kader van de vrije 

vestiging in de interne markt"8.

In de effectbeoordeling wordt niet voldoende aangetoond dat het voorstel gerechtvaardigd is omdat het neerkomt op 

een "liberalisatiebeleid dat moet worden geanalyseerd binnen het kader van de vrije vestiging in de interne markt."

24. In de effectbeoordeling wordt niet voldoende aangetoond aan de hand van kwalitatieve of kwantitatieve 

indicatoren dat een optreden op EU-niveau vanwege de schaal of de gevolgen ervan duidelijke voordelen zou 

opleveren ten opzichte van een optreden op het niveau van de lidstaten. Ofschoon het terugbrengen van 

nalevingskosten wordt geschat op 7%, wordt in de effectbeoordeling aangetoond dat er een negatief effect geldt 

voor investeringen, de werkgelegenheid en het BBP op EU-niveau, met slechts een marginale winst op het gebied 

                                               
7    Blz. 11 van het voorstel.
8. Punt 2.3 van de effectevaluatie “Samenvatting van de problemen en referentiescenario”, blz. 14.
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van welvaart. Ook de vermeende voordelen voor de lidstaten roepen vragen op: Men acht een vrijwaringsclausule 

noodzakelijk waarmee voorzien wordt in het gebruik van een alternatieve methode wanneer het resultaat van de 

verdeling van de belastinggrondslag over de lidstaten niet billijk wordt geacht voor een van de lidstaten.

25. Om deze redenen komt het Lagerhuis tot de conclusie dat het beginsel van subsidiariteit in dit voorstel niet 

wordt gerespecteerd.


