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Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing van 
de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen 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 gemotiveerd advies toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns 
inziens niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken bevoegd 
voor de eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel.

Een gemotiveerd advies van de Kamer van Afgevaardigden van Roemenië over bovengenoemd 
voorstel is ter informatie bijgevoegd.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB), COM(2011) 121

Gezien het Verdrag van Lissabon, in het bijzonder artikel 5 en 12 VEU alsmede Protocol 
nr. 1 en nr. 2 behorend bij het Verdrag,

Gezien de Roemeense Grondwet, opnieuw afgekondigd, in het bijzonder artikel 148,

Gezien het Besluit van de Kamer van Afgevaardigden nr. 11/2011,

Overwegende het gemotiveerde advies van de Commissie voor Begroting, Financiën en 
Bankwezen geformuleerd op haar vergadering van 10-05-2011,

Overwegende de positie van de Roemeense Regering, geformuleerd door het Departement voor 
Europese Zaken,

De Kamer van Afgevaardigden, in de uitoefening van haar bevoegdheden ter toetsing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in het voorstel voor een Richtlijn van de Raad voor een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB), 
COM(2011)0121, zoals op 16 maart 2011 door de Europese Commissie gepresenteerd, heeft het 
volgende gemotiveerde advies uitgebracht:

Beschrijving en doelstelling

1. Middels de voorgestelde maatregelen, in de eerste plaats door het scheppen van een 
gemeenschappelijk geconsolideerde heffingsgrondslag, heeft het voorstel voor de richtlijn tot 
algemeen doel de verbetering van de economische efficiëntie met betrekking tot de verdeling 
van het productieve kapitaal in de EU door het verminderen van de fiscale distorsies bij 
investeringsbeslissingen en het op die manier vergroten van de mogelijkheden tot het realiseren 
van grensoverschrijdende investeringen.

De door de Europese Commissie aangehaalde rechtsgrondslag is artikel 115 VWEU, 
volgens welke de Raad, overeenkomstig een speciale wettelijke procedure, met eenparigheid van 
stemmen richtlijnen betreffende het aannemen van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten kan aannemen, die rechtsreeks van invloed zijn op de inrichting of de werking 
van de interne markt.

Of wordt voldaan aan het subsidiariteitsbeginsel is beoordeeld aan de hand van de 
twee criteria die zijn opgenomen in artikel 3 VEU;
- het criterium van het tekortschieten van nationale maatregelen (de doelstellingen van de 

voorgestelde maatregelen kunnen niet in voldoende mate door de lidstaten worden 
verwezenlijkt) en

- het criterium van de toegevoegde waarden op EU-niveau (de doelstellingen van de 
voorgestelde maatregelen kunnen, gegeven de omvang en de gevolgen, beter op EU-niveau 
worden verwezenlijkt). 
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Tevens is er een evaluatie gemaakt van de gevolgen van de toepassing van de richtlijn 
voor de fiscale onafhankelijkheid van de lidstaten, alsmede een evaluatie van de mogelijkheden 
voor de keuze van de rechtsgrondslag.

Het criterium van het tekortschieten van nationale maatregelen

2. De Commissie onderbouwt het criterium van het tekortschieten van nationale 
maatregelen door te stellen dat de 27 verschillende nationale systemen van het heffen van 
belasting op winst een goed functioneren van de interne markt in de weg staan en dat de 
individuele maatregelen van de lidstaten geen oplossing voor dit probleem kunnen bieden.

De verplichting van de Europese Commissie aangaande het bevorderen van de 
voorgestelde richtlijn had moeten worden verricht middels een grondige analyse van de huidige
situatie. Hierbij had tevens, als alternatieve mogelijkheid, gekeken moeten worden op welke 
wijze een betere coördinatie en coöperatie tussen de lidstaten (en hun fiscale administraties) 
gunstig zou kunnen zijn voor het voorkomen van dubbele belasting en andere 
grensoverschrijdende fiscale obstakels, rekening houdend met de huidige EU-wetgeving inzake 
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten op het gebied van directe 
belastingen.

Het criterium van de toegevoegde waarden op EU-niveau

3 . Er is geen duidelijk en kwantificeerbaar bewijs van de voordelen van de maatregelen 
op EU-niveau dat voldoet aan het criterium van de toegevoegde waarde:
- De effectbeoordeling van de Commissie brengt een onbeduidend of zelfs negatief effect van 

de invoering van een gemeenschappelijk geconsolideerde heffingsgrondslag (algemeen 
evenwichtsmodel CORTAX) in de EU als geheel, aan het licht;

- In de toegepaste formule voor de verdeling van de heffingsgrondslag worden drie criteria 
gehanteerd – arbeid, activa, omzet – hetgeen als onevenwichtig, ongelijkwaardig of oneerlijk 
kan worden beschouwd. De voorgestelde formule zal op deze manier een negatief effect 
hebben op de inkomsten van de lidstaten, waaronder Roemenië;

- In de toelichting stelt de Commissie dat de effecten op de omvang en de verdeling van de 
belastinggrondslag van de bedrijven binnen de EU geen doel van het voorstel vormen. 
Bijgevolg zijn er geen doelstellingen omschreven betreffende de inkomensverdeling of de 
neutraliteit van de inkomsten voor de lidstaten. Voorts verklaart de Commissie slechts dat 'er 
geen algemene conclusies getrokken moeten worden betreffende het uiteindelijke effect op de 
inkomsten of de begrotingssituatie van de verschillende lidstaten, want dat zal uiteindelijk 
afhangen van het nationale beleid met betrekking tot de mogelijke aanpassing aan de mix van 
de verschillende fiscale instrumenten dan wel van de toegepaste belastingtarieven'. Deze 
nationale beleidskeuzes zullen in feite zorgen voor aanpassingsreacties van de lidstaten 
teneinde de hoogte van hun belastinginkomsten te kunnen handhaven, die elkaar in een 
stroomversnelling zullen opvolgen, waarbij iedere aanpassing weer een nieuwe reactie 
oproept. Het toepassen van de richtlijn kan een situatie van onzekerheid en 
onvoorspelbaarheid tot gevolg hebben met negatieve effecten op de investeringen;

- De positieve effecten voor grensoverschrijdende bedrijven zijn tweeledig:
o vermindering van de kosten van naleving, zijnde de netto-efficiencywinst voor het geheel 

der economische partijen (particuliere ondernemingen, staten en huishoudens);
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o afdracht van minder belasting en zo het behalen van een hogere nettowinst voor bedrijven 
dankzij de mogelijkheid om de verliezen te consolideren en de prijzen te internaliseren 
door het elimineren van de grensoverschrijdende transactieprijzen op basis ven het principe 
van volledige concurrentie. Deze positieve effecten zijn niet zozeer het gevolg van netto-
efficiencywinst, als wel het resultaat van een feitelijke overheveling van publieke gelden,
onder de druk van de fiscale consolidatie, naar de winstrekeningen van de bedrijven. Er 
is nog geen evaluatie uitgevoerd van de gevolgen van deze transfer, die minder publieke 
goederen zou inhouden, op het algemeen welzijn.

- De verandering in de nationale wetgeving en de tenuitvoerlegging van de richtlijn kunnen 
(aanzienlijke) extra financiële en administratieve lasten voor de nationale 
belastingautoriteiten met zich meebrengen, veroorzaakt door het gelijktijdig naast elkaar 
bestaan van twee verschillende belastingstelsels voor dezelfde belasting en door de noodzaak 
de administratieve infrastructuur op te bouwen en te versterken voor de samenwerking tussen 
de nationale autoriteiten.

- Om de povere resultaten die het CORTAX-model aan het algemeen welzijn in de EU 
bijdraagt, te compenseren, benadrukt de Commissie de dynamische voordelen op de lange 
termijn van de verdere integratie binnen de interne markt, die zal resulteren in enerzijds de 
vervanging van de nationale investeringen door grensoverschrijdende investeringen en 
anderzijds de toename van de attractiviteit van de EU als geheel voor multinationale 
investeerders. Het is niet meer dan een veronderstelling, zonder concreet ondersteunend 
bewijs. Verder is de bewering van de Commissie met betrekking tot de dynamische effecten 
gebaseerd op de vermeende voordelen van het toegenomen concurrentievermogen van de 
bedrijven als gevolg van de integratie in de binnenlandse markt. Hoewel 
concurrentievermogen van bedrijven een noodzakelijke voorwaarde is, komt dit niet 
noodzakelijkerwijs overeen met een toegenomen concurrentievermogen van de economieën 
als geheel. Het positieve verband tussen het concurrentievermogen van de bedrijven en de 
algemene welvaart kan alleen onder bepaalde voorwaarden worden bereikt. Daarom is een 
gedetailleerde motivering van deze beweringen onmisbaar en daar zou de Europese 
Commissie dus voor moeten zorgen.

Effecten op de fiscale onafhankelijkheid van de lidstaten
4. De Commissie is van mening dat door het bewaren van de controle over de 

belastingtarieven, de lidstaten hun fiscale soevereiniteit behouden, zodat het
subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd.

De belastinginkomsten van de staat zijn zowel afhankelijk van de nominale waarde van 
het belastingtarief als van de heffingsgrondslag. Fiscale soevereiniteit op het gebied van de 
vennootschapsbelasting veronderstelt het behoud van controle over zowel de heffingsgrondslag 
als het belastingtarief. Inperking van de mogelijkheden om deze controle uit te voeren zou een 
verlies van de fiscale soevereiniteit betekenen.

De toepassing van de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag zal niet alleen 
directe gevolgen hebben voor de heffingsgrondslag voor iedere lidstaat, maar ook indirecte 
gevolgen voor de belastingtarieven, aangezien de lidstaten genoodzaakt zullen zijn deze aan te 
passen om de gevolgen van de wijzigingen in de heffingsgrondslag voor de belastinginkomsten 
te compenseren.

De toepassing van de richtlijn zou daarom neerkomen op een aanzienlijke beperking 
van de fiscale onafhankelijkheid van de lidstaten. 
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Derhalve is de door de Europese Commissie aangevoerde motivering tegenstrijdig en 
onvoldoende gerechtvaardigd. 

Rechtsgrondslag

5. Er bestaat een tegenstrijdigheid tussen de wens om de fiscale belemmeringen in de 
enige markt op te heffen en de fiscale soevereiniteit van de lidstaten. De vraag is in hoeverre er 
een beroep kan worden gedaan op de werking van de interne markt (artikel 115 VWEU) voor het 
beperken van de bevoegdheden van de lidstaten met betrekking tot de heffing van 
vennootschapbelasting. Tot nu toe waren de wetgevende maatregelen van de Gemeenschap op 
het gebied van directe belastingen beperkt en hadden ze betrekking op specifieke kwesties. Het 
huidige voorstel streeft naar een aanzienlijke uitbreiding van de door de Gemeenschap te nemen 
maatregelen op het gebied van belasting op de winst van bedrijven. De noodzaak voor de 
wetgevende maatregelen op EU-niveau moet derhalve worden gerechtvaardigd op basis van 
objectieve criteria. Daarnaast heeft de Europese Commissie niet voldoende overtuigend 
onderbouwd hoe, zoals is voorgesteld, de op het niveau van iedere lidstaat gemaakte keuze met 
betrekking tot hun eigen fiscale normen moet worden ingeperkt.

In EU-verband is het concept van de subsidiariteit dynamisch (of ambivalent) van aard 
zoals verwoord onder punt 3 van het protocol van Amsterdam: 'Subsidiariteit is een dynamisch 
concept en dient te worden toegepast in het licht van de in het Verdrag neergelegde 
doelstellingen. Het maakt het mogelijk het optreden van de [Unie] binnen de grenzen van haar 
bevoegdheden uit te breiden wanneer de omstandigheden zulks vereisen, dan wel te beperken of 
te beëindigen wanneer het niet meer gerechtvaardigd is.'

Derhalve zou het begrip subsidiariteit de uitbreiding van de maatregelen van de 
Gemeenschap binnen de grenzen van haar bevoegdheden toestaan. Conform artikel 5 VEU, in 
het kader van bevoegdheidsverdeling, handelt de Gemeenschap alleen binnen de grenzen van 
bevoegdheid die door de lidstaten in de Verdragen zijn verleend. In geval van een voorstel voor 
een richtlijn waarbij artikel 115 VWEU als rechtsgrond wordt gekozen, heeft de Europese 
Commissie de taak om het subsidiariteitsbeginsel zowel kwalitatief als kwantitatief te motiveren 
teneinde het optreden van de Europese Unie te kunnen uitbreiden.

Om die redenen heeft het Permanente Bureau van de Kamer van Afgevaardigden 
besloten een gemotiveerd advies uit te brengen, inhoudende dat het voorstel voor een richtlijn 
niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Dit gemotiveerde advies is gericht aan de Voorzitter van het Europese Parlement, aan de 
Raad en aan de Europese Commissie.


