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12.4.2012 A7-0080/39 

Amendement  39 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (1 bis) De nationale begrotingen hebben 

te kampen met ernstige problemen ten 

gevolge van de rampzalige 

belastingconcurrentie tussen de lidstaten. 

De staatsschuldcrisis is een van de 

gevolgen van deze concurrentie, 

aangezien ondernemingen steeds minder 

belasting betalen in de Unie. Daarom is 

de invoering van een 

minimumgrenswaarde van 25% voor de 

vennootschapsbelasting zowel objectief 

gerechtvaardigd als geëigend. Aangezien 

de vrijheid van de lidstaten verder 

ongemoeid wordt gelaten, is dit in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/40 

Amendement  40 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Aangezien een dergelijke regeling er 

hoofdzakelijk toe strekt om tegemoet te 

komen aan de behoeften van bedrijven die 

grensoverschrijdend actief zijn, moet zij 

optioneel zijn, dat wil zeggen naast de 

bestaande nationale 

vennootschapsbelastingstelsels staan. 

(8) Aangezien een dergelijke regeling er 

toe strekt om tegemoet te komen aan de 

behoeften van bedrijven die 

grensoverschrijdend actief zijn, en om 

belastingontduiking en -ontwijking 

doeltreffender te voorkomen, moet zij 

verplicht zijn, dat wil zeggen in de plaats 

komen van de bestaande nationale 

vennootschapsbelastingstelsels voor de 

betrokken ondernemingen. 

 (Indien dit amendement wordt 

aangenomen, moet in de rest van de tekst 

ook overal gewezen worden op het 

verplichte karakter van de regeling). 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/41 

Amendement  41 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij deze richtlijn wordt een regeling voor 

een gemeenschappelijke grondslag voor de 

belasting van bepaalde vennootschappen 

en groepen ingesteld en worden 

voorschriften voor de berekening en het 

gebruik van die grondslag vastgesteld. 

Bij deze richtlijn wordt een regeling voor 

een gemeenschappelijke grondslag voor de 

belasting van bepaalde vennootschappen 

en groepen ingesteld, alsmede een 

minimumgrenswaarde voor de 

vennootschapsbelasting, en worden 

voorschriften voor de berekening en het 

gebruik van die grondslag vastgesteld. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/42 

Amendement  42 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een onder deze richtlijn vallende 

vennootschap die fiscaal inwoner is van 

een lidstaat, kan ervoor kiezen de bij deze 

richtlijn ingestelde regeling onder de daarin 

vastgestelde voorwaarden toe te passen. 

1. Een onder deze richtlijn vallende 

vennootschap die fiscaal inwoner is van 

een lidstaat, is belastingplichtig onder de 

bij deze richtlijn ingestelde regeling onder 

de daarin vastgestelde voorwaarden. 

 (Indien dit amendement wordt 

aangenomen, moet in de rest van de tekst 

ook overal gewezen worden op het 

verplichte karakter van de regeling). 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/43 

Amendement  43 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  Op het grondgebied van de Europese Unie 

is een minimumbelasting voor 

vennootschappen van toepassing. Deze 

mag nominaal niet minder dan 25% 

bedragen. Verder hebben lidstaten alle 

vrijheid om belastingtarieven vast te 

leggen. 

Or. en 

 

 


