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1.6.2016 A8-0189/92 

Amendement  92 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een financieringskostensurplus kan 

worden afgetrokken in het belastingjaar 

waarin het is ontstaan, ten belope van 

maximaal 30 procent van de winst vóór 

rente, belastingen, afschrijvingen en 

amortisatie (ebitda) van de 

belastingplichtige dan wel een bedrag van 

1 000 000 EUR, naargelang welk van beide 

het hoogste is. De ebitda wordt berekend 

door de voor belastingen gecorrigeerde 

bedragen voor nettorentelasten en andere 

met rente vergelijkbare kosten en de voor 

belastingen gecorrigeerde bedragen voor 

afschrijvingen en amortisatie bij de 

belastbare inkomsten op te tellen. 

2. Een financieringskostensurplus kan 

worden afgetrokken in het belastingjaar 

waarin het is ontstaan, ten belope van 

maximaal 10 procent van de winst vóór 

rente, belastingen, afschrijvingen en 

amortisatie (ebitda) van de 

belastingplichtige dan wel een bedrag van 

1 000 000 EUR, naargelang welk van beide 

het hoogste is. De ebitda wordt berekend 

door de voor belastingen gecorrigeerde 

bedragen voor nettorentelasten en andere 

met rente vergelijkbare kosten en de voor 

belastingen gecorrigeerde bedragen voor 

afschrijvingen en amortisatie bij de 

belastbare inkomsten op te tellen. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/93 

Amendement  93 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De financieringskosten die niet 

kunnen worden afgetrokken in het lopende 

belastingjaar op grond van lid 2, zijn 

aftrekbaar tot 30 procent van de ebitda in 

daaropvolgende belastingjaren, op dezelfde 

wijze als de financieringskosten voor die 

jaren. 

5. De financieringskosten die niet 

kunnen worden afgetrokken in het lopende 

belastingjaar op grond van lid 2, zijn 

aftrekbaar tot 10 procent van de ebitda in 

daaropvolgende belastingjaren, op dezelfde 

wijze als de financieringskosten voor die 

jaren. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/94 

Amendement  94 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) krachtens de algemene regeling in 

het land van de entiteit is de winst 

onderworpen aan een effectief 

vennootschapsbelastingtarief dat lager is 

dan 40 percent van het effectieve 

belastingtarief dat zou zijn geheven 

krachtens het toepasselijke 

vennootschapsbelastingstelsel in de 

lidstaat van de belastingplichtige; 

(b) krachtens de algemene regeling in 

het land van de entiteit is de winst 

onderworpen aan een 

vennootschapsbelastingtarief van 25 

percent. Dit tarief wordt berekend op basis 

van de winst vóór de berekeningen die 

deze landen uitvoeren om de belastbare 

grondslag te verlagen; 

Or. en 

 

 


