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1.6.2016 A8-0189/96 

Amendement  96 

Luděk Niedermayer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Algemene antimisbruikregels 

worden in belastingstelsels opgenomen om 

fiscale misbruikpraktijken aan te pakken 

waartegen nog geen voorzieningen zijn 

getroffen door middel van doelgerichte 

bepalingen. Het doel van deze regels is dus 

mazen te dichten zonder dat zij de 

toepasselijkheid van specifieke 

antimisbruikregels doorkruisen. De 

toepassing van algemene 

antimisbruikregels in de Unie moet beperkt 

blijven tot volstrekt kunstmatige 

constructies; voor het overige moet de 

belastingplichtige het recht hebben om 

zijn handelsactiviteiten in de fiscaal 

efficiëntste vorm te gieten. Voorts is het 

belangrijk te waarborgen dat de algemene 

antimisbruikregels op uniforme wijze 

toepassing vinden in binnenlandse 

situaties, binnen de Unie en ten aanzien 

van derde landen, zodat de reikwijdte ervan 

en de toepassingsresultaten in binnenlandse 

en grensoverschrijdende situaties niet 

uiteenlopen. 

(9) Algemene antimisbruikregels 

worden in belastingstelsels opgenomen om 

fiscale misbruikpraktijken aan te pakken 

waartegen nog geen voorzieningen zijn 

getroffen door middel van doelgerichte 

bepalingen. Het doel van deze regels is dus 

mazen te dichten zonder dat zij de 

toepasselijkheid van specifieke 

antimisbruikregels doorkruisen. De 

algemene antimisbruikregels in de Unie 

moeten toegepast worden op constructies 

die zijn opgezet met als voornaamste doel 

of een van de voornaamste doelen een 

belastingvoordeel te verkrijgen dat het 

doel of de strekking van de anderszins 

toepasselijke belastingbepalingen 

ondermijnt, zonder de belastingplichtige te 

verhinderen om zijn handelsactiviteiten in 

de fiscaal efficiëntste vorm te gieten.  

Voorts is het belangrijk te waarborgen dat 

de algemene antimisbruikregels op 

uniforme wijze toepassing vinden in 

binnenlandse situaties, binnen de Unie en 

ten aanzien van derde landen, zodat de 

reikwijdte ervan en de 

toepassingsresultaten in binnenlandse en 

grensoverschrijdende situaties niet 

uiteenlopen. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/97 

Amendement  97 

Luděk Niedermayer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) De lidstaten moeten gedetailleerde 

bepalingen vaststellen die duidelijk maken 

wat wordt verstaan onder kunstmatige 

constructies en andere activiteiten in 

belastingaangelegenheden waarvoor 

sancties gelden. Sancties moeten worden 

duidelijk worden vastgesteld om 

rechtsonzekerheid te voorkomen en een 

sterke stimulans te bieden voor volledige 

naleving van de belastingwetgeving. 

Or. en 

 

 


