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1.6.2016 A8-0189/101 

Amendement  101 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

namens de S&D-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 7 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Fiscale regelingen met betrekking 

tot intellectuele eigendom, octrooien en 

onderzoek en ontwikkeling (O&O) 

worden veel gebruikt in de Unie. Uit 

verscheidene studies van de Commissie 

blijkt echter duidelijk dat het verband 

tussen octrooiboxen en de bevordering 

van O&O in veel gevallen arbitrair is. De 

OESO heeft de "gemodificeerde 

nexus"-benadering ontwikkeld om het 

systeem van octrooiboxen te regelen. Deze 

methode garandeert dat in het kader van 

het systeem van octrooiboxen alleen voor 

inkomsten die rechtstreeks verband 

houden met uitgaven voor onderzoek en 

ontwikkeling, een gunstig belastingtarief 

geldt. Nu al wordt echter zichtbaar dat 

lidstaten problemen ondervinden bij het 

toepassen van de concepten "nexus" en 

"economische substantie" op hun 

innovatieboxen. Als de lidstaten de 

"gemodificeerde nexus"-benadering in 

januari 2017 nog steeds niet volledig en 

op homogene wijze toepassen om af te 

stappen van bestaande schadelijke 

octrooiboxregelingen, moet de Commissie 

een nieuw, bindend wetgevingsvoorstel 

indienen op grond van artikel 116 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie teneinde de afschaffing 

van de oude, schadelijke regelingen uit te 
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stellen tot 30 juni 2017 door de periode te 

verkorten waarin de 

"grandfathering"-regel van toepassing is. 

De CCCTB moet het probleem van 

winstverschuiving door middel van fiscale 

planning van intellectuele eigendom 

uitbannen. De CCCTB moet het probleem 

van winstverschuiving door middel van 

fiscale planning van intellectuele 

eigendom uitbannen. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/102 

Amendement  102 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

namens de S&D-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 6 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten verlenen een 

belastingplichtige geen vrijstelling van 

belasting ter zake van buitenlandse 

inkomsten die de belastingplichtige heeft 

ontvangen als winstuitkering van een 

entiteit in een derde land, als opbrengst uit 

de vervreemding van aandelen in een 

entiteit in een derde land of als inkomsten 

van een in een derde land gelegen vaste 

inrichting wanneer de entiteit of de vaste 

inrichting, in het land waarvan die entiteit 

inwoner is of in het land waar die vaste 

inrichting is gelegen, onderworpen is aan 

een belasting naar de winst tegen een 

wettelijk vennootschapsbelastingtarief dat 

lager is dan 40 percent van het wettelijke 

belastingtarief dat zou zijn geheven 

overeenkomstig het toepasselijke 

vennootschapsbelastingstelsel in de 

lidstaat van de belastingplichtige. In die 

omstandigheden wordt de 

belastingplichtige aan de belasting 

onderworpen ter zake van de buitenlandse 

inkomsten, waarbij de in het derde land 

betaalde belasting wordt afgetrokken van 

zijn belastingschuld in de staat waarvan hij 

fiscaal inwoner is. De aftrek is niet hoger 

dan het bedrag aan belastingen, zoals 

berekend vóór de aftrek, dat toerekenbaar 

is aan de belastbare inkomsten. 

1. De lidstaten verlenen een 

belastingplichtige geen vrijstelling van 

belasting ter zake van niet uit 

bedrijfsactiviteiten afkomstige 
buitenlandse inkomsten die de 

belastingplichtige heeft ontvangen als 

winstuitkering van een entiteit in een derde 

land, als opbrengst uit de vervreemding 

van aandelen in een entiteit in een derde 

land of als inkomsten van een in een derde 

land gelegen vaste inrichting wanneer de 

entiteit of de vaste inrichting, in het land 

waarvan die entiteit inwoner is of in het 

land waar die vaste inrichting is gelegen, 

onderworpen is aan een belasting naar de 

winst tegen een wettelijk 

vennootschapsbelastingtarief dat lager is 

dan 15 procent. In die omstandigheden 

wordt de belastingplichtige aan de 

belasting onderworpen ter zake van de 

buitenlandse inkomsten, waarbij de in het 

derde land betaalde belasting wordt 

afgetrokken van zijn belastingschuld in de 

staat waarvan hij fiscaal inwoner is. De 

aftrek is niet hoger dan het bedrag aan 

belastingen, zoals berekend vóór de aftrek, 

dat toerekenbaar is aan de belastbare 

inkomsten. Om te profiteren van de 

vrijstelling moet de belastingplichtige aan 

zijn belastingautoriteiten aantonen dat de 
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buitenlandse inkomsten afkomstig zijn uit 

bedrijfsactiviteiten, ondersteund door 

voldoende personeel, uitrusting, activa en 

lokalen die de aan het bedrijf 

toegeschreven inkomsten rechtvaardigen. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/103 

Amendement  103 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

namens de S&D-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 7 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer een constructie of een 

reeks van constructies overeenkomstig lid 

1 buiten beschouwing wordt gelaten, wordt 

de belastingschuld berekend op grond van 

de economische substance overeenkomstig 

het nationale recht. 

3. Wanneer een constructie of een 

reeks van constructies overeenkomstig lid 

1 buiten beschouwing wordt gelaten, wordt 

de belastingschuld berekend op grond van 

de in artikel 2 gedefinieerdeeconomische 

substance overeenkomstig het nationale 

recht. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/104 

Amendement  104 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

namens de S&D-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 dat lager is 

dan 15 percent; dit tarief wordt 

geëvalueerd op basis van de winst vóór de 

berekeningen die deze landen uitvoeren 

om de belastbare grondslag te verlagen; 

dit tarief wordt jaarlijks herzien in het 

licht van de economische ontwikkelingen 

in de wereldhandel; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/105 

Amendement  105 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

namens de S&D-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 2 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten passen lid 1 niet toe wanneer 

een entiteit haar fiscale woonplaats heeft in 

een lidstaat of in een derde land dat partij is 

bij de EER-Overeenkomst of ter zake van 

een vaste inrichting van een entiteit van 

een derde land die in een lidstaat gelegen 

is, tenzij de inrichting van de entiteit 

volstrekt kunstmatig is of voor zover de 

entiteit, in het kader van haar activiteit, 

betrokken is bij kunstmatige constructies 

die zijn opgezet met als wezenlijke doel 

een belastingvoordeel te verkrijgen. 

De lidstaten passen lid 1 toe wanneer een 

entiteit haar fiscale woonplaats heeft in een 

lidstaat of in een derde land dat partij is bij 

de EER-Overeenkomst of ter zake van een 

vaste inrichting van een entiteit van een 

derde land die in een lidstaat gelegen is, 

tenzij de belastingplichtige kan bewijzen 

dat het gecontroleerde buitenlandse 

bedrijf om geldige commerciële redenen is 

opgericht en economische activiteiten 

uitvoert die worden ondersteund door 

voldoende personeel, uitrusting, activa en 

lokalen die de daaraan toegeschreven 

inkomsten rechtvaardigen. In het 

specifieke geval van 

verzekeringsmaatschappijen wordt het feit 

dat een moedermaatschappij haar risico's 

verzekert bij haar eigen 

dochterondernemingen als kunstmatig 

beschouwd. 

Or. en 

 

 


