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1.6.2016 A8-0189/106 

Amendement  106 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

Verslag A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Fiscale regelingen met 

betrekking tot intellectueel eigendom, 

octrooien en onderzoek en ontwikkeling 

(O&O) worden veel gebruikt in de Unie. 

Uit verscheidene studies van de Europese 

Commissie blijkt echter duidelijk dat het 

verband tussen octrooiboxen en O&O in 

de meeste gevallen arbitrair en/of 

kunstmatig is, en dat alle regeringen, ook 

degene die een dergelijk beleid voeren, als 

gevolg van octrooiboxregelingen vaak 

veel belastinginkomsten mislopen 

aangezien de huidige modellen een zo 

laag mogelijke belastingafdracht door 

multinationale ondernemingen in de hand 

werken. Bovendien is tot nu toe niet 

bewezen dat octrooi-, kennis- of O&O-

boxen de innovatie in de Unie hebben 

aangewakkerd, en kan O&O beter worden 

bevorderd via subsidies of rechtstreekse 

fiscale aftrekbaarheid van kosten.  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/107 

Amendement  107 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 A8-0189/108 

Amendement  108 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 A8-0189/109 

Amendement  109 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 

 Beperking van de aftrekbaarheid van 

royalty's 

 1. Royaltykosten zijn volledig 

aftrekbaar in het belastingjaar waarin zij 

zijn ontstaan, indien het overeenkomstige 

inkomen van de ontvanger van de royalty 

of de door de belastingplichtige betaalde 

licentievergoedingen onderworpen zijn 

aan een effectief belastingtarief dat ten 

minste even hoog is als het effectieve 

belastingtarief dat de belastingplichtige 

zou hebben moeten betalen in geval van 

niet-aftrekbaarheid. 

 2. Royaltykosten waarvan het 

overeenkomstige inkomen van de 

ontvanger van de royalty en 

licentievergoedingen in laatste instantie 

onderworpen is aan een effectief 

belastingtarief dat lager ligt dan het 

effectieve belastingtarief dat de 

belastingplichtige zou moeten betalen in 

geval van niet-aftrekbaarheid, zijn alleen 

aftrekbaar in evenredigheid met het 

verschil tussen de effectieve 

belastingtarieven. 

 Voor de toepassing van dit lid betekent 

"evenredig" dat voor een verschil van x % 
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tussen de effectieve belastingtarieven die 

op de belastingplichtige en de 

eindbegunstigde van de royalty-inkomsten 

van toepassing zijn, hetzelfde deel van 

x % van de royaltykosten voor de 

belastingplichtige aftrekbaar zijn. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/110 

Amendement  110 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 ter 

 Preferentiële belastingregelingen op basis 

van immateriële activa 

 1. Een belastingplichtige die nu al 

profiteert of vóór 30/06/2016 begint te 

profiteren van preferentiële 

belastingregelingen op basis van 

immateriële activa (de zogeheten octrooi- 

of IP-boxen) waarbij niet de 

gemodificeerde nexusbenadering wordt 

gehanteerd, zal geen recht meer hebben 

op deze voordelen na 31/12/2017. 

 2. Een belastingplichtige die niet al 

vóór 30/06/2016 heeft geprofiteerd van 

preferentiële belastingregelingen op basis 

van immateriële activa (de zogeheten 

octrooi- of IP-boxen) waarbij niet de 

gemodificeerde nexusbenadering wordt 

gehanteerd, heeft geen recht op deze 

voordelen. 

 3. Een belastingplichtige die 

profiteert van preferentiële 

belastingregelingen op basis van 

immateriële activa (de zogeheten octrooi- 

of IP-boxen) waarbij de gemodificeerde 

nexusbenadering wordt gehanteerd, zal 

geen recht meer hebben op deze voordelen 
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na 31/12/2021. 

Or. en 



 

AM\1097065NL.doc  PE596.865v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

1.6.2016 A8-0189/111 

Amendement  111 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 quater (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 quater 

 Belastingparadijzen of laagbelastende 

jurisdicties 

 1. Een lidstaat legt een bronbelasting 

op betalingen van een entiteit in die 

lidstaat op aan een entiteit in een 

belastingparadijs of laagbelastende 

jurisdictie, als bepaald in deze richtlijn, 

waar de ontvangende entiteit in het 

belastingparadijs of de laagbelastende 

jurisdictie niet onderworpen is aan 

minimale effectieve belastingheffing. 

 2. Betalingen die niet rechtstreeks 

worden verricht aan een entiteit in een 

belastingparadijs of een laagbelastende 

jurisdictie, maar waarvan redelijkerwijs 

kan worden aangenomen dat zij op 

indirecte wijze worden verricht aan een 

entiteit in een belastingparadijs of een 

laagbelastende jurisdictie, bijvoorbeeld 

door middel van louter tussenpersonen in 

andere jurisdicties, vallen eveneens onder 

de bepalingen van lid 1. 

 3. De lidstaten actualiseren op 

termijn de verdragen ter voorkoming van 

dubbele belastingheffing die een dergelijk 

percentage van bronbelasting momenteel 
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uitsluiten teneinde eventuele juridische 

belemmeringen voor dit collectieve 

beschermingsmiddel weg te nemen. 

Or. en 

 

 


