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Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en 

dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (herschikking) * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2011 over het voorstel 

voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor 

moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten 

(herschikking) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS)) 

 

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging – herschikking) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2010)0784), 

– gezien artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond 

waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0030/2011), 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 

gebruik van de herschikking van besluiten1, 

– gezien de brief d.d. 25 maart 2011 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie 

economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement, 

– gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0314/2011), 

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten 

van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke 

wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met 

betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met 

die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van 

de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen, 

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de 

aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie en zoals dit hieronder is gewijzigd; 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

                                                 
1  PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1. 



wijzigingen aan te brengen in het Commissievoorstel; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 



Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Wat de behandeling van vaste 

inrichtingen betreft, is het voor de lidstaten 

eventueel noodzakelijk de voorwaarden en 

de rechtsinstrumenten vast te stellen die 

vereist zijn voor de bescherming van hun 

belastingontvangsten en om omzeiling van 

de nationale wetgeving te voorkomen, 

overeenkomstig de beginselen van het 

Verdrag en rekening houdend met 

internationaal erkende belastingregels. 

(9) Wat de behandeling van vaste 

inrichtingen betreft, is het voor de lidstaten 

eventueel noodzakelijk de voorwaarden en 

de rechtsinstrumenten vast te stellen die 

vereist zijn voor de bescherming van hun 

belastingontvangsten, om omzeiling van de 

nationale wetgeving te voorkomen en om 

extreme vormen van 

onderbelastingheffing of 

niet-belastingheffing te voorkomen, 

overeenkomstig de beginselen van het 

Verdrag en rekening houdend met 

internationaal erkende belastingregels. 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – onder a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) ofwel zich onthouden van het belasten 

van deze winst; of 

(a) ofwel zich onthouden van het belasten 

van deze winst, mits hierover belasting is 

geheven in de Staat van de 

dochteronderneming tegen een wettelijk 

vennootschapsbelastingtarief dat niet 

lager is dan 70% van het gemiddelde 

wettelijke vennootschapsbelastingtarief 

dat van toepassing is in de lidstaten; of 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – onder b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) ofwel de winst belasten, maar in dat 

geval de moedermaatschappij en de vaste 

inrichting toestaan van de verschuldigde 

belasting af te trekken het gedeelte van de 

belasting dat betrekking heeft op die winst 

(b) ofwel de winst belasten tegen een 

wettelijk vennootschapsbelastingtarief dat 

niet lager is dan 70% van het gemiddelde 

wettelijke vennootschapsbelastingtarief 

dat van toepassing is in de lidstaten, maar 



en betaald is door de dochteronderneming 

en enigerlei kleindochteronderneming, op 

voorwaarde dat bij iedere schakel een 

vennootschap en haar 

kleindochteronderneming onder de in 

artikel 2 vastgestelde definities vallen en  

aan de in de artikel 3 gestelde eisen 

voldoen, tot het bedrag van de 

overeenstemmende verschuldigde 

belasting. 

in dat geval de moedermaatschappij en de 

vaste inrichting toestaan van de 

verschuldigde belasting af te trekken het 

gedeelte van de belasting dat betrekking 

heeft op die winst en betaald is door de 

dochteronderneming en enigerlei 

kleindochteronderneming, op voorwaarde 

dat bij iedere schakel een vennootschap en 

haar kleindochteronderneming onder de in 

artikel 2 vastgestelde definities vallen en 

aan de in de artikel 3 gestelde eisen 

voldoen, tot het bedrag van de 

overeenstemmende verschuldigde 

belasting. 

 


