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Minimumniveau van belastingheffing voor multinationale groepen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 mei 2022 over het voorstel voor 
een richtlijn van de Raad tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van 
belastingheffing van multinationale groepen in de Unie (COM(2021)0823 – C9-
0040/2022 – 2021/0433(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2021)0823),

– gezien artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0040/2022),

– gezien artikel 82 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0140/2022),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals geamendeerd door het 
Parlement;

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 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de uitvoering van de door de 
lidstaten overeengekomen GloBE-
modelvoorschriften moet zo nauw 
mogelijk worden aangesloten bij het 
mondiale akkoord. Deze richtlijn volgt 
nauwgezet de inhoud en de structuur van 
de GloBE-modelvoorschriften. Om de 
verenigbaarheid met het primaire 
Unierecht en meer in het bijzonder met de 
vrijheid van vestiging te waarborgen, 
moeten de regels van deze richtlijn van 
toepassing zijn zowel op in een lidstaat 
ingezeten entiteiten als op niet-ingezeten 
entiteiten van een moederentiteit gelegen in 
die lidstaat. Deze richtlijn moet ook van 
toepassing zijn op zeer omvangrijke louter 
binnenlandse groepen. Op die manier 
wordt het wettelijke kader zo opgezet dat 
elke vorm van discriminatie tussen 
grensoverschrijdende en binnenlandse 
situaties wordt vermeden. Alle entiteiten, 
met inbegrip van de moederentiteit die de 
IIR toepast, die zijn gelegen in een lidstaat 
waar laag belast wordt, worden 
onderworpen aan de bijheffing. Evenzo 
worden groepsentiteiten van dezelfde 
moederentiteit die zijn gelegen in een 
andere lidstaat waar laag belast wordt, 
onderworpen aan de bijheffing.

(6) Bij de uitvoering van de door de 
lidstaten overeengekomen GloBE-
modelvoorschriften moet zo nauw 
mogelijk worden aangesloten bij het 
mondiale akkoord. Het succes van het 
akkoord staat of valt met een transparante 
en consistente uitvoering ervan in de Unie 
en daarbuiten. Deze richtlijn volgt in grote 
lijnen de inhoud en de structuur van de 
GloBE-modelvoorschriften, maar wijkt 
daar op bepaalde punten vanaf, onder 
meer ten aanzien van de toepassing van 
bepaalde regels in de Unie. Om de 
verenigbaarheid met het primaire 
Unierecht en meer in het bijzonder met de 
vrijheid van vestiging te waarborgen, 
moeten de regels van deze richtlijn van 
toepassing zijn zowel op in een lidstaat 
ingezeten entiteiten als op niet-ingezeten 
entiteiten van een moederentiteit gelegen in 
die lidstaat. Deze richtlijn moet ook van 
toepassing zijn op zeer omvangrijke louter 
binnenlandse groepen. Op die manier 
wordt het wettelijke kader zo opgezet dat 
elke vorm van discriminatie tussen 
grensoverschrijdende en binnenlandse 
situaties wordt vermeden. Alle entiteiten, 
met inbegrip van de moederentiteit die de 
IIR toepast, die zijn gelegen in een lidstaat 
waar laag belast wordt, worden 
onderworpen aan de bijheffing. Evenzo 
worden groepsentiteiten van dezelfde 
moederentiteit die zijn gelegen in een 
andere lidstaat waar laag belast wordt, 
onderworpen aan de bijheffing.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er moet worden gegarandeerd dat 
belastingontwijkingspraktijken worden 
ontmoedigd, maar er moet evenzeer 

(7) Er moet worden gegarandeerd dat 
belastingontwijkingspraktijken worden 
ontmoedigd, maar er moet evenzeer 



worden vermeden dat kleinere MNO’s op 
de interne markt negatieve gevolgen 
ondervinden. Daarom mag deze richtlijn 
slechts van toepassing zijn op in de Unie 
gelegen entiteiten die deel uitmaken van 
een MNO-groep of omvangrijke 
binnenlandse groep met een jaarlijkse 
geconsolideerde inkomensdrempel van ten 
minste 750 000 000 EUR. Deze drempel is 
in overeenstemming met de drempel van 
bestaande internationale belastingregels 
zoals de regels inzake verslaglegging per 
land9. Entiteiten die onder het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen, 
worden groepsentiteiten genoemd. 
Bepaalde entiteiten moeten van het 
toepassingsgebied worden uitgesloten op 
grond van hun specifieke doel en status. 
Het betreft hier entiteiten die geen 
winstoogmerk hebben en activiteiten 
verrichten in het algemeen belang en die 
derhalve normaal niet onderworpen zijn 
aan belasting in de lidstaat waar zij zijn 
gelegen. Om die specifieke belangen te 
beschermen, is het noodzakelijk om 
overheidslichamen, internationale 
organisaties, non-profitorganisaties en 
pensioenfondsen uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn. Ook 
beleggingsfondsen en 
vastgoedbeleggingsvehikels moeten van 
het toepassingsgebied worden uitgesloten 
als zij bovenaan de eigendomsketen staan, 
omdat bij dergelijke zogenaamde 
doorstroomentiteiten de gegeneerde 
inkomsten worden belast bij de eigenaren.

worden vermeden dat kleinere MNO’s op 
de interne markt negatieve gevolgen 
ondervinden. Daarom mag deze richtlijn 
slechts van toepassing zijn op in de Unie 
gelegen entiteiten die deel uitmaken van 
een MNO-groep of omvangrijke 
binnenlandse groep met een jaarlijkse 
geconsolideerde inkomensdrempel van 
750 000 000 EUR. Deze drempel is in 
overeenstemming met de drempel van 
bestaande internationale belastingregels 
zoals de regels inzake verslaglegging per 
land9 en moet daarom door alle lidstaten 
in acht worden genomen. De Commissie 
moet erop toezien hoe en in welke mate de 
lidstaten de GloBE-modelvoorschriften op 
kleinere entiteiten toepassen, en passende 
maatregelen treffen indien zij deze 
toepassen op een wijze die strijdig is met 
de beginselen van het Unierecht of de 
integriteit van de interne markt 
ondermijnt. Entiteiten die onder het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen, 
worden groepsentiteiten genoemd. 
Bepaalde entiteiten moeten van het 
toepassingsgebied worden uitgesloten op 
grond van hun specifieke doel en status. 
Het betreft hier entiteiten die geen 
winstoogmerk hebben en activiteiten 
verrichten in het algemeen belang en die 
derhalve normaal niet onderworpen zijn 
aan belasting in de lidstaat waar zij zijn 
gelegen. Om die specifieke belangen te 
beschermen, is het noodzakelijk om 
overheidslichamen, internationale 
organisaties, non-profitorganisaties en 
pensioenfondsen uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn. Ook 
beleggingsfondsen en 
vastgoedbeleggingsvehikels moeten van 
het toepassingsgebied worden uitgesloten 
als zij bovenaan de eigendomsketen staan, 
omdat bij dergelijke zogenaamde 
doorstroomentiteiten de gegeneerde 
inkomsten worden belast bij de eigenaren.

__________________ __________________
9 Richtlijn (EU) 2016/881 van de Raad van 
25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 
2011/16/EU wat betreft verplichte 

9 Richtlijn (EU) 2016/881 van de Raad van 
25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 
2011/16/EU wat betreft verplichte 



automatische uitwisseling van inlichtingen 
op belastinggebied (PB L 146 van 
3.6.2016, blz. 8) [DAC4].

automatische uitwisseling van inlichtingen 
op belastinggebied (PB L 146 van 
3.6.2016, blz. 8) [DAC4].

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de lidstaten de vruchten te laten 
plukken van de opbrengsten van de 
bijheffing op de laagbelaste 
groepsentiteiten op hun grondgebied, 
moeten zij ervoor kunnen kiezen om een 
systeem van binnenlandse bijheffing toe te 
passen. Groepsentiteiten van een MNO-
groep in een lidstaat die ervoor heeft 
gekozen om in zijn binnenlandse 
belastingstelsel regels toe te passen die 
gelijkwaardig zijn aan de IIR en de UTPR, 
moeten de bijheffing aan deze lidstaat 
betalen. Hoewel de lidstaten enige 
flexibiliteit krijgen bij de technische 
uitvoering van het systeem van 
binnenlandse bijheffing, moet een 
dergelijk systeem toch garanderen dat het 
kwalificerende inkomen of verlies van de 
groepsentiteiten op dezelfde of op een 
gelijkwaardige wijze als de IIR en de 
UTPR van deze richtlijn aan een 
minimale effectieve belasting wordt 
onderworpen.

(13) Om de lidstaten de vruchten te laten 
plukken van de opbrengsten van de 
bijheffing op de laagbelaste 
groepsentiteiten op hun grondgebied, 
moeten zij de mogelijkheid hebben om een 
systeem van binnenlandse bijheffing toe te 
passen. Groepsentiteiten van een MNO-
groep in een lidstaat die ervoor heeft 
gekozen om in zijn binnenlandse 
belastingstelsel regels toe te passen die 
gelijkwaardig zijn aan de IIR en de UTPR, 
moeten de bijheffing aan deze lidstaat 
betalen. Hoewel de lidstaten enige 
flexibiliteit krijgen bij de technische 
uitvoering van de binnenlandse bijheffing, 
moet de Groep gedragscode 
(belastingregeling voor ondernemingen) 
van de Raad nauwgezet toezien op de 
toepassing van die belasting. De 
Commissie moet in dat verband bijstand 
verlenen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een evenredige aanpak te 
waarborgen, moet rekening worden 
gehouden met bepaalde specifieke situaties 
van lagere BEPS-risico’s. In de richtlijn 
moet daarom een substance-uitzondering 
worden opgenomen op basis van de kosten 

(14) Om een evenredige aanpak te 
waarborgen, moet rekening worden 
gehouden met bepaalde specifieke situaties 
van lagere BEPS-risico’s. In de richtlijn 
moet daarom een substance-uitzondering 
worden opgenomen op basis van de kosten 



in verband met werknemers en de waarde 
van materiële activa in een gegeven 
jurisdictie. Zo kunnen - tot op bepaalde 
hoogte - situaties worden aangepakt waarin 
een MNO-groep of een omvangrijke 
binnenlandse groep economische 
activiteiten verricht die een materiële 
aanwezigheid in een laagbelaste jurisdictie 
vereisten, omdat in een dergelijk geval 
BEPS-praktijken maar weinig voordeel 
zouden opleveren. Voorts moet rekening 
worden gehouden met het specifieke geval 
van MNO-groepen die zich in de beginfase 
van hun internationale activiteiten 
bevinden, om geen obstakels op te werpen 
voor het ontplooien van 
grensoverschrijdende activiteiten voor 
MNO-groepen die in hun binnenlandse 
jurisdictie waar zij hoofdzakelijk actief 
zijn, laag worden belast. De laagbelaste 
binnenlandse activiteiten van dergelijke 
groepen moeten daarom gedurende een 
overgangsperiode van vijf jaar, en op 
voorwaarde dat de MNO-groep in niet 
meer dan zes andere jurisdicties 
groepsentiteiten heeft, van de toepassing 
van de regels worden uitgesloten. Om een 
gelijke behandeling van omvangrijke 
binnenlandse groepen te waarborgen, moet 
ook het inkomen uit de activiteiten van 
dergelijke groepen gedurende een 
overgangsperiode van vijf jaar worden 
uitgesloten.

in verband met werknemers en de waarde 
van materiële activa in een gegeven 
jurisdictie. Zo kunnen - tot op bepaalde 
hoogte - situaties worden aangepakt waarin 
een MNO-groep of een omvangrijke 
binnenlandse groep economische 
activiteiten verricht die een materiële 
aanwezigheid in een laagbelaste jurisdictie 
vereisten, omdat in een dergelijk geval 
BEPS-praktijken maar weinig voordeel 
zouden opleveren. Voorts moet rekening 
worden gehouden met het specifieke geval 
van MNO-groepen die zich in de beginfase 
van hun internationale activiteiten 
bevinden, om geen obstakels op te werpen 
voor het ontplooien van 
grensoverschrijdende activiteiten voor 
MNO-groepen die in hun binnenlandse 
jurisdictie waar zij hoofdzakelijk actief 
zijn, laag worden belast. De laagbelaste 
binnenlandse activiteiten van dergelijke 
groepen moeten daarom gedurende een 
overgangsperiode van drie jaar, en op 
voorwaarde dat de MNO-groep in niet 
meer dan zes andere jurisdicties 
groepsentiteiten heeft, van de toepassing 
van de regels worden uitgesloten. Om een 
gelijke behandeling van omvangrijke 
binnenlandse groepen te waarborgen, moet 
ook het inkomen uit de activiteiten van 
dergelijke groepen gedurende een 
overgangsperiode van drie jaar worden 
uitgesloten.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om een evenwicht te bereiken 
tussen de doelstellingen van de 
hervorming voor mondiale 
minimumbelastingheffing en de 
administratieve lasten voor de 
belastingdiensten en belastingplichtigen, 
moet deze richtlijn voorzien in een de 
minimis-uitzondering voor MNO-groepen 

(16) In overeenstemming met de 
overeenkomst over het inclusief kader 
inzake BEPS van de OESO/G20 voorziet 
deze richtlijn in een de-minimis-
uitzondering voor MNO-groepen of 
omvangrijke binnenlandse groepen met een 
gemiddeld inkomen van minder dan 
10 000 000 EUR en een gemiddeld 



of omvangrijke binnenlandse groepen met 
een gemiddeld inkomen van minder dan 
10 000 000 EUR en een gemiddeld 
kwalificerend inkomen of verlies van 
minder dan 1 000 000 EUR in een 
jurisdictie. Aan dergelijke MNO-groepen 
of omvangrijke binnenlandse groepen mag 
geen bijheffing worden opgelegd ook als 
hun effectieve belastingtarief onder het 
minimumbelastingtarief in die jurisdictie 
ligt.

kwalificerend inkomen of verlies van 
minder dan 1 000 000 EUR in een 
jurisdictie. Aan dergelijke MNO-groepen 
of omvangrijke binnenlandse groepen mag 
geen bijheffing worden opgelegd ook als 
hun effectieve belastingtarief onder het 
minimumbelastingtarief in die jurisdictie 
ligt.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor een efficiënte toepassing van 
het systeem is het van wezenlijk belang dat 
procedures op groepsniveau worden 
gecoördineerd. Er zal een systeem moeten 
worden opgezet dat een ongehinderde 
informatiestroom garandeert binnen de 
MNO-groep en naar de belastingdiensten 
waar de groepsentiteiten zijn gelegen. De 
primaire verantwoordelijkheid voor het 
indienen van de informatieaangifte moet 
bij de groepsentiteit zelf liggen. Zij moet 
evenwel van die verantwoordelijkheid 
worden ontheven wanneer de MNO-groep 
een andere entiteit heeft aangewezen om de 
informatieaangifte in te dienen en te delen. 
Dat kan een lokale entiteit zijn of een 
entiteit uit een andere jurisdictie waarvoor 
een overeenkomst tussen bevoegde 
autoriteiten bestaat met de lidstaat van de 
groepsentiteit. In de eerste twaalf maanden 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
moet de Commissie een evaluatie van de 
richtlijn verrichten in overeenstemming 
met het door het inclusief kader bereikte 
akkoord over de aangiftevereisten in het 
kader van het GloBE-uitvoeringskader. 
Gelet op de nalevingsaanpassingen die dit 
systeem vereist, moeten groepen die voor 
het eerst onder het toepassingsgebied van 
deze richtlijn vallen, een periode van 

(18) Voor een efficiënte toepassing van 
het systeem is het van wezenlijk belang dat 
procedures op groepsniveau worden 
gecoördineerd. Er zal een systeem moeten 
worden opgezet dat een ongehinderde 
informatiestroom garandeert binnen de 
MNO-groep en naar de belastingdiensten 
waar de groepsentiteiten zijn gelegen. De 
primaire verantwoordelijkheid voor het 
indienen van de informatieaangifte moet 
bij de groepsentiteit zelf liggen. Zij moet 
evenwel van die verantwoordelijkheid 
worden ontheven wanneer de MNO-groep 
een andere entiteit heeft aangewezen om de 
informatieaangifte in te dienen en te delen. 
Dat kan een lokale entiteit zijn of een 
entiteit uit een andere jurisdictie waarvoor 
een overeenkomst tussen bevoegde 
autoriteiten bestaat met de lidstaat van de 
groepsentiteit. In de eerste twaalf maanden 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
moet de Commissie, op grond van 
desbetreffende gedelegeerde handelingen, 
een evaluatie van de richtlijn verrichten in 
overeenstemming met het door het 
inclusief kader bereikte akkoord over de 
aangiftevereisten in het kader van het 
GloBE-uitvoeringskader. Gelet op de 
nalevingsaanpassingen die dit systeem 
vereist, moeten groepen die voor het eerst 



18 maanden krijgen om aan de 
informatievereisten te voldoen.

onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn vallen, een periode van 
18 maanden krijgen om aan de 
informatievereisten te voldoen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gelet op de voordelen van 
transparantie op het gebied van de 
belastingen is het bemoedigend dat een 
aanzienlijke hoeveelheid informatie zal 
worden verstrekt aan de 
belastingautoriteiten in alle deelnemende 
jurisdicties. MNO-groepen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
moeten de verplichting hebben om 
uitgebreide en gedetailleerde informatie te 
verstrekken over hun winsten en effectieve 
belastingtarief in elke jurisdictie waar zij 
groepsentiteiten hebben. Er kan worden 
verwacht dat een dergelijke uitgebreide 
rapportage de transparantie ten goede zal 
komen.

(19) Gelet op de voordelen van 
transparantie op het gebied van de 
belastingen is het bemoedigend dat een 
aanzienlijke hoeveelheid informatie zal 
worden verstrekt aan de 
belastingautoriteiten in alle deelnemende 
jurisdicties. MNO-groepen die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
moeten de verplichting hebben om 
uitgebreide en gedetailleerde informatie te 
verstrekken over hun winsten en effectieve 
belastingtarief in elke jurisdictie waar zij 
groepsentiteiten hebben. Er kan worden 
verwacht dat een dergelijke uitgebreide 
rapportage de transparantie ten goede zal 
komen. Grotere transparantie bij 
financiële bekendmakingen resulteert in 
voordelen voor belastingautoriteiten en in 
meer zekerheid voor belastingbetalers. In 
dat verband zal Richtlijn 2011/16/EU van 
de Raad1 bis een rol spelen bij het 
faciliteren van de toepassing van deze 
richtlijn, en zal de toekomstige herziening 
van Richtlijn 2011/16/EU onderworpen 
worden aan een effectbeoordeling, die ten 
laatste op 31 december 2022 moet worden 
verricht.
___________
1 bis Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 
15 februari 2011 betreffende de 
administratieve samenwerking op het 
gebied van de belastingen en tot 
intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB 
L 64 van 11.3.2011, blz. 1).



Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Er moet worden gezorgd 
voor monitoring van potentieel 
schadelijke en verstorende maatregelen 
die gericht zijn op het compenseren van 
de potentiële verhoging van de 
vennootschapsbelasting, en de mededeling 
van de Commissie over de toepassing van 
de regels betreffende staatssteun op 
maatregelen op het gebied van de directe 
belastingen op ondernemingen moet in 
voorkomend geval worden geactualiseerd.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) De Groep gedragscode 
(belastingregeling voor ondernemingen) 
van de Raad moet voortdurend toezien op 
de ontwikkeling van de standaarden voor 
financiële verslaglegging en de toepassing 
daarvan om de belastingen te 
minimaliseren. De Groep moet zo nodig 
met voorstellen komen om de regels voor 
het bepalen van de winst aan te passen. 
De Commissie moet in dat verband 
bijstand verlenen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De doeltreffendheid en billijkheid 
van de hervorming voor mondiale 
minimumbelastingheffing hangen sterk af 
van de uitvoering die er wereldwijd aan 

(20) De doeltreffendheid en billijkheid 
van de hervorming voor mondiale 
minimumbelastingheffing hangen sterk af 
van de snelheid en consistentie waarmee 



wordt gegeven. Het zal derhalve van vitaal 
belang zijn dat alle belangrijke 
handelspartners van de Unie een 
gekwalificeerde IIR dan wel een 
gelijkwaardige reeks regels inzake 
minimumbelasting toepassen. In dit 
verband, en ter ondersteuning van de 
rechtszekerheid en de efficiëntie van de 
regels voor een mondiale 
minimumbelasting, is het zaak nader te 
omschrijven onder welke voorwaarden de 
in een derdelands jurisdictie ten uitvoer 
gelegde regels die geen omzetting van de 
regels van het mondiale akkoord inhouden, 
als gelijkwaardig met een gekwalificeerde 
IIR kunnen worden aangemerkt. Te dien 
einde moet deze richtlijn erin voorzien dat 
de Commissie, op basis van bepaalde 
parameters, een beoordeling van de 
gelijkwaardigheidscriteria verricht en dat 
er een lijst van derdelands jurisdicties 
wordt opgesteld die aan de 
gelijkwaardigheidscriteria voldoen. Deze 
lijst kan door middel van een gedelegeerde 
handeling worden gewijzigd nadat er een 
beoordeling is verricht van het wettelijke 
kader dat door een derdelands jurisdictie in 
haar interne recht ten uitvoer is gelegd.

deze wereldwijd en door de lidstaten van 
de Unie uiterlijk in 2023 wordt uitgevoerd. 
Het zal derhalve van vitaal belang zijn dat 
alle belangrijke handelspartners van de 
Unie een gekwalificeerde IIR dan wel een 
gelijkwaardige reeks regels inzake 
minimumbelasting toepassen. In dit 
verband, en ter ondersteuning van de 
rechtszekerheid en de efficiëntie van de 
regels voor een mondiale 
minimumbelasting, is het zaak nader te 
omschrijven onder welke voorwaarden de 
in een derdelands jurisdictie ten uitvoer 
gelegde regels die geen omzetting van de 
regels van het mondiale akkoord inhouden, 
als gelijkwaardig met een gekwalificeerde 
IIR kunnen worden aangemerkt. Te dien 
einde moet deze richtlijn erin voorzien dat 
de Commissie, op basis van bepaalde 
parameters, een eerste beoordeling van de 
gelijkwaardigheidscriteria verricht en dat 
er een lijst van derdelands jurisdicties 
wordt opgesteld die tijdig aan de 
gelijkwaardigheidscriteria voldoen. Deze 
lijst kan door middel van een gedelegeerde 
handeling worden gewijzigd nadat er een 
beoordeling is verricht van het wettelijke 
kader dat door een derdelands jurisdictie in 
haar interne recht ten uitvoer is gelegd. De 
uitvoering van deze richtlijn vereist een 
grotere uitwisseling van informatie tussen 
de jurisdicties van de lidstaten en van 
derde landen. Hiertoe moet Richtlijn 
2011/16/EU worden herzien in 
overeenstemming met de toekomstige 
werkzaamheden van de OESO met 
betrekking tot de uitwerking van een 
overeenkomst tussen bevoegde 
autoriteiten tegen eind 2022.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De GloBE-
modelvoorschriften, in het bijzonder die 



betreffende veilige havens die beogen de 
aangiftevereisten voor groepsentiteiten te 
vereenvoudigen, zullen vermoedelijk 
worden gewijzigd. Deze richtlijn moet 
voorzien in passende waarborgen voor de 
controle van die entiteiten. Daartoe moet 
de Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
om te garanderen dat deze richtlijn in 
overeenstemming blijft met de 
internationale verbintenissen van de 
lidstaten.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) In deze richtlijn wordt een 
herzieningsclausule opgenomen om 
ervoor te zorgen dat de toepassing van 
deze richtlijn vijf jaar na de 
inwerkingtreding ervan aan een grondige 
evaluatie wordt onderworpen. Die 
herziening moet betrekking hebben op het 
beoordelen en heroverwegen van de 
vooruitgang bij de wereldwijde uitvoering 
van de OESO-overeenkomst/de GloBE-
modelvoorschriften, alsook bepaalde 
vrijstellingen en afwijkingen, met name 
met betrekking tot 
uitdelingsbelastingstelsels en op substance 
gebaseerde inkomensexclusie, de 
relevantie van de drempel voor MNO-
groepen en omvangrijke binnenlandse 
ondernemingen wat het toepassingsgebied 
en de invloed op de belastinginkomsten 
van ontwikkelingslanden aangaat. In het 
kader van de herziening zouden, indien 
nodig, ook aanpassingen aan de GloBE-
modelvoorschriften in de Uniewetgeving 
kunnen worden geïntegreerd.



Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) In de context van het 
inclusief kader inzake BEPS van de 
OESO/G20 bestaat de zogenaamde 
Pijler 2, naast twee regels die in de 
nationale belastingwetgeving moeten 
worden opgenomen, uit een 
verdragsrechtelijke 
onderworpenheidsregel, te weten de 
Subject-to-Tax Rule (STTR), op grond 
waarvan bronjurisdicties beperkte 
bronbelasting mogen heffen op bepaalde 
betalingen van verbonden partijen die 
onder een minimumtarief aan belasting 
onderworpen zijn. De Commissie doet er 
goed aan de lidstaten te adviseren om hun 
bilaterale belastingverdragen met 
lage-inkomenslanden te wijzigen, 
teneinde deze regel daarin op te nemen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een groepsentiteit, met uitzondering van 
een doorstroomentiteit, wordt geacht te zijn 
gelegen in de jurisdictie waar zij op basis 
van haar plaats van leiding, plaats van 
oprichting of soortgelijke criteria wordt 
aangemerkt als fiscaal inwoner.

Een groepsentiteit, met uitzondering van 
een doorstroomentiteit, wordt geacht te zijn 
gelegen in de jurisdictie waar zij op basis 
van haar plaats van effectieve leiding, dat 
wil zeggen de plaats waar belangrijke 
management- en zakelijke beslissingen 
worden genomen die noodzakelijk zijn 
voor de bedrijfsvoering, plaats van 
oprichting of soortgelijke criteria die 
daadwerkelijke economische activiteiten 
als bedoeld in deze richtlijn en de GloBE-
modelvoorschriften weerspiegelen, wordt 
aangemerkt als fiscaal inwoner.

Amendement 15



Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Regels ter voorkoming van ontwijking

1. Voor de berekening van de 
bijheffing laten de lidstaten een 
constructie of een reeks van constructies 
buiten beschouwing die is of zijn opgezet 
met als hoofddoel een belastingvoordeel te 
verkrijgen dat het doel of de toepassing 
van deze richtlijn ondermijnt, en die, alle 
relevante feiten en omstandigheden in 
aanmerking genomen, kunstmatig is of 
zijn. Een constructie kan uit verscheidene 
stappen of onderdelen bestaan.
2. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
een constructie of een reeks van 
constructies als kunstmatig beschouwd 
wanneer zij niet is of zijn opgezet op 
grond van geldige zakelijke redenen die 
de economische realiteit weerspiegelen.
3. Een constructie of een reeks van 
constructies die overeenkomstig lid 1 
buiten beschouwing wordt gelaten, wordt 
voor de berekening van de 
heffingsgrondslag behandeld op basis van 
haar economische substance.
4. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid verleend om overeenkomstig 
artikel 52 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot vaststelling van 
gedetailleerdere regels ter bestrijding van 
belastingontwijking, met name om 
rekening te houden met toekomstige 
aanpassingen van de GloBE-
modelvoorschriften.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het bedrag van de 
gekwalificeerde binnenlandse bijheffing 
dat is meegenomen in de berekening van 
de jurisdictionele bijheffing 
overeenkomstig artikel 26 voor een 
verslagjaar, in de loop van de drie 
daaropvolgende verslagjaren niet volledig 
is betaald, wordt het niet-betaalde bedrag 
van de binnenlandse bijheffing toegevoegd 
aan de jurisdictionele bijheffing die is 
berekend overeenkomstig artikel 26, lid 3.

3. Wanneer het bedrag van de 
gekwalificeerde binnenlandse bijheffing 
dat is meegenomen in de berekening van 
de jurisdictionele bijheffing 
overeenkomstig artikel 26 voor een 
verslagjaar, in de loop van het 
daaropvolgende verslagjaar niet volledig is 
betaald, wordt het niet-betaalde bedrag van 
de binnenlandse bijheffing toegevoegd aan 
de jurisdictionele bijheffing die is berekend 
overeenkomstig artikel 26, lid 3.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen de betekenis 
van de in de leden 5 en 6 van dit artikel 
gebruikte termen nader verduidelijken. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 52 bis bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid verleend om overeenkomstig 
artikel 52 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging van de formule in 
lid 5 van dit artikel, om rekening te 
houden met dienovereenkomstige 
aanpassingen aan de GloBE-
modelvoorschriften.



Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. De Commissie mag 
overeenkomstig artikel 52 gedelegeerde 
handelingen vaststellen tot wijziging van 
de definities die zijn vervat in lid 1 van dit 
artikel, of tot wijziging van de posten 
waarvoor aanpassingen zijn voorzien in 
de leden 2, 3, 6, 7, 10 en 11 van dit artikel, 
met name in het licht van toekomstige 
aanpassingen van de GloBE-
modelvoorschriften.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen de betekenis 
van de in lid 1 van dit artikel gebruikte 
termen nader verduidelijken. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 52 bis bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een uitgestelde belastingverplichting die 
niet is betaald of teruggedraaid binnen de 
vijf daaropvolgende verslagjaren, wordt 
teruggenomen voor zover zij in 
aanmerking was genomen in het totale 
bedrag van de correctie voor uitgestelde 
belastingen van een groepsentiteit.

Een uitgestelde belastingverplichting die 
niet is betaald of teruggedraaid binnen de 
drie daaropvolgende verslagjaren, wordt 
teruggenomen voor zover zij in 
aanmerking was genomen in het totale 
bedrag van de correctie voor uitgestelde 
belastingen van een groepsentiteit.



Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bedrag van de teruggenomen 
uitgestelde belastingverplichtingen dat 
voor het verslagjaar is bepaald, wordt 
aangemerkt als een vermindering van de 
betrokken belasting van het vijfde 
voorgaande verslagjaar, en het effectieve 
belastingtarief en de bijheffing van dat 
verslagjaar worden herberekend 
overeenkomstig artikel 28, lid 1.

Het bedrag van de teruggenomen 
uitgestelde belastingverplichtingen dat 
voor het verslagjaar is bepaald, wordt 
aangemerkt als een vermindering van de 
betrokken belasting van het derde 
voorgaande verslagjaar, en het effectieve 
belastingtarief en de bijheffing van dat 
verslagjaar worden herberekend 
overeenkomstig artikel 28, lid 1.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid verleend om overeenkomstig 
artikel 52 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging van de 
bestanddelen waarvoor op basis van lid 8 
van dit artikel een uitzondering op 
terugname geldt, met name om rekening 
te houden met toekomstige aanpassingen 
van de GloBE-modelvoorschriften.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen de betekenis 
van de termen die in de definities in lid 1 
van dit artikel worden gebruikt, nader 
verduidelijken. Die 
uitvoeringshandelingen worden 



vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 52 bis bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 52 gedelegeerde handelingen 
vaststellen tot wijziging van de bedragen 
in lid 1 van dit artikel, met name om 
rekening te houden met toekomstige 
aanpassingen van de GloBE-
modelvoorschriften.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer één MNO-groep wordt 
gesplitst in twee of meer groepen (elk een 
“gesplitste groep”), wordt de 
geconsolideerde inkomensdrempel geacht 
te zijn bereikt door elke afgesplitste groep 
indien deze rapporteert:

4. Wanneer één MNO-groep wordt 
gesplitst in twee of meer groepen (elk een 
“gesplitste groep”), wordt de 
geconsolideerde inkomensdrempel geacht 
te zijn bereikt door elke afgesplitste groep 
gedurende ten minste zes jaar na de 
splitsing indien deze rapporteert:

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig de keuze van de 
indienende groepsentiteit mag een 
groepsentiteit-eigenaar van een 
beleggingsentiteit een methode van 
belastbare uitkering toepassen ten aanzien 
van haar eigendomsbelang in de 

1. Overeenkomstig de keuze van de 
indienende groepsentiteit mag een 
groepsentiteit-eigenaar van een 
beleggingsentiteit of een 
verzekeringsbeleggingsentiteit een 
methode van belastbare uitkering toepassen 



beleggingsentiteit, op voorwaarde dat de 
groepsentiteit-eigenaar geen 
beleggingsentiteit is en redelijkerwijs mag 
worden verwacht dat zij aan belasting over 
uitkeringen van de beleggingsentiteit 
onderworpen is tegen een belastingtarief 
dat gelijk is aan of groter dan het 
minimumbelastingtarief.

ten aanzien van haar eigendomsbelang in 
de beleggingsentiteit, op voorwaarde dat de 
groepsentiteit-eigenaar geen 
beleggingsentiteit is en redelijkerwijs mag 
worden verwacht dat zij aan belasting over 
uitkeringen van de beleggingsentiteit 
onderworpen is tegen een belastingtarief 
dat gelijk is aan of groter dan het 
minimumbelastingtarief.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien door andere groepsentiteiten van 
de MNO-groep geen groepsentiteit is 
aangewezen, is de aangewezen lokale 
entiteit die de aangifte met informatie 
betreffende de bijheffing moet doen de 
wat jaarinkomen over de laatste twee 
opeenvolgende jaren betreft 
omvangrijkste entiteit van de MNO-groep 
die in dezelfde lidstaat is gelegen.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Raad, handelend met 
eenparigheid van stemmen op basis van 
een voorstel van de Commissie en na 
inwinning van het advies van het 
Europees Parlement, stelt de maatregelen 
vast die nodig zijn voor de uitvoering van 
de in deze richtlijn bedoelde 
aangifteverplichtingen en waarborgt de 
noodzakelijke uitwisseling van informatie.

Amendement 30



Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomstig artikel 5, lid 2, 
door een in een lidstaat gelegen 
uiteindelijkemoederentiteit verschuldigde 
bijheffing wordt tot nul verminderd in de 
eerste vijf jaar van het beginstadium van de 
internationale activiteit van de MNO-
groep, onverminderd de vereisten van 
hoofdstuk V.

1. De overeenkomstig artikel 5, lid 2, 
door een in een lidstaat gelegen 
uiteindelijkemoederentiteit verschuldigde 
bijheffing wordt tot nul verminderd in de 
eerste drie jaar van het beginstadium van 
de internationale activiteit van de MNO-
groep, onverminderd de vereisten van 
hoofdstuk V.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de 
uiteindelijkemoederentiteit van een MNO-
groep in een derdelands jurisdictie is 
gelegen, wordt de overeenkomstig artikel 
13, lid 2, door een in een lidstaat gelegen 
groepsentiteit verschuldigde bijheffing tot 
nul verminderd in de eerste vijf jaar van het 
beginstadium van de internationale 
activiteit van de MNO-groep, 
onverminderd de vereisten van hoofdstuk 
V.

2. Wanneer de 
uiteindelijkemoederentiteit van een MNO-
groep in een derdelands jurisdictie is 
gelegen, wordt de overeenkomstig artikel 
13, lid 2, door een in een lidstaat gelegen 
groepsentiteit verschuldigde bijheffing tot 
nul verminderd in de eerste drie jaar van 
het beginstadium van de internationale 
activiteit van de MNO-groep, 
onverminderd de vereisten van hoofdstuk 
V.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de leden 1 en 2 bedoelde periode van 
vijf verslagjaren vangt aan bij het begin 
van het verslagjaar waarin de MNO-groep 
voor het eerst onder de toepassing van deze 
richtlijn valt.

De in de leden 1 en 2 bedoelde periode van 
drie verslagjaren vangt aan bij het begin 
van het verslagjaar waarin de MNO-groep 
voor het eerst onder de toepassing van deze 
richtlijn valt.



Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor MNO-groepen die onder de 
toepassing van deze richtlijn vallen op het 
ogenblik dat deze in werking treedt, vangt 
de in lid 1 bedoelde periode van vijf jaar 
aan op 1 januari 2023.

Voor MNO-groepen die onder de 
toepassing van deze richtlijn vallen op het 
ogenblik dat deze in werking treedt, vangt 
de in lid 1 bedoelde periode van drie jaar 
aan op 1 januari 2023.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor MNO-groepen die onder de 
toepassing van deze richtlijn vallen op het 
ogenblik dat deze in werking treedt, vangt 
de in lid 2 bedoelde periode van vijf jaar 
aan op 1 januari 2024.

Voor MNO-groepen die onder de 
toepassing van deze richtlijn vallen op het 
ogenblik dat deze in werking treedt, vangt 
de in lid 2 bedoelde periode van drie jaar 
aan op 1 januari 2024.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomstig artikel 49 door 
een in een lidstaat gelegen 
uiteindelijkemoederentiteit verschuldigde 
bijheffing wordt tot nul verminderd in de 
eerste vijf verslagjaren, met ingang van de 
eerste dag van het verslagjaar waarin de 
omvangrijke binnenlandse groep voor het 
eerst onder de toepassing van deze richtlijn 
valt.

1. De overeenkomstig artikel 49 door 
een in een lidstaat gelegen 
uiteindelijkemoederentiteit verschuldigde 
bijheffing wordt tot nul verminderd in de 
eerste drie verslagjaren, met ingang van de 
eerste dag van het verslagjaar waarin de 
omvangrijke binnenlandse groep voor het 
eerst onder de toepassing van deze richtlijn 
valt.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 2



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor omvangrijke binnenlandse 
groepen die onder de toepassing van deze 
richtlijn vallen op het ogenblik dat deze in 
werking treedt, vangt de in lid 1 bedoelde 
periode van vijf jaar aan op 1 januari 
2023.

Schrappen

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 51, lid 3, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

2. De in artikel 4 bis, punt 4), artikel 
13, lid 8 ter, artikel 15, lid 11 bis, artikel 
21, lid 8 bis, artikel 29, lid 5 bis, en artikel 
51, lid 3, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 51, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door de Raad worden ingetrokken. Het 
besluit tot intrekking beëindigt de delegatie 
van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie of 
op een daarin genoemde latere datum. Het 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 4 bis, punt 4), artikel 
13, lid 8 ter, artikel 15, lid 11 bis, artikel 
21, lid 8 bis, artikel 29, lid 5 bis, en artikel 
51, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
kan te allen tijde door de Raad worden 
ingetrokken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.



Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 51, lid 
3, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling geen bezwaar heeft gemaakt, of 
indien de Raad voor het verstrijken van die 
termijn de Commissie heeft meegedeeld 
dat hij daartegen geen bezwaar zal maken. 
Die termijn kan op initiatief van de Raad 
met twee maanden worden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 4 bis, 
punt 4), artikel 13, lid 8 ter, artikel 15, 
lid 11 bis, artikel 21, lid 8 bis, artikel 29, 
lid 5 bis, en artikel 51, lid 3, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling geen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie heeft meegedeeld dat hij 
daartegen geen bezwaar zal maken. Die 
termijn kan op initiatief van de Raad met 
twee maanden worden verlengd.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 52 bis
Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een comité. Dat comité is een comité 
in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.
2. In de gevallen waarin naar dit lid 
wordt verwezen, is artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
toepassing.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – alinea 1



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt het Europees 
Parlement in kennis van de door haar 
vastgestelde gedelegeerde handelingen, de 
mogelijke bezwaren die daartegen worden 
gemaakt en de intrekking van de 
bevoegdheidsdelegatie door de Raad.

De Commissie stelt het Europees 
Parlement tijdig in kennis van de door haar 
vastgestelde gedelegeerde handelingen, de 
mogelijke bezwaren die daartegen worden 
gemaakt en de intrekking van de 
bevoegdheidsdelegatie door de Raad.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis
Evaluatie

Uiterlijk... [vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] 
evalueert de Commissie de toepassing van 
deze richtlijn en doet de Raad daarvan 
verslag. In het verslag wordt aangegeven 
of deze richtlijn moet worden gewijzigd in 
het licht van veranderingen en 
ontwikkelingen in de internationale 
belastingcontext, met name met 
betrekking tot de uitvoering van de 
GloBE-modelvoorschriften buiten de Unie 
en de ontwikkeling van andere, 
unilaterale benaderingen van minimale 
effectieve belasting van MNO-groepen. 
Hierbij moet de nadruk ook liggen op het 
gebruik van vrijstellingen en afwijkingen, 
en de gevolgen ervan voor de samenhang 
van de interne markt.
In het verslag wordt beoordeeld wat het 
effect is van de bepaling inzake inclusie 
van het op substance gebaseerde 
inkomen, van de toepassing van de 
facultatieve gekwalificeerde binnenlandse 
bijheffing en van de behandeling van 
uitdelingsbelastingstelsels op de 
doeltreffendheid van het waarborgen van 
een minimale effectieve belastingheffing.
In het verslag wordt beoordeeld wat het 
effect van de richtlijn is op de 



belastingopbrengsten van de minst 
ontwikkelde landen en van de lidstaten, op 
de investeringsbeslissingen van 
ondernemingen, alsook op het 
concurrentievermogen van de Unie in de 
wereldeconomie. In het verslag wordt 
beoordeeld wat het effect is van een 
drempelverlaging voor MNO-groepen en 
omvangrijke binnenlandse 
ondernemingen. In voorkomend geval 
gaat het verslag vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 ter
Vrĳwaringsclausule

1. Deze richtlijn geldt onverminderd 
de toepassing door de lidstaten van 
binnenlandse of op overeenkomsten 
stoelende regels gericht op het 
waarborgen van een hoger niveau van 
bescherming voor binnenlandse 
grondslagen voor de 
vennootschapsbelasting die verband 
houden met de regel inzake 
gecontroleerde buitenlandse 
vennootschappen zoals bedoeld in artikel 
7 van Richtlijn (EU) 2016/11641 bis, met 
name wanneer de strengere regel inzake 
gecontroleerde buitenlandse 
vennootschappen aansluit bij de 
aanbevelingen in het eindverslag uit 2015 
over actie 3 van het project ter bestrijding 
van grondslaguitholling en 
winstverschuiving van de OESO/G20.
2. Deze richtlijn laat de toepassing 
onverlet van binnenlandse regels 
betreffende alternatieve vormen van 
minimumbelastingheffing van 
binnenlandse groepen of 
vennootschappen.



_________
1 bis Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad 
van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels 
ter bestrijding van 
belastingontwijkingspraktijken welke 
rechtstreeks van invloed zijn op de 
werking van de interne markt (PB L 193 
van 19.7.2016, blz. 1).


