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Samenvatting

Op 22 december 2021 publiceerde de Europese Commissie een omvangrijk pakket belastingmaatregelen. Het pakket
bestaat uit: (i) een richtlijnvoorstel voor de EU-implementatie van het te bewerkstelligen mondiale 15%-
minimumwinstbelastingheffingniveau voor grote multinationals (Pijler 2); (ii) een richtlijnvoorstel tot aanpak binnen de
Europese Unie (EU) van oneigenlijk gebruik van zogenoemde shellentiteiten (ATAD3); en (iii) het eigenmiddelenpakket
‘Next generation of EU own resources’ (Own Resources Package).

Het Pijler 2-richtlijnvoorstel introduceert een EU-wijde implementatie van een 15%-minimumwinstbelastingheffingniveau
voor grote multinationals, langs de lijnen van het mondiale politieke akkoord van 1 juli 2021 en de actualisatie daarvan van
8 oktober 2021 over het nieuwe mondiale winstbelastingraamwerk (BEPS 2.0) dat wordt ontwikkeld. Het richtlijnvoorstel
bewerkstelligt indien aangenomen zoals voorgesteld gelijk de op 20 december 2021 vanuit het verband van de OESO
gepubliceerde modelregels (zie NTFR 2022/83): (i) een minimumniveau van winstbelastingheffing binnen de interne markt
van 15%; (ii) een flankerende bijheffing door lidstaten tot dat niveau waar andere landen zich niet conformeren. Beoogde
inwerkingtreding van de Pijler 2-richtlijn is 1 januari 2023 (income inclusion rule, IIR) en 1 januari 2024 (undertaxed
payments rule, UTPR).
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Het ATAD3-richtlijnvoorstel introduceert een langs substance-indicatoren ingericht governance-, heffings- en
sanctiemechanisme voor binnen de EU fiscaal gevestigde entiteiten, die volgens de Europese Commissie risico lopen door
bedrijven of vermogende particulieren als zogenoemde shell entity (letterbox company, brievenbusfirma) te worden
ingezet voor belastingontwijkings- en -ontduikingsdoeleinden. Daartoe wordt tevens voorgesteld de Administratieve
Samenwerkingsrichtlijn (Directive on Administrative Cooperation; DAC) te wijzigen. De beoogde implementatiedatum en
datum van inwerkingtreding van de ATAD3-richtlijn zijn respectievelijk 30 juni 2023 en 1 januari 2024.

Met het Own Resources Package lanceert de Commissie drie voorstellen voor nieuwe eigen middelen die onder andere het
herstelpakket NextGenerationEU moeten helpen meefinancieren. De Commissie knoopt daartoe aan bij: (i) het
uitbreidende Europese CO2–emissiehandelssysteem (EU Emissions Trading System, EU ETS); (ii) de medio 2021

geïntroduceerde koolstofheffing aan de Europese buitengrens (‘Carbon Border Adjustment Mechanism’, ‘CBAM’); en (iii) de
Pijler 1-maatregelen over belastinggrondslagherverdeling voor de allergrootste multinationals uit het genoemde mondiale
politieke akkoord van afgelopen zomer over de internationale winstbelasting. De Commissie beoogt het
eigenmiddelenpakket vanaf 1 januari 2023 gradueel in te faseren en daartoe gedurende de eerste hel� van 2022 in daartoe
benodigde EU-wetgevingsvoorstellen te publiceren. Het eigenmiddelenpakket zou komende jaren (periode 2026-2030)
gemiddeld zo’n €17 miljard per jaar aan opbrengsten voor de EU-begroting moeten gaan genereren.

Met deze maatregelen gee� de Europese Commissie een eerste opvolging aan de aangekondigde maatregelen in haar
Mededeling ‘Business Taxation for the 21st Century’ van 18 mei 2021, een belastingbeleidsagenda voor de korte en langere
termijn op het terrein van de winstbelasting (NTFR 2021/1692). De commissie beoogt zo een efficiënt en eerlijk, duurzaam
en toekomstbestendig, banenscheppend en groeivriendelijk belastingraamwerk te ontwikkelen voor de interne markt, dat
geschikt is in een globaliserende en digitaliserende economie blijvend belastingopbrengsten te generen, het coronaherstel
helpt meefinancieren en de digitale transitie en vergroening van onze economieën ondersteunt.

Op de agenda staan nog transparantiemaatregelen gericht op publicatie van effectieve belastingtarieven in landen langs
Pijler 2-maatstaven (2022), introductie van een vermogensa�rek (‘Debt Equity Bias Reduction Allowance’, ‘DEBRA’; 13 april
2022), de achtste wijziging van de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn (Richtlijn 2011/16/EU) inzake informatie-
uitwisseling over cryptovaluta (DAC8; Q1 2022), alsmede het Pijler 1-richtlijnvoorstel (27 juli 2022). Ook kondigt de
Commissie voor 2022 een initiatief aan om de uitdagingen te adresseren van buiten de EU gevestigde shellentiteiten.
Verder kondigt de Commissie vóór jaareinde 2023 een tweede ronde (second basket) nieuwe eigen middelen aan, die zal
voortbouwen op het ‘Business in Europe: Framework for Income Taxation’ (BEFIT) dat een voorstel omvat voor een
gemeenschappelijke geconsolideerde winstbelastinggrondslag die over de lidstaten ter heffing wordt toebedeeld op basis
van een formule. De Commissie refereert tevens aan de Mededeling over te presenteren andere eigen middelen in de vorm
van bijvoorbeeld een financiëletransactiebelasting (‘Financial Transaction Tax’; ‘FTT’) en een eigen middel gelinkt aan de
‘corporate sector’ (COM(2021)566).

Commentaar

Uitrol ambitieuze belastingbeleidsagenda

Met de nu gepresenteerde maatregelen concretiseert de Europese Commissie de maatregelen die werden aangekondigd in
de Mededeling ‘Business Taxation for the 21st Century’ van 18 mei 2021 (NTFR 2021/1692). In mijn commentaar daarbij
schreef ik dat de Commissie de internationale maatschappelijke aandacht voor de winstbelastingheffing van het
internationale bedrijfsleven, de bewegingen in de diverse internationale fiscale beleidsarena’s (BEPS 2.0) en het
coronaherstelfinancieringsvraagstuk handig aanwendt als vliegwiel om haar in feite klassieke (belasting)integratieagenda
verder te brengen. Met de mededeling, schreef ik, instrumentaliseert de Commissie BEPS 2.0 en COVID met als einddoel de
totstandkoming van ‘unitary taxation’ in de interne markt: ‘BEFIT’. Daar komt nu bij dat de Commissie en passant de eigen
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machtspositie verder consolideert, bijvoorbeeld als het gaat om het nu uitgerolde instrumentarium ter financiering van
NextGenerationEU en de flankerende verruiming van de langetermijn-EU-begroting (Multiannual Financial Framework
2021-2027, MFF; Vo (EU, Euratom) 2020/2093). Wat van de merites daarvan ook zij, een zekere mate van politieke
behendigheid kan de Commissie hier niet worden ontzegd, zeker als het gaat om hoe Pijler 1 als eigen middel de discussie
wordt ingefietst, waarover hierna meer. Laten we de ontwikkelingen wat nader bekijken.

Pijler 2

Voortvarende EU-wijde implementatie

Met het Pijler 2-richtlijnvoorstel, het eerste onderdeel van het pakket van 22 december 2021, doet de Europese Commissie
de aangekondigde openingszet voor een voortvarende EU-wijde implementatie van het te bewerkstelligen mondiale 15%-
minimumwinstbelastingheffingsniveau voor grote multinationals (jaaromzet meer dan € 750 miljoen). Het richtlijnvoorstel
volgt nauwgezet de modelregels die de OESO op 20 december 2021 publiceerde. Conform de internationale ambities
vinden de voorgestelde maatregelen toepassing per 1 januari 2023 (income inclusion rule) en 1 januari 2024 (undertaxed
payments rule).

Als het gaat om de slagingskansen verdient opmerking dat de Commissie op haar website aangee�: ‘It is important to note
that EU members of the OECD Inclusive Framework are already supporting the global agreement that the Commission
proposal is implementing. The only EU Member State that is not a member of the Inclusive Framework, and as such has not
formally committed to the agreement, is Cyprus. However, we expect Cyprus to support the Directive’ (zie NTFR
2021/3793). De druk op de lidstaten om het politieke commitment van afgelopen oktober nu om te gaan vormen naar een
daadwerkelijk juridisch commitment wordt stevig opgevoerd.

Onderliggende doelstelling?

In mijn commentaar bij de modelregels (NTFR 2022/83) schrijf ik dat het interessant is om te zien hoe men blij� zoeken
naar de onderliggende doelstellingen van het project en daarmee naar de rechtvaardiging voor de voorgenomen
maatregelen. Gaat het nu om de aanpak van belastingontwijking via anti-misbruikmaatregelen of om de aanpak van
belastingconcurrentie via belastingharmonisatie?

We zien hetzelfde terug in het persbericht van de Commissie (IP/21/7028), waar Executive Vice-President for an Economy
that Works for People, Valdis Dombrovskis, spreekt in termen van ‘fighting tax avoidance and evasion while preventing a
“race to the bottom” with unhealthy tax competition between countries’, alsmede Commissioner for Economy, Paolo
Gentiloni, die spreekt over ‘to put an end to the tax race to the bottom that harms the European Union and its economies’.
In de Preambule van de richtlijntekst is te lezen dat ‘this major reform aims to put a floor on competition over corporate
income tax rates through the establishment of a global minimum level of taxation’. Dat lijkt dan weer te gaan over de
aanpak van belastingconcurrentie via ondergrenswinstbelastingharmonisatie (vgl. NTFR 2021/397 en NTFR 2021/3793).
Tegelijkertijd zegt de Preambule dat ‘it is necessary to ensure that tax avoidance practices are discouraged’.
Belastingontwijking aanpakken dus.

Mijn inschatting is dat de dubbelzinnigheid in doelstellingen onder Pijler 2 te zijner tijd zomaar nog eens terug zou kunnen
komen, mocht het HvJ nog eens worden gevraagd zich te buigen over de (on)verenigbaarheid van de maatregelen met de
EU-verdragsvrijheden (vgl. NTFR 2020/615), zeker nu de bijheffingssystematiek uit Pijler 2 wegbeweegt van de gedachte uit
het BEPS-project uit 2015 dat belastingheffing dient plaats te vinden op de waardecreatielocatie (location of value
creation) en waarvan een vergelijkbaar concept zijn weerslag vindt in de uitleg door het HvJ van de EU-verdragsvrijheden
(territorialiteitsbeginsel).
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Unierechtelijke implicaties

De (on)verenigbaarheid van Pijler 2 met het Unierecht blij� een lastige aangelegenheid. Om de spanningen met het
Unierecht te vermijden, strekt het richtlijnvoorstel zich qua toepassingsbereik in afwijking van de modelregels ook uit tot
grote louter binnenlands opererende ondernemingen, inclusief bijheffing bij de moeder over laagbelast binnenlands
inkomen bij de binnenlandse dochter. Ook wordt gebruikgemaakt van de in de modelregels gecreëerde opening om
lidstaten te voorzien in de mogelijkheid van een zogenoemde Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, een lokale
bijheffing die de lidstaten die met hun vennootschapsbelastingheffing onder het minimumniveau uit mochten komen
toestaat eerst zelf tot het minimumtarief bij te heffen.

Deze aanpassingen zijn feitelijk afleidingsmanoeuvres, want maken de EU-vrijhedenanalyse niet anders dan deze al was.
Ook zonder Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax kunnen lidstaten hun vennootschapsbelastingtarieven verhogen om
aan bijheffing te ontkomen. Het is de extraterritoriale bijheffing als zodanig die de systematiek Unierechtelijk kwetsbaar
maakt, met of zonder tussengeplaatste lokale-bijheffingsvariant en met of zonder uitbreiding naar ook binnenlandse
situaties. Dit omdat we – wanneer we het perspectief verleggen van de vestigingsjurisdictie van de moederentiteit naar de
investeringsjurisdictie – moeten constateren dat bijheffing over buitenlands inkomen marktdeelnemers belemmert om
onder de bescherming van de vrijheden rondom hun investeringsbeslissingen gebruik te maken van tariefverschillen
tussen de lidstaten, hetgeen behoudens misbruiksituaties (anti-belastingontwijking, niet: anti-belastingconcurrentie) in
strijd komt met het recht op vrij verkeer (vgl. HvJ-arresten in de zaken Cadbury Schweppes en Eurowings). In de ‘Questions
and answers’ (QANDA/21/6967) staat dat ‘there is thus no difference in treatment, all are taxed at 15%’ en de Preambule
stelt dat ‘in this way, the legal framework would be designed to avoid any risk of discrimination between cross-border and
domestic situations’. Beide omschrijven hier de quasi-exportneutraliteitbevorderende kenmerken van de
bijheffingsmaatregel. Dat kan zo zijn, maar dat doet aan de EU-spanning hier niets af. De bijheffing blij� ook in de huidige
variant de import van productiefactoren in de belastingconcurrerende investeringslidstaat belemmeren. De gedachte dat
exportneutraliteit ter zake van niet-gerepatrieerde winsten spanning creëert met het Unierecht is overigens niet nieuw.
Klaus Vogel schreef hier twee decennia geleden over in Bulletin (Klaus Vogel, Which method should the European
Community adopt for the avoidance of double taxation?, Bulletin for International Fiscal Documentation, Vol. 56, Nr. 1, p. 4-
10).

In NTFR 2020/615 schreef ik dat naar de huidige stand van het primaire Unierecht de EU-rechtproblematiek rondom Pijler 2
op dit punt in feite onoplosbaar is. Het enige dat de EU-lidstaten hier kunnen doen, is via een EU-GloBE-richtlijn
exportneutraliteit omarmen en vervolgens, ook omdat het HvJ doorgaans iets terughoudender lijkt als gaat om toetsing
van richtlijnen aan het primaire Unierecht, erop voorsorteren en vertrouwen dat het HvJ hen hierin zal volgen. Dit laatste,
wellicht, op basis van het argument dat hier sprake zou zijn van (uitputtende) vennootschapsbelastingharmonisatie om zo
het belastingconcurrentievraagstuk binnen de EU, de race to the bottom, te adresseren – of laatstgenoemde wellicht als
nieuw te introduceren rechtvaardigingsgrond onder de rule of reason test. Het eerste is nu gebeurd, het voorstel ligt er. Het
tweede, de beoordeling van de (on)verenigbaarheid daarvan met het primaire Unierecht, dat zullen we moeten afwachten,
want dat is uiteindelijk aan het HvJ. Wellicht wordt dan ook duidelijk wat Pijler 2 uiteindelijk werkelijk probeert te
bewerkstelligen: misbruikaanpak of vennootschapsbelastingharmonisatie.

Legitimiteit

Het richtlijnvoorstel volgt nauwgezet de OESO-modelregels. De Preambule zegt hierover dat ‘it is necessary to implement
the GloBE Model Rules agreed by the Member States in a way that it remains as close as possible to the global agreement’.
De Explanatory Memorandum zegt hierover dat ‘the EU would have no policy options to choose from as key elements of
the framework, such as the scope or tax rates and base, have already been prescribed and agreed on’. Om nu te zeggen dat
de EU hier op de inhoud niet in positie zou zijn, vind ik om eerlijk te zijn wel wat ver gaan. Het politieke akkoord van
afgelopen oktober en juli betre� een politiek commitment in de vorm van een ‘common approach’. Aangesloten landen die
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zouden besluiten maatregelen te treffen, hebben zich gecommitteerd dit dan te gaan doen langs de in het akkoord
uitgerolde beleidslijnen. Het akkoord is geen juridisch bindende overeenkomst van internationaal publiekrecht, zoals een
geratificeerd verdrag waarover de volksvertegenwoordigingen van betrokken verdragsluitende staten zich hebben kunnen
buigen. Ook rechtsstatelijk is deze gang van zaken bijzonder te noemen, want dit marginaliseert de rol van de
volksvertegenwoordigingen van de EU-lidstaten in het proces feitelijk nog weer wat verder. Dit omdat de bal in het EU-
wetgevingsproces bij de Commissie en de Raad (de dossierverantwoordelijke bewindspersonen) liggen en niet primair bij
de parlementen van de lidstaten. Dit terwijl deze hier eigenlijk uiteindelijk in positie zouden moeten zijn; het gaat immers
om wetgeving.

In mijn commentaar bij de modelregels wijs ik op de lopende discussie in de Verenigde Staten over de wetsvoorstellen van
de regering-Biden om de GILTI-wetgeving, een soepelere Amerikaanse variant van Pijler 2, te verscherpen (Build Back
Better; voor enige achtergrond zie NTFR 2021/1457) en waar het bereiken van voortgang een politiek ingewikkelde
aangelegenheid blijkt. Het wetsvoorstel is lastig door het Amerikaanse parlement te loodsen. Op bloombergtax.com las ik
in het bericht ‘GOP Senators Say Administration “Stonewalling” on OECD Tax Pact’ dat ‘the Biden administration rushed to
commit the U.S. to the global agreement “at the expense of thorough analysis and meaningful engagement with Congress
and the business community, and may ultimately put U.S. businesses at risk,” Sen. Mike Crapo (R-Idaho), the ranking
Republican on the Senate Finance Committee, and the other 13 Senate Finance Republicans said in a letter to Treasury’.
Het gaat hier om de brief getiteld ‘Finance Republicans Demand Treasury Analysis of OECD Agreement’, te vinden op
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/republican_letter_to_treasury_oecd.pdf. Los van de inhoud, deze
Amerikaanse volksvertegenwoordigers nemen in ieder geval stevig positie, ook als het gaat om de eigen rolopvatting in dit
verband, en voegen zich niet lijdelijk naar de plannen vanuit Parijs.

DEBRA, incentives?

In het richtlijnvoorstel zien we niets terug van de in de Mededeling van 18 mei 2021 aangekondigde vermogensa�rek (‘Debt
Equity Bias Reduction Allowance’, ‘DEBRA’). Ook zien we niets terug van de ‘agenda-shaping role’ die de Commissie, waar
passend, blijkens de Mededeling voor zichzelf ziet weggelegd als het gaat om ‘incentive regimes’. In mijn commentaar bij de
Mededeling (NTFR 2021/1692) schreef ik dat om de daartoe benodigde beleidsinstrumentele ruimte te creëren, Pijler 2 zou
moeten voorzien in gerichte carve outs (of het EU-minimumtarief zal op een hoger niveau dan het mondiale minimumtarief
moeten worden vastgesteld). Dit omdat anders de EU-lidstaten het risico lopen dat het effect van een EU-vermogensa�rek
of -incentive regime met een Pillar-2-georiënteerde bijheffing in het buitenland zal worden wegbelast. Nu met het
richtlijnvoorstel beide routes zijn afgesloten, zal iets anders moeten worden bedacht.

Wat betre� de financieringsdiscriminatie is de enige route die nu nog open lijkt te liggen grondslagverbreding via
verdergaande rentea�rekbeperking (comprehensive business income tax; CBIT). Daarvan weten we dat deze de marginale
belastingdruk tot oneindige hoogtes opstuwt en daarmee marginale investeringsbeslissingen afremt. We zullen de DEBRA-
maatregel die voor 13 april 2022 gepland staan moeten afwachten. Wat betre� de incentive regimes voor bijvoorbeeld
onderzoek en ontwikkeling (RenD) die we nog terugzagen in de richtlijnvoorstellen voor een Common Consolidated
Corporate Tax Base (CCCTB) resteert de optie dit verdergaand EU-breed te gaan organiseren, bijvoorbeeld via directe
subsidiëring vanuit de EU van bepaalde sectoren en industrieën (vgl. NTFR 2021/1457). Het zou mij niet verbazen als we
daar straks iets over gaan terug zien komen, bijvoorbeeld in het kader van de eigenmiddelenverruiming in verbinding met
de BEFIT, wellicht zelfs in combinatie met verdere EU-budgetverruiming te zijner tijd. We gaan het zien.

Vermeldenswaard is nog dat het Explanatory Memorandum bij het richtlijnvoorstel wijst op de lopende discussies over de
vraag naar de compatibiliteit van de Amerikaanse GILTI-regels met de Pijler 2-maatregelen. In mijn commentaar bij de
OESO-modelregels ga ik daar kort op in. Het richtlijnvoorstel voorziet in een mechanisme op basis waarvan de Europese
Commissie buitenlandse systemen kan beoordelen als een voor toepassing van de Pijler 2-richtlijnmaatregel kwalificerend
bijheffingsmechanisme en deze op te nemen in een lijst die als bijlage bij de richtlijn wordt gevoegd. Hiermee wordt de
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druk vanuit de EU op voortgang in de Verenigde Staten in het lopende GILTI-wetswijzigingsproces nog wat verder verhoogd.
Het wordt afwachten wat hieruit gaat komen.

ATAD3

Langs substance-indicatoren ingericht 7-stappenfilterproces

Het ATAD3-richtlijnvoorstel, het tweede onderdeel van het pakket van 22 december 2021, introduceert een langs
substance-indicatoren ingericht governance-, heffings- en sanctiemechanisme voor binnen de EU fiscaal gevestigde
entiteiten en rechtsvormen (‘undertakings’), die volgens de Europese Commissie risico lopen door bedrijven of
vermogende particulieren als zogenoemde shell entity (letterbox company, brievenbusfirma) te worden ingezet voor
belastingontwijkings- en -ontduikingsdoeleinden (‘entities at risk to be shell and misused for tax purposes, such as tax
evasion and avoidance, as confirmed by recent massive media revelations’). De maatregel beoogt het gebruik van
shellentiteiten te ontmoedigen en zo bij te dragen aan de terugdringing van de belastingontwijkings- en -
ontduikingsproblematiek. Daartoe voorziet de richtlijn in een substance test volgens een te doorlopen 7-
stappenfilteringproces met daaraan vastgeknoopte materieel- en formeelrechtelijke rechtsgevolgen. Het 7-stappenproces
ziet er als volgt uit.

Stap 1: Gateway

De richtlijn geldt voor alle binnen de EU fiscaal gevestigde entiteiten en rechtsvormen. De eerste stap identificeert de groep
entiteiten die risico lopen als shell te worden ingezet aan de hand van zogenoemde gatewaycriteria. Het gaat hier om drie
voorwaarden waaraan cumulatief moet worden voldaan: (i) het inkomen van de betrokken entiteit is vooral passief (75% of
meer); (ii) de activiteiten van de betrokken entiteit zijn met name grensoverschrijdend (60% of meer); en (iii) het
management en de administratie van de betrokken entiteit is aan derden uitbesteed (outsourcing). Specifieke carve-outs
gelden voor entiteiten die als weinig risicovol worden beschouwd, bijvoorbeeld omdat sprake is van regulering, of omdat
betrokken activiteiten louter binnenlands worden ontplooid (de vraag naar hoe dit laatste onderscheid zich verhoudt tot
het primair Unierechtelijke gelijkheidsbeginsel laat ik hier onbesproken). Het gaat hier kort gezegd onder meer om
beursgenoteerde entiteiten, banken, beleggingsinstellingen, verzekeraars, binnenlandse houdsterstructuren en entiteiten
met meer dan 5 �e’s actief personeel. Voor hen hoe� niet te worden beoordeeld of aan de gatewaycriteria is voldaan.
Vermeldenswaard, wellicht, is dat de richtlijn aangee� uit gelijkebehandelingsoverwegingen niet te kiezen voor een
benadering op basis waarvan bijvoorbeeld alleen het grootbedrijf met de regels te maken zou krijgen, bijvoorbeeld aan de
hand van een omzetdrempel zoals die bij Pijler 2 geldt. Dit roept de vraag op hoe dit dan zit met het Pijler 2-richtlijnvoorstel
dat dit onderscheid wél aanlegt.

Stap 2: Rapportageplicht

Vervolgens geldt een rapportageplicht voor entiteiten die aan de hand van de gatewaycriteria als zijnde risicolopend zijn
geïdentificeerd. Zij moeten in hun jaarlijkse belastingaangi�e rapporteren of zij voldoen aan de volgende drie zogenoemde
indicatoren van minimumsubstance: (i) exclusieve beschikbaarheid van kantoorruimte in de EU; (ii) ten minste een actieve
eigen bankrekening in de EU, en (iii)(a) ten minste één geëquipeerde en toegewijde bestuurder die voor de functie-
uitoefening voldoende dicht bij de vestigingsplaats van betrokken entiteit woonachtig is, of; (iii)(b) een meerderheid van
kwalificerende werknemers die voor hun functie-uitoefening voldoende dicht bij de vestigingsplaats van betrokken entiteit
woonachtig zijn. Van betrokken entiteit wordt verlangd de rapportage te staven met bewijsmiddelen, zodat betrokken
belastingautoriteiten de aanwezigheid van substance-indicatoren kunnen verifiëren.

Stap 3: Veronderstelling shell/niet-shell
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Indien uit de rapportage en de onderbouwing daarvan voortvloeit dat aan de minimumsubstance-indicatoren is voldaan,
dan volgt daaruit voor richtlijndoeleinden de veronderstelling dat geen sprake is van een shell entiteit. Dit neemt niet weg
dat de belastingautoriteiten van de lidstaten zich desalniettemin op de positie kunnen stellen dat betrokken entiteit
volgens het nationale belastingrecht van betrokken lidstaat onvoldoende economisch actief is, of ter zake van betrokken
inkomensstroom niet als uiteindelijk gerechtigde kwalificeert. Ook kunnen de autoriteiten genoemde onderbouwing
aanvechten. Indien niet aan de minimumsubstance-indicatoren wordt voldaan, dan volgt daaruit de veronderstelling dat
sprake is van een shell voor richtlijndoeleinden, dat wil zeggen een substanceloze/-arme entiteit die voor
belastingdoeleinden wordt misbruikt.

Stap 4: Tegenbewijs

Entiteiten die niet aan de minimumsubstance-indicatoren voldoen en daarmee voor toepassing van de richtlijn worden
verondersteld voor belastingdoeleinden te worden misbruikt, worden in de gelegenheid gesteld bij de
belastingautoriteiten in de vestigingslidstaat tegenbewijs te leveren, over substance-aanwezigheid of in ieder geval dat
deze hier niet voor belastingdoeleinden wordt misbruikt. De tegenbewijsregeling maakt het mogelijk rekening te houden
met de specifieke feiten en omstandigheden van het concrete geval. Het aan te leveren tegenbewijs richt zich tenminste tot
de commerciële (dat wil zeggen niet-fiscale) overwegingen voor het inzetten van de entiteit, stafprofielen, en de locatie
waar relevante besluitvorming plaatsvindt. Het tegenbewijs wordt voorts aangemerkt te zijn geleverd, indien wordt
bewezen dat ‘the undertaking has performed and continuously had control over, and borne the risks of, the business
activities that generated the relevant income or, in the absence of income, the undertaking’s assets’, iets wat mij voorkomt
als een TP-analyse c.q. TP-safe harbour voor richtlijntoepassingdoeleinden. Wanneer betrokken entiteit in
tegenbewijslevering slaagt, dan valideert en certificeert betrokken belastingautoriteit dit voor het lopende jaar met de
mogelijkheid tot termijnverlenging (onder de voorwaarde van gelijkblijvende feiten en omstandigheden) voor een
opvolgende periode van maximaal vijf jaar (in totaal derhalve zes jaar).

Stap 5: Vrijstelling

Entiteiten die als risicolopend zijn geïdentificeerd, worden in de gelegenheid gesteld de belastingautoriteiten in de
vestigingslidstaat te verzoeken van de richtlijnverplichtingen te worden vrijgesteld. Dit op de basis dat de inzet of
tussenplaatsing van de betrokken entiteit voor betrokken marktdeelnemer (betrokken groep, of ultimate beneficial owner;
UBO) niet tot een belastingbesparing hee� geleid. Dit ten opzichte van de situatie zonder inzet van deze entiteit. Het
daartoe aan te leveren bewijs (bijvoorbeeld informatie over de groepsstructuur et cetera) moet de te maken vergelijking op
dit punt mogelijk maken. Wanneer betrokken entiteit in de bewijslevering op dit punt slaagt, dan valideert en certificeert
betrokken belastingautoriteit dit op dezelfde wijze als bij de tegenbewijsregeling.

Stap 6: Fiscale gevolgen.

Entiteiten die niet aan de minimumsubstance-indicatoren voldoen en ook de daaruit voortvloeiende aanname voor
belastingdoeleinden te worden misbruikt, niet krijgen afgeschud, worden met belastinggevolgen geconfronteerd die in de
richtlijn worden gespecificeerd. Hier het overzicht.

In de eerste plaats wordt hun toepassing van belastingvoordelen ontzegd, zoals deze voortvloeien uit geldende
belastingverdragen en EU-richtlijnen (Moeder-dochterrichtlijn en interest-royaltyrichtlijn). In de tweede plaats komen zij in
hun vestigingslidstaat niet langer in aanmerking voor een door de belastingautoriteiten af te geven woonplaatsverklaring,
of wordt een dergelijke verklaring voorzien van een waarschuwing. In de derde plaats regelt de richtlijn de wijze waarop
betrokken lidstaten vervolgens belasting gaan heffen. De vestigingslidstaat van betrokken shellentiteit, ten eerste, blij� vrij
deze naar nationaal belastingrecht in de belastingheffing te blijven betrekken. De woon-/vestigingslidstaat van de
aandeelhouder(s) in de shellentiteit, ten tweede, belast betrokken inkomsten van de shellentiteit alsof deze direct aan

https://www-ndfr-nl.eur.idm.oclc.org/content/NTFR2022-244


Gegenereerd op: 22-04-2022

https://www-ndfr-nl.eur.idm.oclc.org/content/NTFR2022-244 8

betrokken aandeelhouder(s) zijn toegevloeid c.q. toekomen. Dit onder verrekening van eventueel door de shellentiteit
betaalde onderliggende belasting; een CFC-achtige doorkijkbenadering derhalve. De vestigingslidstaat van de betaler(s)
aan de shellentiteit, ten derde, betrekt betrokken stromen in een bronbelastingheffing naar nationaal recht; hierbij
verdient onmiddellijk vermelding dat de Explanatory Memorandum en Preambule bronlidstaten in intra-EU-scenario’s
bronbelastingheffingsrechten juist lijken te willen ontzeggen (‘EU source/payer: it will not have a right to tax …’). Dit lijkt
echter niet direct uit de richtlijntekst te kunnen worden afgeleid. De richtlijntekst schrapt belastingverdrags- en
richtlijnvoordelen, doch naar de letter niet het nationaalrechtelijk gecreëerde heffingsrecht in dit verband. Vervolgens
introduceert de richtlijntekst naar de letter voor louter derdelandsituaties een bronbelastingheffing conform nationaal
recht, waarbij het verdrag met betrokken aandeelhouderjurisdictie/derde land wordt gerespecteerd. Daarmee blij�, naar
de letter van de richtlijntekst, doch vermoedelijk wellicht onbedoeld, de bronbelastingheffingsjurisdictie in intra-EU-
aangelegenheden onaangeroerd. In derdelandsituaties worden belastingverdragen tussen bronlidstaat en
shellaandeelhouderstaat en shellaandeelhouderlidstaat en bronstaat gerespecteerd (doorkijkbenadering).

Stap 7: Administratieve samenwerking

Ter zake van entiteiten die als risicolopend zijn geïdentificeerd, voorziet het richtlijnvoorstel in een automatische-
inlichtingenuitwisselings- en onderlingebijstandverleningsmechanisme om de administratieve samenwerking op dit punt
tussen de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten in dit verband te ondersteunen. Daartoe wordt aangeknoopt bij de
logistiek die is uitgerold rondom de transparantiemaatregelen in de samenwerkingsrichtlijn inzake rulings (DAC3) en fiscale
intermediairs (DAC6). De richtlijn voorziet in een onderlingebijstandmechanisme (tax audit request) voor gevallen waarin
voornoemde validatie/certificering door een van betrokken lidstaten wordt betwijfeld. Tot slot voorziet de richtlijn in een
boetemechanisme bij niet-nakoming van rapportageverplichtingen. De lidstaten zijn vrij de boeteoplegging te organiseren,
waarbij wel geldt dat boetes effectief, proportioneel en ontmoedigend moeten zijn en ten minste worden vastgesteld op
5% van de omzet van de betrokken niet-compliante entiteit.

We zien van alles terugkomen

We zien van alles de context van het richtlijnvoorstel in getransponeerd worden, van de substance-indicatoren uit de
Deense Zaken, het rekening houden met de specifieke feiten en omstandigheden van het concrete geval uit het HvJ-arrest
Deister/Juhler en de TP-safe harbour uit het HvJ-arrest Lexel tot de logistieke aansluitingen bij bestaande
transparantiemaatregelen in de samenwerkingsrichtlijn inzake rulings en fiscale intermediairs. Ook zijn in de substance-
indicatoren enige gelijkenissen te trekken met de Nederlandse substancecriteria voor dienstverleningslichamen.

Verder zij nog verwezen naar het rapport ‘Op weg naar acceptabele doorstroom’ van de Commissie
Doorstroomvennootschappen van oktober 2021, waarin het onderzoek van de Adviescommissie uitmondt in een aantal
aanbevelingen gericht op, bijvoorbeeld, acties op Europees niveau, en waarin tevens beleidsmaatregelen worden
voorgesteld met zowel een niet-fiscaal als fiscaal karakter (zoals het schrappen van art. 8c Wet VPB 1969). De
Adviescommissie gee� aan ‘daarbij te hebben gezocht naar mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van Nederland voor
substance-arme entiteiten te verminderen, onder meer door een zo gericht mogelijke verhoging van het spreekwoordelijke
“prijskaartje”. De Adviescommissie ‘meent dat voor doorstroom van middelen die geen verband houden met economische
activiteiten in Nederland zelf verdere beperkingen mogelijk zijn door de fiscale aantrekkelijkheid nog verder te beperken,
door de transactiekosten te verhogen, door meer transparantie te vereisen, door meer informatie uit te wisselen en door
toezicht en handhaving te versterken’. Deze overwegingen lijken te corresponderen met de doelstelling van het
richtlijnvoorstel om de inzet van shellentiteiten te ontmoedigen.

Richtlijn doet uiteindelijk niet zo veel inhoudelijks met misbruikleerstuk
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Opmerking verdient dat het richtlijnvoorstel, onder aan de streep, inhoudelijk niet zo veel doet met de uitlegging van het
primair Unierechtelijke misbruikleerstuk. De richtlijn wijdt niet uit over het doel van de ‘wet’, een essentieel element in de
doctrine. De Explanatory Memorandum refereert een enkele keer aan een ‘… act against the actual purpose of tax law …’
en houdt zich op dit punt verder stil.

Wel zien we in de richtlijntoepassing enige elementen terug van het leerstuk. Dit waar het gaat om het geven van enige
invulling aan het demonstreren van de intentie van betrokken marktdeelnemer en de kunstmatigheid van de transactie.
Wellicht gaat de gekozen benadering hier op enig moment nog wat terugstralen naar de uitlegging van de doctrine in het
primaire Unierecht door het HvJ. Volledigheidshalve, volgens bestendige jurisprudentie van het HvJ speelt misbruik van
Unierecht in gevallen waarin het toekennen van een Unierechtelijk voordeel betekent dat ‘in weerwil van de formele
vervulling van de voorwaarden het door die regeling beoogde doel niet wordt bereikt’ (objectief element) waarbij de
belastingplichtige ‘de bedoeling hee� dat voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder
het recht op dat voordeel ontstaat’ (subjectief element). In dat subjectieve element zit dan weer een test van meer
subjectieve aard (de intentie van belastingplichtige; het ontgaansmotief) en een test van meer objectieve aard (de
kunstmatigheid van een structuur of transactie). Voor nadere analyses zij verwezen naar P.G.H. Albert, Had de Hoge Raad
prejudiciële vragen moeten stellen in de zaken Aon en Hunkemöller?, NLF-W 2021/27, met naschri� van De Wilde/Wisman,
M.F. de Wilde en C. Wisman, Over tripledip- en overnamestructuren; hee� de Hoge Raad het Hof van Justitie gepasseerd?,
NLF-W 2021/27 en M.F. de Wilde en C. Wisman, Hof van Justitie over ‘misbruik van Unierecht’ in de directe belastingen: quo
vadis?, Ars Aequi 2020/0022.

Legitimiteit

Het ontbreken van duiding als het gaat om de inhoudelijke uitleg van de Unierechtelijke misbruikdoctrine, met name op
het punt van de ‘bedoeling van de wet’, lijkt goed verklaarbaar in het licht van de richtlijndoelstelling de inzet van
shellentiteiten te ontmoedigen door daaraan, de Adviescommissie parafraserend, een ‘prijskaartje’ te hangen. Dit in plaats
van – bijvoorbeeld – duiding te geven over hoe multinationale ondernemingen (of de entiteiten waaruit deze zijn
opgebouwd) naar de bedoeling van de wet, waar, waarover hoeveel (winst)belasting behoren te betalen, de bouwstenen
onder winstbelastingwetgeving. Wel vraag ik me af welk onderliggend denken vervolgens aan het heffingsmechanisme in
het ATAD3-richtlijnvoorstel ten grondslag zou moeten liggen. Daar zie ik in het voorstel nergens iets over terugkomen.
Indien we bezien wat het heffingsmechanisme bewerkstelligt, dan zien we het richtlijnvoorstel in inbound-situaties, waar
een niet-EU-investeerder via een EU-shell in een EU-lidstaat investeert, naar bronlidstaatbelastingheffing bewegen (EU-
bronbelasting). In outbound-situaties waar een EU-investeerder via een EU-shell in een niet-EU-lidstaat investeert,
beweegt het richtlijnvoorstel naar EU-investeerderwoon-/vestigingslidstaatbelastingheffing (EU-CFC-heffing) In intra-EU-
situaties waar een EU-investeerder via een EU-shell in een lidstaat investeert, zien we het richtlijnvoorstel, lijkt het,
bewegen naar min of meer exclusieve EU-investeerderwoon-/vestigingslidstaatbelastingheffing. In doorstroomsituaties
waar een niet-EU-investeerder via een EU-shell in een niet-EU-lidstaat investeert, doet het richtlijnvoorstel in feite niets. Als
het gaat om het geven van duiding over de onderliggende bedoeling, dan kom ik om eerlijk te zijn niet zo heel veel verder
dan ‘EU-Grondslag Eerst’ en ‘Intra-EU? Woonlidstaatheffing’. Misschien gaat het aangekondigde initiatief om de
uitdagingen van buiten de EU gevestigde shellentiteiten te adresseren wat meer richting geven. En anders, wellicht, het
HvJ te zijner tijd, mocht het nog eens worden gevraagd zich te buigen over het in de richtlijn aangelegde onderscheid
tussen grensoverschrijdende en binnenlandse situaties.

Gelet op het ontbreken van onderliggende inhoudelijke duiding is het van belang in te zien dat dit bovendien concreet
betekent dat substance-arme/-loze shellentiteiten die er niet in slagen op de voor richtlijntoepassing verlangde onderdelen
tegenbewijs te leveren (dat wil zeggen over hun andere dan fiscale motieven of substance-aanwezigheid) hun zaak nog
altijd naar de rechter, het HvJ in ultimo, kunnen brengen voor een pleidooi met hun interpretatie van de bedoeling van de
wet waarmee hun handelen zou overeenstemmen (al kan ik me voorstellen dat de ontmoedigingsbenadering inzake
substanceloze entiteiten in de richtlijntoepassing hiertegen een dam opwerpt). Concreet betekent dit ook dat de
belastingautoriteiten van de lidstaten ter zake van substancerijke entiteiten, ook zij die erin slagen tegenbewijs te leveren
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over hun substance, hun zaak nog altijd naar dezelfde rechter kunnen brengen voor een pleidooi met hun interpretatie van
de bedoeling van de wet waarmee het handelen van betrokken entiteiten niet zou overeenstemmen (al kan ik me
voorstellen dat het de facto safe-harbourbeleid inzake substance-rijke entiteiten in de richtlijntoepassing hiertegen een
dam opwerpt). Dit betekent ook dat de bijvoorbeeld lopende discussie over de Deense zaken (geen substance safe
harbour) versus Lexel (wél substance (TP) safe harbour) ook met de richtlijn in de hand nog altijd niet beslecht is, en dat de
kans hierop met deze richtlijn in de hand vermoedelijk niet groter wordt.

Dit betekent voorts dat het richtlijnvoorstel eveneens niets doet aan de onderliggende wellicht meer rechtsfilosofische
vraag of het eigenlijk wel aan de (Europese) rechter is om de winstbelasting naar de klaarblijkelijke bedoeling van de ‘wet’
te hervormen, zoals thans wat lijkt te gebeuren, of dat dit uiteindelijk een taak is die zou moeten zijn weggelegd voor de
wetgever en daarmee de volksvertegenwoordiging omdat daar het primaat berust (of althans zou moeten berusten). Dit
roept, althans bij mij, de ook wat meer filosofische vervolgvraag op of de EU-wetgevingsinterventie hier eigenlijk wel de
meest passende is. Alternatief voor uitwijking naar een prijskaartjesverhoging om de effecten van het bestaande stelsel in
te dammen zou zijn het creëren van een gedachte over hoe de winstbelastingheffing van het internationale bedrijfsleven
op systeem-integere wijze zou moeten worden ingericht. Dan zou de zoektocht naar een eerlijke winstbelasting zich richten
op de ontwikkeling van een systematiek die de prikkel tot fiscaal geïndiceerde inzet van brievenbusfirma’s niet laat
ontstaan. Wellicht gaat de aangekondigde BEFIT ons hier nog eens het antwoord op geven.

Eigen middelen

Next generation of EU own resources

Met het Own Resources Package, het derde onderdeel van het pakket van 22 december 2021, lanceert de Commissie drie
voorstellen voor eigen middelen die het herstelpakket NextGenerationEU en het op 14 juli 2021 als onderdeel van het Fit for
55-pakket voorgestelde Social Climate Fund (COM(2021)568) moet helpen meefinancieren. Daartoe wordt voorgesteld het
Eigenmiddelenbesluit (EU, Euratom) 2020/2053 te wijzigen. Ingevolge dit besluit wordt het EU-budget thans nagenoeg
geheel gefinancierd uit vier eigen middelen: (i) douanerechten, de traditionele eigen middelen (de lidstaten behouden 25%
van de geïnde douanerechten); (ii) een op de btw gebaseerd eigen middel op basis waarvan de lidstaten ieder 0,3%
afdragen van een nationale grondslag voor de btw-heffing; (iii) een uniform afdrachtpercentage op het gewicht van niet-
gerecycled kunststof verpakkingsafval dat in elke lidstaat wordt gegenereerd (€ 0,80/kg) (sinds 1 januari 2021); en (iv) BNI-
afdrachten, de lidstaten dragen een vast percentage van hun bruto nationaal inkomen rechtstreeks bij aan de EU-begroting
(zie ook QANDA/21/7026). Aanpassing van het Eigenmiddelenbesluit verlangt unanimiteit binnen de Raad. Het Europees
Parlement wordt geconsulteerd.

Het herstelfonds NextGenerationEU (Vo. 2020/2094) stond de Europese Commissie voor het eerst toe middelen, € 750
miljard, op de kapitaalmarkten op te halen voor EU-investeringen en de daartoe opgenomen geldleningen te financieren
uit de langetermijn-EU-begroting. Nederland, overigens, hee� als enige EU-lidstaat vooralsnog geen plan ingediend voor
een bijdrage uit het fonds. Op 16 december 2020 kwamen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie overeen
NextGenerationEU te vergezellen van een Roadmap richting introductie van nieuwe eigen middelen. Daarbij kwamen zij
overeen dat de financiering van het herstelpakket (dat wil zeggen de terugbetaling komende decennia van de hiertoe door
de Commissie aangegane schulden) geen aanleiding zou mogen geven tot bezuinigingen op andere investeringen uit het
MFF. Daarnaast dienden BNI-afdrachttoenames te worden gemitigeerd. Zodoende wordt nu niet alleen voorgesteld de
nieuwe eigen middelen aan het Eigenmiddelenbesluit toe te voegen, maar wordt tegelijkertijd voorgesteld de EU-begroting
(MFF), het plafond, per 2024 jaarlijks te verhogen met de opbrengsten uit deze nieuwe eigen middelen in het voorgaande
jaar (gemaximeerd op € 15 miljard per jaar; 2018-prijzen). Aanpassing van het MFF verlangt goedkeuring van het Europees
Parlement en unanimiteit binnen de Raad.

Emissions Trading System (25%)
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Het eerste voorgestelde eigen middel richt zich tot het Europese CO2–emissiehandelssysteem, dat de uitstoot van

broeikasgassen moet terugdringen (EU Emissions Trading System, EU ETS; Richtlijn 2003/87/EC) en wordt gezien als het
vlaggenschip van het Europese klimaatbeleid, en voorziet in een omleiding van 25% van de opbrengsten uit het EU-
emissierechtentoewijzings- en -veilingsysteem van de lidstaten (waar de opbrengsten thans naartoe gaan) richting de Unie.
Flankerend wordt voorzien in een ‘temporary solidarity adjustment mechanism’ dat de bijdrage van ‘low-income’- en
‘carbon-intensive’-lidstaten beperkt en toeziet op een eerlijke bijdrage vanuit ‘higher-income’-lidstaten met een ‘low
carbon intensity’. Het nieuwe eigen middel moet in werking treden wanneer de reikwijdte van het emissiehandelssysteem
is uitgebreid naar de bebouwde omgeving (vastgoed-, transportsector). De reikwijdte-uitbreiding naar deze sectoren is
voorgesteld in het kader van het Fit for 55-pakket ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen; COM(2021)551). Het
voorziene eigen middel moet jaarlijks € 12 miljard gaan opbrengen voor de EU-begroting.

Carbon Border Adjustment Mechanism (75%)

Het tweede voorgestelde eigen middel richt zich tot de koolstofheffing aan de Europese buitengrens (‘Carbon Border
Adjustment Mechanism’, ‘CBAM’) die de Commissie introduceerde als onderdeel van het Fit for 55-pakket (COM(2021)564).
CBAM is kort gezegd een aan EU ETS equivalente CO2–beprijzing en feitelijk een heffing op de invoer van bepaalde in het

buitenland geproduceerde goederen (thans ijzer, staal, aluminium, cement, mest, elektriciteit) in de vorm van een
certificatensysteem (importeurs moeten CBAM-certificaten kopen). De heffing beoogt een gelijk speelveld te creëren ten
opzichte van Europese producenten van deze goederen die met CO2–beprijzing via EU ETS te maken hebben. Het voorstel

voorziet erin dat 75% van de opbrengsten uit deze heffing naar de EU-begroting toe vloeien in plaats van naar die van de
lidstaten. Het voorziene eigen middel moet jaarlijks € 1 miljard gaan opbrengen voor de EU-begroting.

Pillar 1 (15%)

Het derde voorgestelde eigen middel knoopt aan bij de Pijler 1-maatregelen over belastinggrondslagherverdeling voor de
top-100 allergrootste multinationals wereldwijd uit het genoemde mondiale politieke akkoord van afgelopen zomer over
de internationale winstbelasting. Voorgesteld wordt 15% van de volgens de Pijler 1-maatregelen aan de EU-lidstaten toe te
bedelen winstbelastinggrondslag als eigen middel naar de EU-begroting te kanaliseren. Pijler 1 richt zich tot multinationals
met een winstgevendheid boven 10% (‘profit before tax/revenue’) en een wereldwijde jaaromzet boven de € 20 miljard.
Pijler 1 ziet op toerekening van een gedeelte van de (aangepaste) geconsolideerde commerciële winst van de betrokken
multinationale onderneming aan afzetjurisdicties (zie nader NTFR 2021/3793). Het gaat om een formulaire toerekening aan
marktlanden van 25% van deze winst, voor zover deze een bedrag gelijk aan 10% van de omzet overstijgt (‘Amount A’). Een
richtlijnvoorstel ter EU-wijde implementatie van Pijler 1 staat geagendeerd voor 27 juli 2022. Het voorziene eigen middel zal
in werking treden zodra Pijler 1 werkelijkheid wordt. Het voorziene eigen middel moet jaarlijks tussen € 2,5 en € 4 miljard
gaan opbrengen voor de EU-begroting.

Observaties

Het duurde heel even voor ik mijn gedachten over deze voorstellen geordend kreeg. De Commissie kreeg met
NextGeneration EU de bevoegdheid geldleningen op te nemen om uitgaven te doen in het kader van het herstelfonds,
waartoe het zelf eerder het initiatief nam (COM(2020)456), en werd toegestaan dit te financieren uit het langjarige EU-
budget. De EU-instituties wilden niet bezuinigen op andere uitgaven binnen het MFF. Ook wilden zij niet de eigen bijdragen,
gefinancierd uit de nationale begrotingen, verhogen. De middelen om de opgenomen geldleningen te kunnen terugbetalen
moeten daarom uit de markt komen, via additionele eigen middelen om vervolgens te worden toegevoegd aan het EU-
budget. De keuze viel op de EU ETS, CBAM en Pijler 1, las ik, omdat ‘(t)hese initiatives require EU action, and therefore
constitute an appropriate base for EU own resources’ (COM(2021) 566). Deze passage is interessant, want als een eigen
middel straks succesvol aan een EU-richtlijn op vennootschapsbelastingterrein blijkt te kunnen worden gekoppeld, dan
kan ik me voorstellen dat we deze beweging in de toekomst wellicht vaker zullen gaan tegenkomen. En misschien wel
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sneller dan we nu misschien denken. Reeds aangekondigd immers, is dat de tweede basket eigen middelen op BEFIT zal
voortbouwen.

De Commissie schrij� dat deze nieuwe eigen middelen geen Europese belastingen zijn. Afgezien van de vraag of dit juist is,
met deze voorstellen zien we hoe dan ook additionele middelenverschuivingen ontstaan vanuit de Europese markten
richting EU-begroting. De wenselijkheid daarvan is een politieke vraag. Wel kan worden gezegd dat de Commissie hier zeer
behendig manoeuvreert, bijvoorbeeld als je kijkt hoe Pillar 1 de eigenmiddelendiscussie wordt ingefietst. De eerder
voorziene digital levy moest het, zo lijkt het, uiteindelijk afleggen. Bekend is dat de Verenigde Staten in
digitaledienstenbelastingen vooral discriminatoire heffingen ziet ten laste van Amerikaanse techbedrijven. Op 21 oktober
2021 presenteerden de Verenigde Staten, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk een ‘joint
statement’ over terugdraaiing van unilaterale belastingen en daartegenover staande handelssancties in de interimperiode
tot Pijler 1. In NTFR 2021/3793 schreef ik dat het lot van de Europese ‘digital levy’ nog moest worden beklonken. Medio
december 2021 is de digital levy uit de EU-wetgevingsagenda geschrapt, pikte ik ergens op. Daar is nu dus het Pillar-1-
afroomeigenmiddel voor in de plaats teruggekomen, een scherpe zet. De VS kan deze maatregel lastig als discriminatoir
pareren. De Pillar-1-systematiek zoals deze er thans ligt, kwam uit de Amerikaanse koker, in april 2021, in de coulissen van
het Made in America Tax Plan van de regering-Biden (zie nader NTFR 2021/1457). Naar verluidt is de politieke discussie over
Pijler 1 in de Verenigde Staten nog ingewikkelder dan die rond Pijler 2, ook omdat voor implementatie van Pijler 1 is
geëxpliciteerd dat de verdragennetwerken daarvoor moeten worden aangepast; en verdragsaanpassing verlangt in de
Verenigde Staten een ‘super majority’ in het parlement. Ook interessant, wellicht: in Tax Notes International las ik dat de
bedrijven die binnen de reikwijdte van de maatregelen zouden vallen, voor ongeveer 50% Amerikaans zouden zijn, voor
22% een G7-origine zouden hebben en voor 8% van Chinese komaf zouden zijn (Kartikeya Singh, ‘Amount A: The G-20 is
Calling the Tune, And U.S. Multinationals Will Pay the Piper’, Tax Notes International, Augustus 2021). Dan is ook meteen
helder waar die € 2,5 tot € 4 miljard vandaan zal moeten komen. We gaan zien wat eruit gaat komen. Ik kan me voorstellen
dat de EU-instellingen de financiering van de EU-begroting niet zullen laten afhangen van de uitkomsten van politieke
besluitvormingsprocessen aan de overzijde van de Atlantische oceaan. Met de belastingverdragen zal een van Pijler 1
afgeleid eigen middel in ieder geval niet in strijd kunnen komen, aangezien de EU bij deze verdragen geen partij is.

Afsluitende opmerkingen

In mijn commentaar bij de OESO-modelregels schreef ik dat er nog veel werk zal moeten worden verzet en dat
internationaalfiscaalpolitieke processen zich met processen van meer fiscaaltechnische aard beginnen te vermengen.
Daarmee beginnen we 2022 met een nieuwe en interessante fase. Wat van de slagingskansen van de Commissievoorstellen
ook zij, de discussie over de wijze waarop multinationals over hun winsten zouden moeten worden belast, lijkt voorlopig
nog niet te verstommen. En als de ontwikkelingen zich zullen ontvouwen zoals beoogd, dan wordt het nog druk dit jaar. En
rommelig, schat ik in. We gaan het zien.
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