Beantwoording van de vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Wat is de aanleiding?
Onder Nederlands voorzitterschap is een Europese richtlijn tegen belastingontwijking tot stand
gekomen, de zogenoemde ‘Anti Tax Avoidance Directive’ (hierna: ATAD1). ATAD1 biedt een
minimumharmonisatie ter bescherming van de belastinggrondslag. Met dit wetsvoorstel wordt
beoogd ATAD1 te implementeren in nationale wetgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) en de Invorderingswet 1990
(Invorderingswet). De maatregelen uit ATAD1 zijn bovendien in lijn met de uitkomsten van het
BEPS-project van de OESO om grondslaguitholling en winstverschuivingen tegen te gaan.
Wie zijn betrokken?
De ontwerpwijzigingen zullen naar verwachting internationaal opererende ondernemingen raken.
Bij het opstellen van deze ontwerpwijzigingen is gesproken met de Belastingdienst. De consultatie
heeft ten doel andere betrokkenen te raadplegen.
Wat is het probleem?
Het uithollen van de belastinggrondslag en het verschuiven van winsten door internationaal
opererende bedrijven dat ten koste gaat van de doeltreffendheid van de interne markt als geheel.
Wat is het doel?
Het bestrijden van belastingontwijking door internationaal opererende bedrijven.
Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Nederland is verplicht ATAD1 te implementeren. Het uithollen van de belastinggrondslag en het
verschuiven van winsten is ongewenst. De aanpassingen als gevolg van ATAD1 worden genomen
tegen de achtergrond van het BEPS-project van de OESO.
Wat is het beste instrument?
Aanpassing van de bestaande wettelijke regeling ligt het meest voor de hand om het beoogde doel
te bereiken.
Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het wetsvoorstel leidt naar verwachting tot een hogere opbrengst van de vennootschapsbelasting,
tot hogere administratieve lasten voor bedrijven en tot hogere uitvoeringskosten voor de
Belastingdienst.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd?
Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerp betrekken alsmede worden
belangstellenden uitgenodigd om hun reactie te geven op 3 consultatievragen.
Publicatie reacties
Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden
gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat
reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende
uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

