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Opgave 6 Europese belasting voor internetgiganten
Bij deze opgave hoort tekst 8 .
Inleiding
In september 2017 presenteerde de Franse regering in de Europese Unie
een plan om het probleem van belastingvlucht door grote Amerikaanse
internetbedrijven aan te pakken (tekst 8). Deze bedrijven verdienen veel
geld in de Europese Unie, maar betalen er nauwelijks belasting. In het
Franse voorstel moeten bedrijven belasting betalen in ieder afzonderlijk
land over de omzet die in dat land is behaald. Het is nog onduidelijk of het
plan voldoende steun zal krijgen.
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Lees de regels 1 tot en met 29 van tekst 8.
We maken onderscheid tussen het zogenaamde klassieke beeld van de
internationale orde en het postklassieke beeld van de internationale orde.
Leg uit welke twee kenmerken van het postklassieke beeld te herkennen
zijn in de regels 1 tot en met 29 van tekst 8.
Lees de regels 30 tot en met 53 van tekst 8.
Op het gebied van belastingen hebben de lidstaten van de Europese Unie
hun soevereiniteit behouden. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de
besluitvorming over het Franse voorstel zal verlopen.
 Zal de besluitvorming over het Franse plan verlopen volgens de
intergouvernementele of de supranationale procedure?
 Leg uit wat het verschil is tussen beide soorten besluitvorming.
Bij Europese besluitvormingsprocessen spelen verschillende organen van
de Europese Unie een rol.
 Welk orgaan/welke organen dient/dienen het voorstel voor nieuwe
Europese wetgeving in?
 Welk orgaan/welke organen neemt/nemen een besluit over dit
voorstel?
Op het moment dat het Franse belastingplan in de Europese Unie
besproken werd, vond in Nederland de kabinetsformatie plaats.
Demissionair minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) liet weten
persoonlijk enthousiast te zijn over het plan, maar het innemen van een
officieel Nederlands standpunt aan het nieuwe kabinet over te laten (NOS,
september 2017). De PvdA maakt geen deel meer uit van dit nieuwe
kabinet, de VVD wel.
Leg uit dat het Franse plan minder goed past bij de politieke stroming
waartoe de VVD behoort. Betrek in je uitleg de naam en een kenmerkend
uitgangspunt van deze stroming.
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Fransen willen Europese Facebook-belasting
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Frankrijk? Dan ook betalen in
Frankrijk. (…)

Het is een van de grootste
ergernissen van Europese politici:
Amerikaanse internetgiganten zoals
Facebook, Google en Apple die in
Europa wel veel geld verdienen,
maar nauwelijks belasting betalen.
De Franse regering van president
Macron wil daar iets aan doen. (…)
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De uitwassen van de belastingvlucht
door grote internetbedrijven zijn
algemeen bekend. Schoolvoorbeeld
is Apple. Vorig jaar berekende de
Europese Commissie dat Apple over
de winst van 2014 slechts 0,005%
belasting betaalde dankzij een deal
met de Ierse staat. (…)
Het nieuwe Franse plan moet dat
soort fratsen onmogelijk maken.
Frankrijk en ook Duitsland willen dat
internetgiganten niet langer belasting
betalen over hun winsten – want die
kunnen ze doorsluizen naar het
laagste belastingputje. In plaats
daarvan moet belasting worden
betaald in ieder afzonderlijk land over
de omzet die in dat land is behaald.
Winst gemaakt op een advertentie in
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Er kleven ook nadelen aan het
Franse plan. Het grootste nadeel is
dat de EU op de tenen van de
Amerikanen gaat trappen. De meeste
grote techbedrijven zijn Amerikaans
en de afspraak is nu dat bedrijven
hun belasting betalen op de plek
waar ze ook fysiek gevestigd zijn.
De Amerikanen zullen dan ook niet
blij zijn met nieuwe belastingregels
vanuit de EU, denkt Van Weeghel,
hoogleraar internationaal belastingrecht aan de UvA. “Het gevaar is dat
ze met tegenmaatregelen komen. Dat
er Amerikaanse regels komen die
Europese bedrijven schaden.”
Bovendien is het nog maar de vraag
of het plan het haalt binnen de EU.
Ierland en Luxemburg halen op dit
moment veel geld binnen door
extreem lage belasting op winst te
heffen. Die landen zullen niet zonder
slag of stoot instemmen met een plan
dat dat onmogelijk maakt.

naar: nos.nl, 15 september 2017
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