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Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen)
- Conclusies van de Raad (7 december 2021)

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies van de Raad over de vorderingen die de Groep
gedragscode (belastingregeling ondernemingen) heeft gemaakt, zoals goedgekeurd door de Raad
tijdens zijn 3835e zitting, van 7 december 2021.
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BIJLAGE

Conclusies van de Raad
over de vorderingen die de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) heeft
gemaakt
tijdens het Sloveense voorzitterschap

De Raad:
1.

IS VERHEUGD OVER de vorderingen die de Groep gedragscode heeft gemaakt
tijdens het Sloveense voorzitterschap, met name wat betreft de herziening van de
EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties in oktober 2021 en de hervorming van de
gedragscode; VERWELKOMT het verslag van de groep in document 14230/21 +
COR 1 + ADD 1-9;

2.

VERZOEKT de groep een effectieve dialoog met jurisdicties te blijven voeren en de
monitoring voort te zetten, zodat de jurisdicties hun respectieve toezeggingen blijven
nakomen en voldoen aan de EU-doorlichtingscriteria conform de overeengekomen
termijnen; STEUNT de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de
beoordeling van de betrokken jurisdicties voor de naleving van criterium 3.2 inzake
verslaglegging per land, met het oog op de actualisering van de EU-lijst in het eerste
kwartaal van 2022; VERZOEKT de groep om in voorkomend geval en volgens een
door de groep overeengekomen tijdschema jurisdicties om toezeggingen te vragen;

3.

IS INGENOMEN MET het positieve effect van de gedragscode en met de werkzaamheden van de groep omtrent het terugdringen van schadelijke belastingpraktijken en
van preferentiële belastingregelingen, zowel op EU-niveau als wereldwijd;
VERZOEKT de groep na te denken over mogelijke manieren om de huidige criteria en
procedures voor jurisdicties van derde landen zo nodig te verbeteren;
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4.

ONDERSCHRIJFT de vooruitgang die geboekt is bij de evaluatie van de standstill- en
terugdraaiingskennisgevingen, en VRAAGT de groep toezicht te blijven houden op de
standstill en de uitvoering van de terugdraaiing; VERWELKOMT het permanente
toezicht op de daadwerkelijke effecten van individuele maatregelen;

5.

IS INGENOMEN MET de doorlopende monitoring door de groep van de uitvoering
van haar eerdere richtsnoeren en de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot de
monitoring van de uitvoering van de richtsnoeren van 2017 inzake belastingvoordelen
met betrekking tot speciale economische zones;

6.

WAARDEERT het verslag over de uitvoering door de lidstaten van defensieve
maatregelen op belastinggebied ten aanzien van niet-coöperatieve jurisdicties;
DRINGT ER bij de groep OP AAN haar werkzaamheden op dit gebied voort te zetten,
overeenkomstig de overeengekomen richtsnoeren, en verslag uit te brengen aan de
Raad over verdere vooruitgang op dit gebied;

7.

NEEMT NOTA VAN de bespreking over de interactie tussen de EU-lijst van
jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied en de nationale lijsten van de
lidstaten, alsook van de werkzaamheden van het Mondiaal Forum en zijn nieuwe
ratings en vaststellingen; VERZOEKT de groep deze werkzaamheden voort te zetten
door verder te onderzoeken hoe het proces voor het opstellen van de EU-lijst kan
worden verbeterd op basis van de vooruitgang op internationaal niveau;

8.

VERZOEKT de groep om opnieuw bij de Raad verslag uit te brengen over haar
werkzaamheden tijdens het Franse voorzitterschap.
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