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Uit de European Tax Survey van Deloitte blijkt:

Fiscale onzekerheid en complexiteit blijven tax directors
in België kopzorgen baren
Diegem, 10 December 2014 – Deloitte kondigt vandaag de resultaten aan van het onderzoek
“European Tax Survey – The benefits of stability”.
De studie, uitgevoerd in 29 landen, peilt naar de bevindingen van tax directors van (multinationale)
ondernemingen inzake het fiscale klimaat in Europa en de uitdagingen waarmee zij worden
geconfronteerd.
De meest in het oog springende bevindingen van de studie zijn de volgende:
-

Een stabiel fiscaal klimaat, administratieve vereenvoudiging en een verlaging van de fiscale en
para-fiscale druk op arbeid staan hoog op de verlanglijst van tax directors in Europa;
Iets meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat het OESO actieplan in verband met
‘Base Erosion and Profit Shifting-project’ (BEPS) belangrijk tot zeer belangrijk is voor hun
onderneming (51%).

Fiscale onzekerheid en complexiteit blijven tax directors in België kopzorgen baren
Uit de studie blijkt dat de fiscale onzekerheid en complexiteit in ons land nog steeds de belangrijkste
pijnpunten vormen in de ogen van tax directors van multinationals gevestigd in België.
De meerderheid van de ondervraagden in Europa (54%) vindt dat de fiscale onzekerheid in hun land één
van de grootste uitdagingen is waarmee zij worden geconfronteerd. In België stijgt dat percentage naar
74%, waarmee ons land zich in de staart van het peloton bevindt in de ranking van landen volgens fiscale
stabiliteit. Andere landen die slecht scoren zijn ondermeer Italië en Frankrijk.
Belangrijkste oorzaken van onzekerheid in België en andere landen in Europa zijn de frequente
wetswijzigingen en een gebrek aan duidelijkheid en éénduidigheid in de zienswijze van de fiscus.
Piet Vandendriessche, Managing Partner Tax & Legal bij Deloitte België, voegt hieraan toe: “Onze
belangrijkste concurrenten in het aantrekken van investeringen, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, en
Ierland scoren beduidend beter op het vlak van belastingzekerheid. Dat stemt tot nadenken. Hopelijk kan
de nieuwe federale regering hier verandering in brengen. Alleszins bevat het regeerakkoord een aantal
passages die specifiek gericht zijn op het verhogen van de rechtszekerheid en het versterken van het
wederzijds vertrouwen tussen de belastingplichtige en de belastingautoriteiten. Zo is er ondermeer sprake
van de publicatie van “Frequently Asked Questions” door de belastingadministratie na een wetswijziging,
de reeds aangekondigde versoepeling van de fiscale behandeling van geheime commissielonen, en het
afsluiten van een ‘Fiscaal Pact’ ter bevordering van de rechtszekerheid.”

Administratieve vereenvoudiging en fiscale stabiliteit als hefbomen voor competitiviteit
Bijna de helft van de ondervraagden in België en Europa zegt dat een vereenvoudiging van het
belastingsysteem en meer zekerheid omtrent de toekomst van het belastingsysteem een positieve impact
zouden hebben op de competitiviteit van hun land. Voor België komt een verlaging van de fiscale en
parafiscale lasten op arbeid op de derde plaats (28%). Voor gans Europa daarentegen komt het belang van
voorspelbare en behulpzame belastingautoriteiten op de derde plaats.
Piet Vandendriessche zegt: “Ondernemingen hebben een voorkeur voor landen met een transparante en
eenvoudige (fiscale) bureaucratie en een stabiele fiscaal klimaat. In ons land heeft de nieuwe federale
regering alleszins de ambitie geuit om werk te maken van een vermindering van de administratieve lasten
met betrekking tot belastingen. Het regeerakkoord heeft het ondermeer over de harmonisatie van de fiscale
procedures en de hervorming van het btw-boetesysteem. Dat een verlaging van de lasten op arbeid ook
hoog scoort in België hoeft niet te verbazen. Hopelijk kan de federale regering ook op dit vlak haar
ambities waar maken.”
Impact van het actieplan “Base Erosion and Profit Shifting” van de OESO
De OESO lanceerde in 2013 het zogenaamde “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) Action Plan, dat
er op gericht is een halt toe te roepen aan een aantal “anomalieën in de internationale fiscaliteit”, zoals
bijvoorbeeld hybride financiering. Het plan heeft tevens de goedkeuring van de G20-landen.
Op de vraag of het BEPS-project van belang is voor hun fiscale afdeling, antwoordde iets meer dan de
helft (51%) van de tax directors in Europa dat dit belangrijk of zelfs zeer belangrijk is. In België ligt dat
percentage iets hoger. Van degenen die BEPS belangrijk vinden, verwachten de meesten dat BEPS tot een
hogere administratieve kost zal leiden.
Dit betekent tegelijk dat bijna de helft van de ondervraagden van mening is dat BEPS geen impact zal
hebben voor de fiscale afdeling binnen hun onderneming. Slechts 35% van de respondenten denkt dat
BEPS belangrijk is in de ogen van hun bedrijfsleiding, en 69% zegt nog niets ondernomen te hebben om
de gevolgen van het actieplan op te vangen.
Piet Vandendriessche: “Dit laatste wekt toch wel verwondering. BEPS zal immers niet enkel een impact
hebben voor multinationals die specifiek door het actieplan worden geviseerd. Alle multinationals zullen
de gevolgen dragen van BEPS, bijvoorbeeld in de vorm van een meer doorgedreven rapportering inzake
verrekenprijzen.”
Nederland en het Verenigd Koninkrijk meest aantrekkelijke landen vanuit fiscaal oogpunt
Landen die zeer goed scoren wat betreft fiscale zekerheid en administratieve vereenvoudiging zijn
Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
De ondervraagden loven de competitiviteit van het Britse belastingregime, alsook de Britse
belastingautoriteiten voor hun transparantie en eenvoudige formaliteiten. Daarnaast prijzen zij de
Nederlandse belastingautoriteiten voor hun reactiesnelheid, aanspreekbaarheid, toegankelijkheid van
informatie en duidelijke en eenvoudige procedures. Allemaal elementen die bevorderlijk zijn voor het
ondernemersklimaat en de economische groei.
Piet Vandendriessche: “Uit onze dagdagelijkse contacten met onze klanten blijkt duidelijk dat België de
laatste jaren heeft ingeboet wat betreft fiscale competitiviteit. Oorzaken zijn: een perceptie van het
constant in vraag stellen en herbekijken van fiscale voordelen zoals de notionele interestaftrek, en de
invoering van een aantal complexe fiscale maatregelen zoals de zogenaamde Fairness tax, waar Europa
nu ernstige vragen blijkt bij te hebben.”

***

Over de studie
Deloitte organiseerde de Europese tax survey tussen september en oktober 2014. In totaal namen 814 tax
directors van (hoofdzakelijk) multinationale ondernemingen in 29 Europese landen deel aan de online survey.
Het doel van de survey is een beeld te krijgen van het fiscale klimaat in de Europese landen en van de
uitdagingen waarmee tax directors worden geconfronteerd in hun job. De survey toont aan welke landen als het
moeilijkst of het aantrekkelijkst worden beschouwd in het aantrekken van investeringen en het beheren van een
onderneming.
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