
Een EU-belastingheffing over digitale diensten: zullen de lidstaten voor Kerstmis een politiek akkoord 

bereiken? 

Oostenrijk, dat het huidige voorzitterschap van de EU bekleedt, probeert een politiek akkoord te 

bereiken over de door de Europese Commissie voorgestelde Digital Services Tax (DST). Volgens de 

verantwoordelijke EU-commissaris Moscovici, is het mogelijk om voor Kerstmis een akkoord te 

bereiken. Hij is niet de enige. Zijn optimisme wordt gedeeld door zijn landgenoot, de Franse minister 

van Financiën Bruno Le Maire, een van de sterke pleitbezorgers van de DST. Le Maire kan worden 

beschouwd als de voortrekker van het voorstel, aangezien hij het initiatief nam voor een 

gezamenlijke brief van de ministers van Financiën in Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland in juni 2017 

aan de Europese Commissie. In deze brief drongen zij er bij de Europese Commissie op aan om op 

EU-niveau actie te ondernemen. Dit resulteerde in twee ontwerpvoorstellen van de Europese 

Commissie op 21 maart 2018: een DST ook wel de korte termijn oplossing genoemd en het voorstel 

voor een richtlijn over de significante digitale aanwezigheid, ook wel de digitale vaste inrichting of 

lange termijn oplossing genoemd. Alle inspanningen in Brussel zijn nu gericht op de DST. Doelstelling 

van de voorstanders is om tijdens de volgende ECOFIN-vergadering op 4 december 2018 tot een 

politiek akkoord te komen. Gezien het niveau van het debat over de DST rijst de vraag hoe groot de 

kans is dat de lidstaten van de EU tijdens deze vergadering tot een (inhoudelijk) akkoord zullen 

komen. 

Om dit te kunnen beantwoorden, moeten we eerst kijken naar wat er gepubliceerd is in media-

interviews en officiële overheidsreacties. Dit geeft ons meer inzicht in de standpunten van de 

regeringen van de 28 EU-lidstaten. Sinds de lancering van het DST-voorstel in maart 2018 zijn er 

enkele zeer duidelijke voor- en tegenstanders geweest die niet van gedachten zijn veranderd. En er 

zijn ook landen die de afgelopen 8 maanden van mening (lijken te) zijn veranderd. Bijvoorbeeld 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Duidelijke en vaste voorstanders zijn Frankrijk, Italië en Spanje 

en voor de tegenstanders geldt dit voor Ierland, Denemarken en Zweden.  

Eerder deze week – tijdens een seminar voor bedrijfsfiscalisten georganiseerd door de Nederlandse 

Orde van Belastingadviseurs (NOB) – werden enkele opmerkingen gemaakt over de DST. De vraag 

werd gesteld of de grondslaguitholling met betrekking tot de winstbelasting voor bedrijven in 

bepaalde landen zal aanhouden, ook al is er een einde gekomen aan de agressieve planning als 

gevolg van het BEPS-actieplan en unilaterale maatregelen (zoals de GILTI-belasting die op 1 januari 

2018 in de Amerikaanse belastinghervorming is ingevoerd)?  

Tijdens dit seminar werden verschillende statistieken van economische indicatoren met 

landenvergelijkingen getoond uit verschillende bronnen zoals van de Europese Commissie, Eurostat, 

Insead, Forbes, enz. Er werd een vergelijking gemaakt hoe de voor- en tegenstanders van de DST op 

deze indicatoren scoren.  

Hoewel het geen wetenschappelijk onderzoek is, geeft de vergelijking stof tot nadenken, omdat het 

aangeeft dat de voorstanders van de DST vooral slechte scores hebben, terwijl voor tegenstanders 

juist zeer vaak het tegenovergestelde geldt: zij scoren het beste. Ook indicatoren die niet 

noodzakelijkerwijs economisch van aard zijn, werden vergeleken, zoals de EF English Proficiency 

Index, die de beheersing van de Engelse taal in niet-Engelstalige landen laat zien. De conclusies zijn 

hetzelfde: tegenstanders van de DST hebben een hoge positie in de English Proficiency Index, terwijl 

de voorstanders veel lager staan. 

Welke conclusies kunnen we hieruit trekken? Natuurlijk moet iedereen zijn eigen conclusies trekken, 

maar een conclusie lijkt wel dat een aantal landen worstelen (en andere niet) met de globalisering 

van de wereldeconomie. En als een land in de groep van minder goed presterende landen zit, is het 



gevolg dat de belastinggrondslag van een dergelijk land zal blijven eroderen, zelfs als agressieve 

belastingplanning door nieuwe wetgeving niet langer mogelijk is. Als een land er niet in slaagt om 

succesvolle nieuwe bedrijven voort te brengen, zal dit onvermijdelijk leiden tot een vermindering van 

de bedrijfswinsten en de belastinggrondslag in dat land. Als gevolg daarvan zullen de 

belastinginkomsten dalen. Dergelijke landen worden gedwongen om op zoek te gaan naar 

alternatieve bronnen van belastinginkomsten, zoals de DST. En dit kan een verklaring vormen 

waarom bepaalde landen zo sterk voor de invoering van de DST zijn. Een vervolgvraag is dan of het 

wel correct is om het voorstel voor de DST als titel mee te geven “Eerlijke belastingheffing van de 

digitale economie” te meer daar ze belasting leidt tot dubbele belastingheffing en ook EU-bedrijven 

raakt die hun ‘fair share’ aan belasting nu reeds betalen. 

Op de website van de NOB treft u verdere informatie aan alsmede een link naar de presentatie 

waarin de diverse statistieken worden getoond. Klik hier. 

 

https://www.nob.net/eu-digital-services-tax-will-member-states-reach-political-agreement-christmas

