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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door Caroline Gennez en Hannelore Goeman
Artikel 7
Aan de voorgestelde tekst van artikel 22/4/2 een punt 10° toevoegen, dat
luidt als volgt:
“10° de waarborg wordt niet toegekend voor de financiering aan een onderneming
die, in de periode van 12 maart 2020 tot en met de laatste dag van het
betreffende belastbare tijdperk, ofwel:
– een rechtstreekse deelneming aanhoudt in een vennootschap die gevestigd
is in een staat die is opgenomen op één van de lijsten waarnaar wordt verwezen in artikel 307, §1/2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 of een staat die is opgenomen in de lijst in artikel 179 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992;
– betalingen heeft gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in één
van de in het eerste streepje bedoelde staten, voor zover deze betalingen in
de loop van die periode een totaalbedrag vormen van ten minste 100.000
euro, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het
kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van
rechtmatige financiële of economische behoeften.”.
VERANTWOORDING
Voorliggend amendement beoogt ondernemingen die banden hebben met belastingparadijzen of landen
die als ‘non compliant’ worden beschouwd inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen in
belastingaangelegenheden door het Mondiaal Forum uit te sluiten van Gigarantwaarborgregelingen.
Meer specifiek worden zowel belastingplichtigen uitgesloten die in de loop van de periode tussen
12 maart 2020 en de laatste dag van het belastbare tijdperk betalingen doen aan vennootschappen
die in een belastingparadijs zijn gevestigd als de belastingplichtigen die in deze vennootschappen een
rechtstreekse deelneming aanhouden.
Wat de betalingen betreft, voorziet dit amendement in twee bijkomende voorwaarden: enerzijds moet
het gaan over betalingen die voor de periode in totaal minstens 100.000 euro bedragen, anderzijds
zal deze uitsluiting niet van toepassing zijn indien het bewijs wordt geleverd dat deze betalingen zijn
gedaan in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige
financiële of economische behoeften.
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