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23 december 2021

Drie nieuwe EU-belastingen om kosten
coronaherstelfonds te dekken
De Europese Unie moet drie nieuwe belastingen gaan he en om het coronaherstelfonds van honderden
miljarden euro's terug te betalen, vindt de Europese Commissie. De drie he

ngen moeten samen

jaarlijks 15,5 tot 17 miljard opbrengen.
De commissie wil onder meer putten uit het zogeheten ETS, de markt waar bedrijven uitstootrechten voor CO2 kunnen
kopen. Nu gaat de opbrengst nog naar de EU-landen, maar de commissie wil in het vervolg een kwart daarvan opeisen.
De opbrengst wordt de komende jaren groter omdat ook gebouwen en het transport onder het ETS gaan vallen. Het
dagelijks bestuur van de EU rekent erop 12 miljard euro per jaar te kunnen incasseren.
Ook de tweede nieuwe belasting is bedoeld om de EU te helpen verduurzamen. De CBAM is een importhe

ng op

producten als cement en staal die in het buitenland klimaatonvriendelijk worden gemaakt. Zo kunnen zij Europese
fabrikanten, die duurzamer moeten gaan produceren, niet wegconcurreren en worden ze aangemoedigd het klimaat
ook te ontzien. De commissie vraagt driekwart van de 1 miljard euro die deze he

ng naar verwachting jaarlijks

oplevert.
Ten slotte wil het dagelijks EU-bestuur 15 procent van de opbrengst van de vennootschapsbelasting voor grote
multinationals waarover de belangrijkste economieën het afgelopen jaar eens zijn geworden. Die moet ieder jaar 2,5 tot
4 miljard euro opbrengen, schat de commissie.
De EU bekostigt de uitgaven tot dusver met afdrachten van de lidstaten en krijgt bijvoorbeeld een percentage van de
btw en de douanerechten die zij innen. Ook de opbrengst van een aanslag voor plastic afval en van een taks voor
suikerfabrikanten gaat naar Brussel.
De EU-landen en het Europees Parlement moeten de plannen nog goedkeuren. De commissie werkt nog aan een
voorstel voor een digitaks voor grote internetbedrijven.
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12 mei 2022

Brusselse coulance voor coronastaatssteun in juli
voorbij
Aan de ruimte die de Europese Commissie biedt voor coronasteun aan
bedrijven komt komende zomer echt een einde. De staatssteunregels worden
niet langer opgeschort... 

NIEUWS

12 mei 2022

ING: horeca maakt dit jaar grote inhaalslag van
coronacrisis
De horeca gaat dit jaar een grote inhaalslag maken van de coronapandemie,
toen cafés en restaurants tijdens de lockdowns gesloten bleven. 
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11 mei 2022

Brussel wil strengere regels online financiële
dienstverlening
Consumenten die online nanciële contracten afsluiten, bijvoorbeeld voor
een verzekering of lening, moeten beter beschermd worden tegen onvolledige
informatie en... 
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28 april 2022

Brussel mikt op talenten van buiten EU voor
personeelstekorten
De Europese Unie heeft op termijn getalenteerde arbeidskrachten nodig uit
landen buiten de EU om tekorten in sectoren als de zorg op te vangen. De
Europese Commissie... 
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25 april 2022

Europees akkoord over strengere regels grote
internetbedrijven
De EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het
in de nacht van vrijdag op zaterdag eens geworden over de nitieve, strengere
wetgeving... 

