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Stellingen

behorende bij het proefschrift:

Empirical Evidence on Explicit and Implicit Corporate Tax Burdens:
Three Studies

van Boudewijn Janssen

Het verschaffen van (permanente) vennootschapsbelastingfaciliteiten door
lidstaten van de Europese Unie aan ondememingen heeft «/e/ als effect dat
hierdoor e$ec//e/ de bestaande verschillen in nominale vennootschaps-
belastingtarieven tussen landen verkleind worden.

2 van

2. Het niveau van de effectieve vennootschapsbelastingdruk op
ondememingen in Nederland is nauwelijks gerelateerd aan ondernemings-
karakteristieken.
(7/oq/öfe/MÄ: 5 van

3. Product- en factormarkt concurrentie en verschillen in nominale
vennootschapsbelastingtarieven tussen landen beinvloeden het relatieve
niveau van de impliciete vennootschapsbelastingdruk in de Europese Unie.

va«

4. Het nut van het verstrekken van vennootschapsbelastingfaciliteiten aan
ondememingen door overheden is vanuit een oogpunt van doelmatigheid
("efficiency") en vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid ("equity") zeer
twijfelachtig.

5. Noch de gegevens over de effectieve vennootschapsbelastingdruk, noch de
gegevens over de macro-vennootschapsbelastingdruk ondersteunen de
gedachte dat de concurrentie om ondememingen aan te trekken/te behouden
middels concurrentie met de vennootschapsbelasting is toegenomen
gedurende de periode 1992-1998 in Nederland.
(Z/e. y<msseH, 5., 2000, Zte/osf/wgconcMrmj/ie 6/oei7 nie/,

, www/wer 4264, #p. 565-565^



6. Uit de constatenng dat oudere ondememingen en/of ondememingen met
relatief meer materiele vaste activa een significant grotere voorziening voor
latente belastingverplichtingen hebben blijkt dat een deel van de
voorziening voor latente belastingen een permanent karakter heeft.
(Z/e. yawwe«, 5., X ScAo/s, ff. Z?ui/7n£ en D. Fosse«, 2002,

en/ies /'« oe Afeaer/ancfte yaarreÄ:ew//7g, M45, 7<f /aargang,
9, />/?. 399-40S)

7. Bij een gelijk ingangsniveau van procedurele kennis, hebben Studenten met
een hoger ingangsniveau op het gebied van declaratieve kennis, geen hoger
uitgangsniveau van procedurele kennis. Dit duidt erop dat de kennisniveaus
van de verschillende groepen Studenten naar elkaar toe convergeren.
(Z/e: ßo//e«, Z,., #. Jaime« e« W. GZ/se/aers, 2002, Measwn'ng /Ae e^ecf o/

in teacA/ng we/Ao«/s o« //ze per/br/wance o / acco««//>7g
4n empiWca/ s/Mflfy into ?«e re/artbn*niD fteftveen /earn/ng
/eacn/ng we/«oJ5, Änow/eage /eve/5 and /Ae pe/ybr/wawce 0/

in an accounting con/ex/, in: /4. 5enteen-5//Av«A PF.//. Giyje/aers,
ana" Ä.G. M///er editors, £"a"Mca?/bna/ /nnova/ibn in £conow/c5 ana*

F/7,

8. De matige bestuurlijke kwaliteit van politieke ambtsdragers kan in
belangrijke mate verklaard worden door het noodzakelijk voorhanden zijn
van een partijpolitieke affiliatie.

9. De, in het kader van een bezuiniging, afgeschafte pauzes tussen
onderwijsgroepen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, leiden juist tot
meer kosten voor Studenten en tutoren.

10. Daar waar in de rest van Nederland een individu een vinke(n)slag kan
verwijderen, zijn hiervoor in Maastricht 500 agenten nodig.


