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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van
de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten”
(COM(2003)841 def. -2003/0331 (CNS))
(2004/C 112/28)
De Europese Commissie heeft op 2 februari 2004 besloten om, overeenkomstig art. 262 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen
over het voornoemde voorstel.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft besloten de gespecialiseerde afdeling „Economische en
Monetaire Unie - economische en sociale samenhang” met de voorbereidende werkzaamheden te belasten.
Gezien de urgente aard van de werkzaamheden heeft het Comité tijdens zijn op 1 april 2004 gehouden
407e zitting besloten de heer Burani aan te wijzen als algemeen rapporteur, en heeft het met algemene
stemmen het volgende advies uitgebracht.
1. Voorwoord
1.1 Op zijn vergadering van 3 juni 2003 heeft de Raad
Economische en financiële zaken het zogenaamde „belastingpakket” aangenomen, dat onder meer Richtlijn 2003/49/EG
betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake
uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten bevatte. Reeds bij de goedkeuring wees de Raad er in een verklaring bij de notulen op dat
„de voordelen van de richtlijn inzake uitkeringen van interest
en royalty's niet ten goede mogen komen aan ondernemingen
die zijn vrijgesteld van de belastingen op inkomsten die onder
die richtlijn vallen”, en droeg het de Commissie op de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen.

1.2 De Commissie had op haar beurt reeds bepaald dat „er
moet worden gewaarborgd dat uitkeringen van interest en
royalty's eenmaal in een lidstaat worden belast”. De richtlijn,
aangevuld met de wijzigingen die met het onderhavige voorstel
worden ingevoerd, is bedoeld om te voorkómen dat er lacunes
in de wetgeving zijn waardoor de belasting op uitkeringen van
interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van
verschillende lidstaten zou kunnen worden ontweken.

1.3 Om het onderhavige voorstel in het juiste perspectief te
plaatsen, dient erop te worden gewezen dat de Commissie reeds
twee eerdere voorstellen heeft ingediend, waarin mogelijke
oplossingen werden aangedragen voor obstakels die directe
belastingen opwerpen voor de grensoverschrijdende economische bedrijvigheid in de interne markt:

regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en
aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit
verschillende lidstaten (2).

1.4 In de inleiding bij het richtlijnvoorstel wordt expliciet
vermeld (hoewel dat vanzelfsprekend lijkt) dat de Europese
vennootschap, waarvan het statuut op 8 oktober 2004 in
werking treedt, uitdrukkelijk deel uitmaakt van de lijst van
vennootschappen die onder deze richtlijn vallen.

1.5 Ook de Europese coöperatieve vennootschap, die vanaf
2006 van het nieuwe statuut van „Europese Coöperatieve
Vennootschap” (SCE) kan profiteren, zal onder de bepalingen
van onderhavige richtlijn vallen: de SCE's zullen worden behandeld als coöperatieve vennootschappen die hun statutaire zetel
in een van de lidstaten hebben.

2. Opmerkingen

— en het voorstel tot wijziging van Richtlijn 90/434/EEG van
23 juli 1990, betreffende de gemeenschappelijke fiscale

2.1 Artikel 1, lid 1 van het voorstel strekt tot wijziging van
het betreffende artikel en lid van de basisrichtlijn, door hieraan
een nieuwe voorwaarde te verbinden: uitkeringen van interest
en royalty's tussen verbonden ondernemingen zijn vrijgesteld
van belastingen indien zij zijn onderworpen aan belasting in de
lidstaat van vestiging van de gerechtigde vennootschap. Het
EESC kan niet anders dan het hiermee eens zijn, maar vraagt
zich af of de vaststelling of aan deze voorwaarde wordt voldaan
de nationale belastingautoriteiten van de bronstaat niet te veel
opzadelt met extra controles, omdat zij worden verplicht na te
gaan of de gerechtigde vennootschap effectief onderworpen is
aan belasting en of zij haar fiscale verplichtingen is nagekomen.

(1) EESC-advies in PB C 32 van 5.2.2004, blz. 118.

(2) EESC-advies 312/2004 van 25.2.2004.

— het voorstel tot wijziging van Richtlijn 90/435/EEG van 23
juli 1990, betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen
uit verschillende lidstaten (1);
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2.2 Artikel 1, lid 2 strekt tot vervanging van de bijlage bij de
basisrichtlijn, waarin de verschillende benamingen van
vennootschappen in de taal van iedere lidstaat worden opgesomd. De nieuwe lijst is veel gedetailleerder en omvat tevens de
Europese vennootschap (SE) en de Europese Coöperatieve
Vennootschap (SCE). Deze lijst heeft de verdienste duidelijker te
zijn, en misschien ook enkele twijfels weg te nemen over de
interpretatie van de begrippen in sommige lidstaten. Los van
deze toevoegingen, die ook echt noodzakelijk waren, bevat zij
echter geen substantiële nieuwigheden.
2.3 Artikel 2 betreft de uitvoeringsbepalingen: de lidstaten
doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in
werking treden om uiterlijk op 31 december 2004 aan deze
richtlijn te voldoen. Bovendien moeten zij de Commissie de
tekst van de bepalingen mededelen, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen
en de richtlijn. Het EESC wijst erop dat de vastgestelde termijn
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te kort is, zeker gezien de tijd die vooral in sommige lidstaten
nodig is om de communautaire bepalingen in nationale wetgeving om te zetten. Aangezien de richtlijn in alle lidstaten gelijktijdig in werking moet treden, zou deze termijn wellicht met
minstens zes maanden moeten worden verlengd.

3. Conclusies
3.1 Het EESC staat volledig achter de doelstelling van de
richtlijn. Deze past namelijk binnen de geleidelijke finetuning
van de fiscale bepalingen, om belastingontduiking enerzijds en
dubbele belastingheffing anderzijds te voorkómen. Een en ander
zou er indirect toe moeten bijdragen dat de belastingstelsels in
de toekomst worden geharmoniseerd, en dat de concurrentiedistorsies, waarvan momenteel nu nog veel te vaak sprake is,
verdwijnen.

Brussel, 1 april 2004
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening
van de Raad betreffende maatregelen op het gebied van de bijenteelt”
(COM(2004) 30 def. – 2004/0003 (CNS))
(2004/C 112/29)
Op 30 januari 2004 heeft de Raad besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 37 van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
Het bureau van het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft de gespecialiseerde afdeling „Landbouw,
plattelandsontwikkeling, milieu” op 24 februari 2004 belast met de voorbereiding van de werkzaamheden.
Gezien de dringende aard van de werkzaamheden heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens
zijn op 31 maart en 1 april 2004 gehouden 407e zitting (vergadering van 1 april) de heer Caball I Subirana
aangewezen als algemeen rapporteur en dit advies met algemene stemmen goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1 In aansluiting op haar Mededeling van 1994 over de
situatie van de Europese bijenteelt (1) kwam de Commissie met
een voorstel voor een verordening houdende algemene regels
voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de
productie en de afzet van honing, die door de Raad in juni
1997 werd goedgekeurd (Verordening (EG) nr. 1221/97) (2).
1.2 In november 1997 stelde de Commissie bij Verordening
(EG) nr. 2300/97 (3) de uitvoeringsbepalingen van de bovengenoemde verordening vast. Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1221/97 presenteerde de Commissie in juni
(1) COM(94) 256 def.
(2) PB L 173 van 1.7.1997, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening(EG) nr. 2070/98 (PB L 265 van 30.9.1998, blz. 1).
(3) PB L 319 van 21.11.1997.

2001 haar eerste driejaarlijkse verslag over de toepassing van
deze verordening in de lidstaten. Zij concludeerde hierin dat de
situatie tevredenstellend was en adviseerde daarom de verordening ongewijzigd te handhaven.

1.3 In januari 2004 heeft de Commissie haar tweede evaluatieverslag over de uitvoering van de nationale programma's in
de lidstaten uitgebracht. Op basis hiervan pleit zij voor een
nieuwe verordening waarmee de doelstellingen van de bijenteeltsector aan de huidige situatie in de Gemeenschap aangepast
worden.

