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BESCHIKKING No. 5-59

van 21 januari 1959

inzake de mogelijkheid van uitsel van betaling van de door de
kolenmijnondernemingen op grond van de heffing verschuldigde
bedragen
DE HOGE AUTORITEIT

Gezien Beschikking No . 2-52 van 23 de
cember 1952 houdende de wijze van vaststelling

en inning van de heffingen bedoeld in de
artikelen 49 en 50 van het Verdrag (Publikatie
blad van de Gemeenschap No. 1 van 30 decem
ber 1952, blz. 3), gewijzigd bij Beschikking
No. 30-54 van 25 juni 1954 (Publïkatieblad van
de Gemeenschap No. 18 van 1 augustus 1954,
blz. 469), Beschikking No. 31-55 van 19 november
1955 (Publïkatieblad van de Gemeenschap
No. 21 van 28 november 1955, blz. 906) en Be
schikking No. 4-59 van 21 januari 1959 (zie deze
aflevering van het Publïkatieblad der Gemeen
schappen);

Overwegende dat bij de ondernemingen der
kolenmijnindustrie op het ogenblik ernstige
afzetmoeilijkheden heersen, welke in verschei
dene bekkens van de Gemeenschap hebben geleid
tot de vorming van buitengewoon grote voor
raden steenkolen, steenkoolcokes en steenkool
briketten ;

Overwegende dat derhalve, overeenkomstig
het beginsel van artikel 4 bis van Beschikking

No. 2-52, gewijzigd bij Beschikking No. 4-59,
de betrokken ondernemingen de mogelijkheid
dient te worden geboden, voor de opgeslagen
produktie uitstel van betaling der op grond van
de heffing verschuldigde bedragen te verkrijgen
tot aan het tijdstip waarop over deze voor

verdere opgaven over de ontwikkeling van haar
voorraden verstrekt, ervan kan worden uit
gegaan dat zij over haar voorraden heeft
beschikt ;
BESLUIT :

Artikel 1

(1)
Tot nader order wordt aan de kolenmijn
ondernemingen op hun verzoek uitstel van
betaling der heffing verleend op hun aan de
heffing onderworpen produktie welke na 31 de
cember 1957 op voorraad is genomen, in de mate
waarin de totale voorraad groter is dan de
voorraad per 31 december 1957. Bij de bepaling
van de opgeslagen voorraden worden steenkolen,
steenkoolcokes en steenkoolbriketten in aan

merking genomen, met uitzondering van kolen
slik. Steenkoolcokes wordt in de verhouding
1:1,33 tot steenkooleenheden herleid .

(2)
Over de bedragen waarvoor uitstel van
betaling is verleend, wordt tot aan de vervaldag
geen rente berekend.

(3) Indien de bedragen waarvoor uitstel van
betaling is verleend reeds zijn gestort, zullen
deze op verzoek worden terugbetaald .
Artikel 2

raden wordt beschikt ;

Overwegende dat op grond van de reeds
in het jaar 1958 opgetreden afzetmoeilijkheden,
de beoogde maatregelen van 31 december 1957
af dienen te gelden en het uitsel van betaling
der heffing derhalve van toepassing dient te

zijn op de opgeslagen hoeveelheden, welke de
op 31 december 1957 aanwezige voorraden te

Indien een onderneming hoeveelheden aan
de voorraden onttrekt, is de op deze hoeveel
heden betrekking hebbende heffing op de 25e
van de daarop volgende maand verschuldigd.

Artikel 3

boven gaan;

Overwegende dat, met het oog op de tenuit
voerlegging van dergelijke maatregelen, de
ondernemingen dienen te worden verplicht tot
het verstrekken van opgaven met betrekking
tot hun voorraden ; dat indien een onderneming
na het verkrijgen van uitstel van betaling geen

De verzoeken om uitstel van betaling van
de heffing op de tot 31 januari 1959 opgeslagen
hoeveelheden dienen uiterlijk op 30 april 1959 ,
in het bezit van het Bureau Heffingen van de
Hoge Autoriteit te zijn. In de verzoeken dienen
de per 31 december 1957 en 31 januari 1959
opgeslagen hoeveelheden te worden vermeld .
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Artikel 4

(1)
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(2)
Indien een dergelijke opgave niet wordt
verstrekt, kan de Hoge Autoriteit zich op het

standpunt stellen dat de onderneming in de

de heffing op produkten welke na 31 januari

zin van artikel 2 over haiar voorraden heeft

1959 zijn opgeslagen, dienen, voor de eerste
maal op 20 maart 1959, op de 20e van iedere
maand voor de voorafgaande maand bij het
Bureau Heffingen van de Hoge Autoriteit te
worden ingediend. In deze verzoeken dienen te

beschikt .

Artikel 6

worden vermeld :

— de op de laatste dag van de voorafgaande
maand opgeslagen hoeveelheden,

Indien opzettelijk onjuiste opgaven worden
verstrekt, worden de in artikel 47, derde alinea,
van het Verdrag vermelde sancties toegepast .

— de op de laatste dag van de voorlaatste
maand opgeslagen hoeveelheden.

Artikel 7

(2)
De onderneming welke het verzoek in
dient, is gemachtigd het bedrag waarvoor zij
uitstel van betaling verzoekt, af te trekken
van het op de 25e van dezelfde maand opvor

Deze Beschikking treedt op 1 februari 1959
op het grondgebied van de Gemeenschap in
werking.

derbare heffingsbedrag.
Artikel 5

( 1) Zolang aan een onderneming op grond
van de onderhavige Beschikking uitstel van
betaling van heffingsbedragen is verleend, dient
zij op de 20e van elke maand aan het Bureau
Heffingen van de Hoge Autoriteit een opgave
te verstrekken van de op de laatste dag van
de voorafgaande maand opgeslagen voorraden.

Deze Beschikking is door de Hoge Autoriteit
besproken en goedgekeurd op haar zitting van
21 januari 1959.

Door de Hoge Autoriteit
De Voorzitter
Paul FINET

