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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 23 juli 1990

betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa
en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lid-Staten
(90 / 434 / EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 100 ,
Gezien het voorstel van de Commissie 0 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegendé dat fusies, splitsingen, inbreng van activa en
aandelenruil, betrekking hebbende op vennootschappen uit
verschillende Lid-Staten noodzakelijk kunnen zijn ten einde
inde Gemeenschap soortgelijke voorwaarden te scheppen als
op een binnenlandse markt en daardoor de instelling en de
goede werking van de gemeenschappelijke markt te verze
keren ; dat deze transacties niet moeten worden belemmerd
door uit de fiscale voorschriften der Lid-Staten voortvloeien

de bijzondere beperkingen, nadelen of distorsies; dat er
bijgevolg voor deze transacties concurrentie-neutrale belas
tingvoorschriften tot stand moeten komen om de onderne
mingen in staat te stellen zich aan te passen aan de eisen van
de gemeenschappelijke markt , hun prodüktiviteit te vergro
ten en hun concurrentiepositie op de internationale markt te
versterken;

Overwegende dat bepalingen van fiscale aard deze transac
ties thans benadelen ten opzichte van transacties met betrek
king tot vennootschappen van een zelfde Lid-Staat; dat deze
benadeling moet worden opgeheven;
Overwegende dat dit doel niet kan worden bereikt door de in
de Lid-Staten geldende nationale regelingen uit te breiden tot
de gehele Gemeenschap, omdat de verschillen tussen deze
regelingen distorsies kunnen veroorzaken ; dat daarom uit
(>) PB nr. C 39 van 22 . 3 . 1969 , blz . 1 .
(2 ) PB nr. C 51 van 29 . 4 . 1970 , blz . 12.
( 3 ) PB nr . C 100 van 1 . 8 . 1969 , blz. 4.

sluitend een gemeenschappelijke fiscale regeling een bevredi
gende oplossing kan bieden;
Overwegende dat de gemeenschappelijke fiscale regeling
moet voorkomen dat wegens fusies, splitsingen , inbreng van
activa of aandelenruil belasting wordt geheven , met dien
verstande dat de finahciële belangen van de Staat van de
inbrengende of verworven vennootschap moeten worden
veiliggesteld;
Overwegende dat, wat fusies , splitsingen en inbreng van
activa betreft, deze transacties normaliter tot resultaat
hebben dat de inbrengende vennootschap wordt omgezet in
een vaste inrichting van de ontvangende vennootschap of dat
de activa gaan behoren tot een vaste inrichting van laatstge
noemde vennootschap;
Overwegende dat toepassing van het systeem van uitsel van
belastingheffing over de meerwaarde der ingebrachte goede
ren welke tot die vaste inrichting blijven behoren tot het
tijdstip dat deze metterdaad wordt gerealiseerd, de mogelijk
heid biedt belastingheffing ter zake van de betreffende
boekwinsten te voorkomen en dat daardoor tevens de latere

heffing door het land van de inbrengende vennootschap op
het moment van realisatie van deze winsten gewaarborgd
blijft;
Overwegende dat tevens een regeling moet worden getroffen
voor de fiscale behandeling van bepaalde reserves ofverliezen
van de inbrengende vennootschap en dat een oplossing moet
worden gevonden voor de fiscale problemen die aan de orde
komen wanneer een van de vennootschappen een deelneming
bezit in het kapitaal van de andere;
Overwegende dat toekenning van aandelen van de ontvan
gende of verwervende vennootschap aan de vennoten van de
inbrengende vennootschap op zichzelf niet mag leiden tot
enigerlei belastingheffing bij die vennoten;
Overwegende dat de Lid-Staten het voordeel dat voortvloeit
uit de toepassing van de bepalingen van de richtlijn moeten
kunnen weigeren indien de fusie, splitsing, inbreng van activa
of aandelenruil, belastingfraude of -ontwijking tot doel heeft
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of tot gevolg heeft dat een al dan niet aan de transactie
deelnemende vennootschap niet meer voldoet aan de voor
waarden die vereist zijn voor de werknemersvertegenwoor

diging in de vennootschapsorganen,

dan wel een of meer takken van haar bedrijvigheid
inbrengt in een andere vennootschap , tegen verkrijging
van bewijzen van deelgerechtigdheid in het maatschap
pelijk kapitaal van de vennootschap welke de inbreng
ontvangt;

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
TITEL I

Algemene bepalingen
Artikel 1

Elke Lid-Staat past op fusies , splitsingen, inbreng van activa
en aandelenruil waarbij vennootschappen van twee of meer
Lid-Staten zijn betrokken, de in deze richtlijn opgenomen
bepalingen toe .
Artikel 2

1 . Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan
onder

a) fusie: de rechtshandeling waarbij
— de activa en passiva van het vermogen van een of meer
vennootschappen als gevolg en op het tijdstip van
ontbinding zonder liquidatie in hun geheel op een
andere, reeds bestaande vennootschap overgaan
tegen uitgifte van bewijzen van deelgerechtigdheid in
het maatschappelijk kapitaal van de andere vennoot
schap aan haar deelgerechtigden, eventueel met een
bijbetaling in geld welke niet meer mag bedragen dan
1 0 % van de nominale waarde of, bij gebreke van een
nominale waarde, van de fractiewaarde van deze
bewijzen ;
— de activa en passiva van het vermogen van twee of
meer vennootschappen ais gevolg en op het tijdstip
van ontbinding zonder liquidatie in hun geheel op een
door hen op te richten vennootschap overgaan tegen
uitgifte van bewijzen van deelgerechtigdheid in het
maatschappelijk kapitaal van de nieuwe vennoot
schap aan haar deelgerechtigden, eventueel met een
bijbetaling in geld welke niet meer mag bedragen dan
10 % van de nominale waarde of, bij gebreke van een
nominale waarde, van de fractiewaarde van deze
bewijzen;
— de activa en passiva van het vermogen van een
vennootschap als gevolg en op het tijdstip van haar
ontbinding zonder liquidatie in haar geheel op de
vennootschap overgaan die alle bewijzen van deelge
rechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal bezit;
b) splitsing: de rechtshandeling waarbij de activa en passiva
van het vermogen van een vennootschap als gevolg en op
het tijdstip van haar ontbinding zonder liquidatie in hun
geheel op twee of meer reeds bestaande of nieuwe
vennootschappen overgaan tegen uitgifte, volgens een
pro-rata regeling, van bewijzen van deelgerechtigdheid in
hèt maatschappelijk kapitaal van de ontvangende ven
nootschappen aan haar deelgerechtigden, eventueel met
een bijbetaling in geld welke niet meer mag bedragen dan
10% van de nominale waarde of, bij gebreke van een
nominale waarde, van de fractiewaarde van deze bewij
zen ;

c) inbreng van activa: de rechtshandeling waarbij een
vennootschap , zonder ontbonden te worden, haar gehele

d) aandelenruil : de rechtshandeling waarbij een vennoot
schap in het maatschappelijk kapitaal van een andere
vennootschap een deelneming verkrijgt waardoor zij een
meerderheid van stemmen in die vennootschap krijgt, en
wel door aan de deelgerechtigden van de andere vennoot
schap, in ruil voor hun effecten, bewijzen van deelge
rechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van de
eerste vennootschap uit te reiken , eventueel met een
bijbetaling in geld welke niet meer mag bedragen dan
10% van de nominale waarde of, bij gebreke van een
nominale waarde, van de fractiewaarde van de bewijzen
die worden geruild;
e) inbrengende vennootschap: de vennootschap die de
activa en passiva van haar vermogen overdraagt of haar
gehele dan wel een of meer takken van haar bedrijvigheid
inbrengt;
f) ontvangende vennootschap: de vennootschap die de
activa en passiva van het vermogen dan wel alle of een of
meer takken van bedrijvigheid van de inbrengende
vennotschap ontvangt;
g) verworven vennootschap : de vennootschap waarin een
andere vennootschap een deelneming verwerft door
middel van een effectenruil;
h ) verwervende vennootschap: de vennootschap die een
deelneming verwerft door middel van een effectenruil;
i) tak van bedrijvigheid : het totaal van de activa en passiva
van een afdeling van een vennootschap die uit organisa
torisch oogpunt een onafhankelijke exploitatie vormen,
dat wil zeggen een geheel dat op eigen kracht kan
functioneren.
Artikel 3

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder „vennoot
schap van een Lid-Staat" verstaan iedere venootschap :
a) die een van de in de bijlage genoemde rechtsvormen
heeft;

b ) die volgens de fiscale wetgeving van een Lid-Staat wordt
geacht fiscaal in die Staat te zijn gevestigd en die volgens
een met een derde Staat gesloten verdrag inzake dubbele

belastingheffing niet wordt geacht fiscaal buiten de
Gemeenschap te zijn gevestigd;
c) die bovendien, zonder mogelijkheid van keuze en zonder
ervan te zijn vrijgesteld, is onderworpen aan een van de
volgende belastingen :
— „vennootschapsbelasting" / „impôt des sociétés" in
België,
— „selskabsskat" in Denemarken ,
— „Körperschaftsteuer" in Düitsland,
— „φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδο
σκοπικού χαρακτήρα" iri Griekenland,
— „impuesto sobre sociedades in Spanje ,

— „impôt sur les sociétés" in Frankrijk,
— „corporation tax" in Ierland,
— „imposta sul reddito delle persone giuridiche" in
Italie,
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— „impôt sur le revenu des collectivités" in Luxem
burg,
— „vennootschapsbelasting" in Nederland,
— „imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas"
in Portugal ,
— „Corporation tax" in het Verenigd Koninkrijk,
of aan enige andere belasting die in de plaats zou komen
van een der bovengenoemde belastingen .

TITEL II

Regels voor fusies, splitsingen en aandelenruil
Artikel 4

1.
Fusies of splitsingen leiden niet tot enigerlei belasting
heffing over de meerwaarden die bepaald worden door het
verschil tussen de werkelijke waarde van de overgedragen
activa en passiva en hun fiscale waarde .
Wordt verstaan onder :

— „fiscale waarde": de waarde welke voor de toepassing van
de belastingen op inkomen, winst of vermogenswinst de
basis zou hebben gevormd voor de berekening van een
winst of een verlies bij de inbrengende vennootschap,
indien deze activa en passiva zouden zijn verkocht ten
tijde van, maar onafhankelijk van , de fusie of split
sing;

— „overgedragen activa en passiva": de activa en passiva
van de inbrengende vennootschap welke als gevolg van de
fusie of splitsing metterdaad gaan behoren tot de vaste
inrichting van de ontvangende vennootschap in de
Lid-Staat van de inbrengende vennootschap en bijdragen
tot de totstandkoming van de resultaten die in aanmer
king worden genomen voor de belastinggrondslag.
2.
De Lid-Staten onderwerpen de toepassing van lid 1 aan
de voorwaarde dat de ontvangende vennootschap verdere
afschrijvingen alsook meerwaarden en waardeverminderin
gen betreffende deze overgedragen activa en passiva berekent
met toepassing van dezelfde regels als de inbrengende
vennootschap had kunnen toepassen indien de fusie of
splitsing niet zou hebben plaatsgevonden .
3.
Indien de wetgeving van de Lid-Staat van de inbren
gende vennootschap aan de ontvangende vennootschap
toestaat verdere afschrijvingen alsook meerwaarden en
waardeverminderingen betreffende de overgedragen activa
en passiva te berekenen onder voorwaarden welke afwijken
van die van lid 2 , is lid 1 niet van toepassing op die activa en
passiva waarvoor de ontvangende vennootschap van deze
mogelijkheid gebruik heeft gemaakt.
Artikel 5

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen opdat de
reserves die door de inbrengende vennootschap in overeen^
stemming met de voorschriften met gehele of gedeeltelijke
vrijstelling van belasting zijn gevormd, behoudens de reser
ves uit vaste inrichtingen in het buitenland , onder dezelfde
voorwaarden worden overgenomen door de vaste inrichtin
gen van de ontvangende vennootschap welke zijn gelegen in

de Staat van de inbrengende vennootschap , waarbij de
ontvangende vennootschap de rechten en verplichtingen van
de inbrengende vennootschap overneemt.
Artikel 6

Indien de Lid-Staten, wanneer de in artikel 1 bedoelde
rechtshandelingen plaatsvinden tussen vennootschappen van
de Staat van de inbrengende vennootschap , bepalingen
toepassen die de ontvangende vennootschap de mogelijkheid
bieden de in fiscaal opzicht nog niet verrekende verliezen van
de inbrengende vennootschap over te nemen, breiden zij de
werkingssfeer van die bepalingen uit zodat de op hun
grondgebied gelegen vaste inrichtingen van de ontvangende
vennootschap de in fiscaal opzicht nog niet verrekende
verliezen van de inbrengende vennootschap kunnen over
nemen .

Artikel 7

1.
Indien de ontvangende vennootschap een deelneming
bezit in het kapitaal van de inbrengende vennootschap,
leiden de bij de ontvangende vennootschap bij beëindiging
van haar deelneming in het kapitaal van de inbrengende
vennootschap te voorschijn komende meerwaarden tot geen
enkele vorm van belastingheffing.

2.
De Lid-Staten mogen van de bepalingen van lid 1
afwijken indien de deelneming die de ontvangende vennoot
schap in het kapitaal van de inbrengende vennootschap bezit,
niet mèer dan 25 % bedraagt .
Artikel 8

1.
Toekenning bij een fusie, een splitsing of een aande
lenruil, van bewijzen van deelgerechtigdheid in het maat
schappelijk kapitaal van de ontvangende of de verwervende
vennootschap aan een deelgerechtigde van de inbrengende of
verworven vennootschap in ruil voor bewijzen van deelge
rechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van deze laatste
vennootschap , mag op zich niet leiden tot enigerlei belasting
heffing op het inkomen, de winst of de meerwaarden van
deze deelgerechtigde.
2.
De Lid-Staten stellen de toepassing van lid 1 afhanke
lijk van de voorwaarde dat de deelgerechtigde aan de in ruil
ontvangen bewijzen geen hogere fiscale waarde toekent dan
de waarde die de geruilde bewijzen onmiddellijk vóór de
fusie, de splitsing of de aandelenruil hadden.
De toepassing van lid 1 belet de Lid-Staten niet de winst die
voortvloeit uit de latere verkoop van de ontvangen bewijzen
op dezelfde wijze te belasten als de winst uit de verkoop van
,de bewijzen die vóór de verwerving bestonden .
Onder „fiscale waarde" wordt verstaan de waarde die als

grondslag zou dienen voor de eventuele berekening van een
winst of een verlies die onder de toepassing vallen van een
belasting op het inkomen, de winst of de meerwaarden van de
deelgerechtigde van de vennootschap .
3.
Indien een deelgerechtigde overeenkomstig de wetge
ving van de Lid-Staat waar hij zijn verblijfplaats heeft een
andere fiscale behandeling mag kiezen dan die welke in lid 2
is omschreven, geldt lid 1 niet voor de bewijzen van
deelgerechtigdheid waarvoor deze deelgerechtigde dit keuze
recht heeft uitgeoefend .
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4.
De leden 1 , 2 en 3 vormen geen beletsel voor het in
aanmerking nemen , ter fine van het belasten van de deelge
rechtigde , van een bijbetaling in geld die hem eventueel zou
worden toegekend bij de fusie, de splitsing of de aandelen
ruil.

voordeel ervan teniet doen indien blijkt dat de fusie , splitsing,
inbreng van activa of aandelenruil

a) als hoofddoel of een der hoofddoelen belastingfraude of
-ontwijking heeft; het feit dat een van de in artikel 1
bedoelde rechtshandelingen niet plaatsvindt op grond
van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of
rationalisering van de activiteiten van de bij de transactie
betrokken vennootschappen, kan doen veronderstellen

TITEL III

dat die transactie als hoofddoel of een van de hoofddoe

Regels voor de inbreng van activa

len belastingfraude of -ontwijking heeft;
Artikel 9

De artikelen 4 , 5 en 6 zijn van toepassing op de inbreng van
activa .

b) tot gevolg heeft dat een al dan niet aan de transactie
deelnemende vennootschap niet meer voldoet aan de
voorwaarden die vereist zijn voor de werknemersverte
genwoordiging in de vennootschapsorganen volgens de
nadere regels die vóór de betrokken transactie van
toepassing waren .

TITEL IV

Bijzonder geval van de inbreng van een vaste inrichting
Artikel 10

1.
Indien tot de bij een fusie, een splitsing of een inbreng
van activa ingebrachte goederen een vaste inrichting van de
inbrengende vennootschap behoort welke is gelegen in een

2.
Lid 1 , onder b), blijft van toepassing zolang en voor
zover geen communautaire regelgeving die gelijkwaardige
bepalingen bevat inzake werknemersvertegenwoordiging in
de vennootschapsorganen, van toepassing wordt op de
vennootschappen die onder de onderhavige richtlijn val
len .

andere Lid-Staat dan die waaronder de bedoelde vennoot

schap ressorteert, ziet deze laatste af van ieder recht tot

belastingheffing ten aanzien van deze vaste inrichting. De
Staat waaronder de inbrengende vennootschap ressorteert
mag evenwel bij het vaststellen van de belastbare winsten van
deze vennootschap de vroegere verliezen van de vaste
inrichting die eventueel zijn afgetrokken van de belastbare
winst van die vennootschap in die Staat en die niet zijn
gecompenseerd , daarbij optellen . De Staat waar de vaste
inrichting is gelegen en de Staat van de ontvangende
vennootschap passen op deze inbreng de bepalingen van deze
richtlijn toe alsof eerstgenoemde Staat de Staat van de
inbrengende vennootschap was.
2.
In afwijking van lid 1 heeft de Lid-Staat van de
inbrengende vennootschap , indien hij fiscaal een stelsel van
wereldwinst toepast, het recht om een belasting te heffen op
de winsten of meerwaarden van de vaste inrichting die bij
fusie , splisting of inbreng van activa te voorschijn komen , op

Artikel 12

1.
De Lid-Staten doen de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden die nodig zijn om vóór 1 januari
1992 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.

2.
In afwijking van lid 1 kan de Portugese Republiek de
toepassing van de bepalingen inzake de inbreng van activa en
aandelenruil tot 1 januari 1993 uitstellen .
3.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mee van de

belangrijkste bepalingen van intern recht die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen .

voorwaarde dat deze Lid-Staat de aftrek toestaat van de

belasting die zonder de bepalingen van deze richtlijn zou zijn
geheven op deze winsten of meerwaarden in de Lid-Staat
waar deze vaste inrichting is gevestigd , en op voorwaarde dat
hij deze aftrek op dezelfde wijze en voor hetzelfde bedrag
toestaat als hij zou hebben gedaan indien deze belasting
werkelijk was vastgesteld en betaald.

TITEL V

Artikel 13

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 23 juli 1990.

Slotbepalingen
Artikel 1 1

Voor de Raad

1.
De Lid-Staten kunnen weigeren de bepalingen van de
titels II, III en IV geheel of gedeeltelijk toe te passen of het

De Voorzitter
G. CARLI
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BIJLAGE

Lijst van de in artikel 3, onder a), bedoelde vennootschappen

a) De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „naamloze vennootschap"/ „société anonyme", „comman
ditaire vennootschap op aandelen"/„société en commandite par actions", „besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid"/ „société de personnes k responsabilité limitée", alsmede de publiekrechtelijke
lichamen die privaatrechtelijk werkzaam zijn.
b) De vennootschappen naar Deens recht, geheten „aktieselskab", „anpartsselskab" .
c) De vennootschappen naar Duits recht, geheten »Aktiengesellschaft", „Kommanditgesellschaft auf Aktien",
„Gesellschaft mit beschränkter Haftung", „bergrechdiche Gewerkschaft".
d) De vennootschappen naar Grieks recht, geheten „avti>vu|iii exaipia".

e) De vennootschappen naar Spaans recht, geheten „sociedad anónima", „sociedad comanditaria por acciones",
„sociedad de responsabilidad limitada", alsmede de publiekrechtelijke lichamen die privaatrechtelijk
werkzaam zijn.

f) De vennootschappen naar Frans recht, geheten „société anonyme", „société en commandite par actions",
„société à responsabilité limitée", alsook openbare instellingen en ondernemingen met een industrieel of
commercieel karakter .

g) De vennootschappen naar Iers recht, geheten „public companies limited by shares or by guarantee", „private
companies limited by shares or by guarantee", lichamen dié zijn geregistreerd krachtens de „industrial and
Provident Societies Aas" of „building societies" die zijn geregistreerd krachtens de „Building Societies
Acts".

h) De vennootschappen naar Italiaans recht, geheten «società per azioni", „società in accomandita per azioni",
„società a responsabilità limitata", alsook overheids- en particuliere lichamen met industriële en commerciële
werkzaamheden.

i) De vennootschappen naar Luxemburgs recht, geheten „société anonyme", „société en commandite par
actions", „société à responsabilité limitée".
j ) De vennootschappen naar Nederlands recht, geheten „naamloze vennootschap", „besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid".
k) Handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, alsmede andere naar Portugees recht
opgerichte rechtspersonen die commerciële of industriële activiteiten uitoefenen.
1 ) De vennootschappen naar Brits recht.
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RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 23 juli 1990

betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochteron
dernemingen uit verschillende Lid-Staten
(90 / 435 / EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 100,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité ( 3 ),

Overwegende dat hergroeperingen van vennootschappen uit
Verschillende Lid-Staten noodzakelijk kunnen zijn ten einde
in de Gemeenschap soortgelijke voorwaarden te scheppen als
op een binnenlandse markt en daardoor de instelling en de
goede werking van de gemeenschappelijke markt te verzeke

— die winst moet belasten, maar in dat geval de moeder
maatschappij moet toestaan het gedeelte van de belasting
van de dochteronderneming dat op deze winst betrekking
heeft van haar eigen belasting af te trekken ;
Overwegende dat voorts de winst, die een dochteronderne
ming aan haar moedermaatschappij uitkeert, behoudens in
enkele speciale gevallen , van inhouding van een belasting aan
de bron moet worden vrijgesteld ten einde de belastingneu
traliteit te verzekeren; dat evenwel de Bondsrepubliek Duits
land en de Helleense Republiek, wegens hun specifieke
vennootschapsbelasting, en de Portugese Republiek, om
budgettaire redenen , gemachtigd moeten worden om tijdelijk
een bronbelasting te blijven heffen,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

ren; dat deze transacties niet moeten worden belemmerd
Artikel 1

door uit de fiscale voorschriften der Lid-Staten voortvloeien

de bijzondere beperkingen , nadelen of distorsies; dat er
bijgevolg voor deze hergroeperingen concurrentie- neutrale
belastingvoorschriften tot stand moeten komen om de
ondernemingen in staat te stellen zich aan te passen aan de
eisen van de gemeenschappelijke markt, hun produktiviteit te
vergroten en hun concurrentiepositie op de internationale
markt te versterken;

Overwegende dat deze hergroeperingen kunnen leiden tot de
vorming van groepen van moeder- en dochtermaatschap
pijen ;

1.
Elke Lid-Staat past deze richtlijn toe:
— op uitkeringen van winst die door vennootschappen van
deze Staat zijn ontvangen van hun dochterondernemin
gen uit andere Lid-Staten;
— op winst die door vennootschappen van deze Staat is
uitgekeerd aan vennootschappen van andere Lid-Staten,
waarvan zij dochteronderneming zijn .

2.
Deze richtlijn vormt geen beletsel voor de toepassing
van nationale of verdragsrechtelijke voorschriften ter bestrij
ding van fraude en misbruiken.

Overwegende dat de huidige fiscale voorschriften voor de
betrekkingen tussen moedermaatschappijen en dochteron

Artikel 2

dernemingen uit verschillende Lid-Staten van land tot land

aanzienlijke verschillen vertonen en in het algemeen minder
gunstig zijn dan de voorschriften voor de betrekkingen tussen
moedermaatschappijen en dochterondernemingen van de
zelfde Lid-Staat; dat de samenwerking tussen vennootschap
pen van verschillende Lid-Staten hierdoor benadeeld wordt
ten opzichte van de samenwerking tussen vennootschappen
van dezelfde Lid-Staat; dat deze benadeling moet worden
opgeheven door invoering van een gemeenschappelijke rege
ling en dat hergroeperingen van vennootschappen op com
munautair niveau aldus vergemakkelijkt moeten worden;
Overwegende dat , wanneer een moedermaatschappij als
deelgerechtigde van haar dochteronderneming uitgekeerde
winst ontvangt, de Lid-Staat van de moedermaatschappij
— zich moet onthouden van het belasten van deze winst, of
(') rBnr. C 39 van 22 . 3 . 1969 , blz . 7 , en wijziging toegezonden op

5 juli 1985 .
(2 ) PB nr. C 51 van 29 . 4. 1970 , blz. 6 .
( 3 ) PB nr. C 100 van 1 . 8 . 1969 , blz. 7.

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder de term
„vennootschap van een Lid-Staat" verstaan iedere vennoot
schap:
a) die een van de in de bijlage genoemde rechtsvormen
heeft ;

b) die volgens de fiscale wetgeving van een Lid-Staat wordt
beschouwd in deze Staat haar fiscale woonplaats te
hebben en die, volgens een met een derde Staat gesloten
verdrag op het gebied van dubbele belastingheffing, niet
wordt beschouwd als fiscaal buiten de Gemeenschap te
zijn gevestigd;
c) die bovendien , zonder keuzemogelijkheid en zonder
ervan te zijn vrijgesteld, onderworpen is aan een van de
volgende belastingen:
— „vennootschapsbelasting" / „impôt des sociétés" in
België,
— „selskabsskat" in Denemarken ,

— „Körperschaftsteuer" in Duitsland,
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— «φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδο
σκοπικού χαρακτήρα" in Griekenland ,

—
—
—
—'

„impuesto sobre sociedades" in Spanje,
„impôt sur les sociétés" in Frankrijk ,
„corporation tax" in Ierland,
„imposta sul reddito delle persone giuridiche" in
Italië ,

— „impôt sur le revenu des collectivités" in Luxem
burg,
— „vennootschapsbelasting" in Nederland,
— „imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas"
in Portugal,
— „corporation tax" in het Verenigd Koninkrijk,

of aan enige andere belasting die in de plaats zou treden
van een van bovengenoemde belastingen.
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2.
Iedere Lid-Staat blijft evenwel bevoegd om te bepalen
dat lasten die betrekking hebben op de deelneming en
waardeverminderingen die voortvloeien uit de uitkering van
de winst van de dochteronderneming, niet aftrekbaar zijn
van de belastbare winst van de moedermaatschappij . Indien
in dit geval de kosten van beheer met betrekking tot de
deelneming forfaitair worden vastgesteld, mag het forfaitaire
bedrag niet meer dan 5 % bedragen van de door de dochter
onderneming uitgekeerde winst.

3.
Lid 1 is van toepassing tot de datum van daadwerke
lijke toepassing van een gemeenschappelijk stelsel van ven
nootschapsbelasting.
De Raad stelt te zijner tijd de vanaf de in de eerste alinea
bedoelde datum geldende bepalingen vast.
Artikels

Artikel 3

1.

Voor dë toepassing van deze richtlijn:

a) wordt de hoedanigheid van moedermaatschappij ten
minste toegekend aan iedere vennootschap van een

1.
De door een dochteronderneming aan de moedermaat
schappij uitgekeerde winst wordt, althans wanneer laatstge
noemde een minimumdeelneming van 25% bezit in het
kapitaal van de dochteronderneming, van bronbelasting
vrijgesteld.

Lid-Staat die voldoet aan de voorwaarden van artikel 2

en die een deelneming van ten minste 25 % bezit in het
kapitaal van een vennootschap van een andere Lid-Staat
die aan dezelfde voorwaarden voldoet;

b) wordt verstaan onder dochteronderneming, de vennoot
schap in het kapitaal waarvan de onder a) bedoelde
deelneming wordt gehouden.
2.

In afwijking van lid 1 staat het de Lid-Staten vrij om

— bij wege van bilaterale overeenkomst het criterium
„deelneming in het kapitaal" te vervangen door het
criterium „bezit van stemrechten",

— deze richtlijn niet toe te passen op de vennootschappen
van deze Lid-Staat die niet gedurende een ononderbroken
periode van ten minste twee jaren een deelneming
behouden welke recht geeft op de hoedanigheid van
moedermaatschappij of op de maatschappijen waarin een
vennootschap van een andere Lid-Staat niet gedurende
een ononderbroken periode van ten minste twee jaren een
dergelijke deelneming behoudt.
Artikel 4

1.
Wanneer een moedermaatschappij als deelgerechtigde
van haar dochteronderneming uitgekeerde winst ontvangt*
anders dan bij de liquidatie van de dochteronderneming,
moet de Lid-Staat van de moedermaatschappij :
— of wel zich onthouden van het belasten van deze

winst ;

— of wel de winst belasten, maar in dat geval de moeder
maatschappij toestaan dat gedeelte van de belasting van
de dochteronderneming dat op deze winst betrekking
heeft van haar eigen belasting af te trekken en, in
voorkomend geval, het bedrag dat, ingevolge de uitzon
deringsbepalingen van artikel 5 , door de Lid-Staat waar
de dochteronderneming gevestigd is aan de bron is
ingehouden, zulks binnen de grenzen van het bedrag van
de overeenstemmende nationale belasting.

2.
In afwijking van lid 1 mag de Helleense Republiek,
zolang zij geen vennootschapsbelasting heft op de uitgekeer
de winst, een bronbelasting heffen op winst die aan moeder
maatschappijen van andere Lid-Staten wordt uitgekeerd . Het
tarief van deze bronbelasting mag evenwel het tarief dat in de
verdragen ter voorkoming van dubbele belasting is vastge
steld, niet overtreffen.

3.
In afwijking van lid 1 mag de Bondsrepubliek Duits
land, zolang zij uitgekeerde winst onderwerpt aan een
vennootschapsbelasting waarvan het tarief minstens 1 1 pun
ten lager is dan het tarief op niet-uitgekeerde winst, uiterlijk
tot medio 1996 bij wijze van compenserende belasting een
bronbelasting van 5% heffen op de winst die door haar
dochterondernemingen wordt uitgekeerd .
4.
In afwijking van lid 1 mag de Portugese Republiek op
de winst die door haar dochterondernemingen aan moeder
maatschappijen van andere Lid-Staten wordt uitgekeerd , een
inhouding aan de bron toepassen tot uiterlijk het einde van
het achtste jaar volgende op de datum waarop de onderha
vige richtlijn van toepassing wordt.
Behoudens de bepalingen van bestaande bilaterale overeen
komsten tussen Portugal en een Lid-Staat mag deze heffing
ten hoogste 15% bedragen gedurende de eerste vijf jaar van
de in de eerste alinea bedoelde periode en 10 % gedurende de
laatste drie jaar.
Vóór het einde van het achtste jaar neemt de Raad , op
voorstel van de Commissie , met eenparigheid van stemmen
een besluit over een eventuele verlenging van de bepalingen
van dit lid.

Artikel 6

De Lid-Staat onder wiens wetgeving de moedermaatschappij
ressorteert, mag geen belasting aan de bron inhouden op de
winst die deze maatschappij van haar dochteronderneming
ontvangt.
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Artikel 7

1.
„Bronbelasting" in de zin van deze richtlijn omvat niet
de vervroegde betaling of vooruitbetaling (voorheffing) van
de vennootschapsbelasting aan de Lid-Staat waarin de
dochteronderneming is gevestigd, die in samenhang met een
uitkering van winst aan de moedermaatschappij wordt
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1992 aan deze richuijn te voldoen . Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle

belangrijke bepalingen van intern recht mede , die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

verricht .

2.
Deze richtlijn laat onverlet de toepassing van nationale
of verdragsbepalingen, die gericht zijn op de afschaffing of
vermindering van dubbele economische belasting van divi
denden, in het bijzonder van de bepalingen betreffende de
betaling van belastingkredieten aan de gerechtigde tot de
dividenden .

Artikel 9

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 23 juli 1990 .
Artikel 8

Voor de Raad

1.
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 januari

De Voorzitter
G. CARLI
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BIJLAGE

Lijst van de in artikel 2, onder a), bedoelde vennootschappen

a) De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „naamloze vennootschap"/„société anonyme", „comman
ditaire vennootschap op aandelen"/ „société en commandite par actions", „besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid"/ „société privée k responsabilité limitée", alsmede de publiékredrtefijfce lichamen
die privaatrechtelijk werkzaam zijn.
b) De vennootschappen naar Deens recht, geheten „aktieselskab", „anpartsselskab".
c) De vennootschappen naar Duits recht, geheten „Aktiengesellschaft", „Kommanditgesellschaft auf Aktien",
„Gesellschaft mit beschränkter Haftung", „bergrechtliche Gewerkschaft".
d) De vennootschappen naar Grieks recht, geheten „avtbvunii etoupla".
e) De vennootschappen naar Spaans recht, geheten „sociedad anónima", „sociedad comanditaria por acciones",
„sociedad de responsabilidad limitada", alsmede de publiekrechtelijke lichamen die privaatrechtelijk
werkzaam zijn .

''

'

f) De vennootschappen naar Frans recht, geheten „société anonyme", „société en commandite par actions",
„société à responsabilité limitée", alsook openbare instellingen en ondernemingen met een industrieel of
commercieel karakter.

g) De vennootschappen naar Iers recht, geheten „public companies limited by shares or by guarantee", „private
companies limited by shares or by guarantee", lichamen die zijn geregistreerd krachtens de „Industrial and
Provident Societies Acts" of „building societies" die zijn geregistreerd krachtens de „Building Societies
Acts".

h) De vennootschappen naar Italiaans recht, geheten „società per azioni", „società in accomandita per azioni",
„società a responsabilità limitata", alsook overheids- en particuliere lichamen met industriële en commerciële
werkzaamheden .

i) De vennootschappen naar Luxemburgs recht, geheten „société anonyme", „société en commandite par
actions", „société à responsabilité limitée".

j ) De vennootschappen naar Nederlands recht, geheten „naamloze vennootschap", „besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid".

k) Handelsvennootschappen of burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, alsmede andere naar Portugees
recht opgerichte rechtspersonen die commerciële of industriële activiteiten uitoefenen.
1) De vennootschappen naar Brits recht.
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VERDRAG

ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden
ondernemingen
(90 / 436 / EEG)

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN BIJ HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

GELEID door de wens uitvoering te geven aan artikel 220 van het Verdrag, krachtens hetwelk zij zich ertoe hebben
verbonden met elkaar in onderhandeling te treden ter verzekering, voor hun onderdanen , van de afschaffing van
dubbele belasting,

GEZIEN het belang, gelegen in de afschaffing van dubbele belasting in geval van wiristcorrecties tussen verbonden
ondernemingen,
HEBBEN BESLOTEN het onderhavige Verdrag te sluiten, en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden
aangewezen :

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;
HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN:
Niels HELVEG PETERSEN ,

Minister van Economische Zaken ;
DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND :

Theo WAIGEL ,
Minister van Financiën :

Jürgen TRUMPF,
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;
DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK :

Ioannis PALAIOKRASSAS ,
Minister van Financiën;

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE :

Carlos SOLCHAGA CATALAN,
Minister van Economische Zaken en Financiën;
DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK :

Jean VIDAL ,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;
DE PRESIDENT VAN IERLAND :

Albert REYNOLDS,
Minister van Financiën;
DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK :

Stefano DE LUCA ,
Staatssecretaris van Financiën;

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG:

Jean-Claude JUNCKER,
Minister van Begroting, Minister van Financiën, Minister van Arbeid;
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HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN:
P.C. NIEMAN ,
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;
DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK :

Miguel BELEZA,
Minister van Financiën;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË
EN NOORD-IERLAND:

David H.A. HANNAY KCMG,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur;
DIE, in het kader van de Raad bijeen, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden
volmachten ,
OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN :

HOOFDSTUK I

TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG

Artikel 1

1.
Dit Verdrag is van toepassing indien om fiscale redenen
winst die is opgenomen in de winst van een onderneming van
een verdragsluitende Staat, ook wordt of vermoedelijk zal
worden opgenomen in de winst van een onderneming van een
andere verdragsluitende Staat op grond van het feit dat de
beginselen van artikel 4 , die, hetzij rechtstreeks, hetzij in de
overeenkomstige bepalingen van de wetgeving van de betrok
ken Staat, worden toegepast, niet in acht zijn genomen.
2.
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt een vaste
inrichting van een onderneming van een verdragsluitende
Staat die gelegen is in een andere verdragsluitende Staat,
geacht een onderneming te zijn van de Staat waarin zij is
gelegen.

Artikel 2

Dit Verdrag is van toepassing op belastingen naar het

inkomen .

2.
De bestaande belastingen waarop dit verdrag van
toepassing is, zijn met name:
a) in België:

— de personenbelasting/ impôt des personnes physi
ques ,

— de vennootschapsbelasting/ impôt des sociétés,
— de rechtspersonenbelasting/ impôt des personnes
morales ,

— de belasting der niet-verblijfhouders / impót des
non-résidents,

b) in Denemarken:

—
—
—
—
—
—

selskabsskat,
indkomstskat til staten,
kommunal indkomstskat,
amtskommunal indkomstskat,
særlig indkomstskat,
kirkeskat,

— udbytteskat,
— renteskat,

— royaltyskat,
— frigørelsesafgift;
c) in Duitsland:
— Einkommensteuer,

3.
Lid 1 is ook van toepassing, indien een der betrokken
ondernemingen verliezen heeft geleden en geen winst heeft
gemaakt.

1.

— de aanvullende gemeente- en de agglomeratiebelas
ting op dé personeelsbelasting/ taxe communale et
taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des
personnes physiques;

— Körperschaftsteuer,
— Gewerbesteuer, voor zover deze belasting naar de
ondernemingswinst wordt berekend;
d) in Griekenland:
— φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,
— φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων,
— εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέ
τευσης ;

e) in Spanje:

— impuesto sobre la renta de las personas físicas ,
— impuesto sobre Sociedades;
f) in Frankrijk:
— impót sur le revenu,
— impót sur les sociétés;
g) in Ierland:
— income tax ,

— Corporation tax;
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h) in Italië:

— iri Duitsland :

— imposta sul reddito delle persone fisiche,
— imposta sul reddito delle persone giuridiche,
— imposta locale sui redditi ;
i) in Luxemburg:
— impôt sur le revenu des personnes physiques,
— impôt sur le revenu des collectivités,
— impót commercial, voor zover deze belasting naar de
ondernemingswinst wordt berekend;
j)
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in Nederland:
— de inkomstenbelasting,
— de vennootschapsbelasting;

Der Bundesminister der Finanzen of zijn bevoegde verte
genwoordiger
— in Griekenland:

O Υπουργός των Οικονομικών of zijn bevoegde vertegen
woordiger
— in Spanje:
El Ministro de Economfa y Haciënda of zijn bevoegde
vertegenwoordiger
— in Frankrijk:
Le Ministre chargé du budget of zijn bevoegde vertegen
woordiger
— in Ierland :

The Revenue Commissioners of hun bevoegde vertegen
woordiger

k) in Portugal:

— imposto sobre o rendimento das pessoas singula

— in Italië:

res ,

— imposto sobre o rendimento das pessoas colecti

II Ministro delle Finanze of zijn bevoegde vertegenwoor
diger

vas ,

— derrama para os municípios sobre o imposto sobre o
rendimento das pessoas colectivas ;
1) in het Verenigd Koninkrijk:
— income tax,

— in Luxemburg:
Le Ministre des Finances of zijn bevoegde vertegenwoor
diger
— in Nederland :

De Minister van Financiën of zijn bevoegde vertegen
woordiger

— corporation tax.

3.
Dit Verdrag is ook van toepassing op alle gelijke of in
wezen gelijksoortige belastingen die na de datum van
ondertekening van dit Verdrag naast of in de plaats van de
bestaande belastingen worden geheven . De bevoegde autori
teiten van de verdragsluitende Staten delen elkaar alle
wijzigingen mee die in hun onderscheiden nationale wetge
vingen zijn aangebracht.

HOOFDSTUK II

ALGEMENE BEPALINGEN

— in het Verenigd Koninkrijk:
The Commissioners of Inland Revenue of hun bevoegde
vertegenwoordiger
— in Portugal:
O Ministro das Finangas of zijn bevoegde vertegenwoor
diger.
2.
Iedere uitdrukking die in dit Verdrag niet nader is
omschreven, heeft, tenzij het zinsverband anders vereist, de
betekenis welke zij heeft in het kader van het Verdrag tot het
vermijden van dubbele belasting dat tussen de betrokken
Staten is gesloten.

Deel 1

Begripsbepalingen

Deel 2

Beginselen die van toepassing zijn op de winstcorrecties
tussen verbonden ondernemingen en op de toerekening van
winst aan een vaste inrichting

Artikel 3

1.

In dit verdrag betekent de uitdrukking „bevoegde

Artikel 4

autoriteit":

— in België:
De Minister van Financiën of zijn bevoegde vertegen
woordiger
Le Ministre des Finances of zijn bevoegde vertegenwoor
diger
— in Denemarken :

Skatteministeren of zijn bevoegde vertegenwoordiger

De volgende beginselen dienen in acht te worden genomen bij
de toepassing van dit Verdrag:
1.

Indien :

a) een onderneming van een verdragsluitende Staat
onmiddellijk of middellijk deelneemt aan de leiding
van , aan het toezicht op , dan wel in het kapitaal van
een onderneming van een andere verdragsluitende
Staat, of
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b) dezelfde personen onmiddellijk of middellijk deelne
men aan de leiding van, aan het toezicht op , dan wel
in het kapitaal van een onderneming van een ver
dragsluitende Staat en een onderneming van een
andere verdragsluitende Staat,
en, in het ene of in het andere geval , tussen de beide
ondernemingen in hun handelsbetrekkingen of financiële
betrekkingen voorwaarden worden overeengekomen of
opgelegd, die afwijken van die welke zouden worden
overeengekomen tussen onafhankelijke ondernemingen ,
mag winst die een van de ondernemingen zonder deze
voorwaarden zou hebben behaald, maar ten gevolge van
die voorwaarden niet heeft behaald , worden begrepen in
de winst van die onderneming en dienovereenkomstig
worden belast.

2 . Indien een onderneming van een verdragsluitende Staat
in een andere verdragsluitende Staat haar bedrijf uitoe
fent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrich
ting, wordt in elk van de Staten aan die vaste inrichting de
winst toegerekend die zij geacht zou kunnen worden te
behalen, indien zij een zelfstandige onderneming zou zijn
die dezelfde of soortgelijke werkzaamheden zou uitoefé
nen onder dezelfde of soortgelijke omstandigheden en die
geheel onafhankelijk transacties zou aangaan met de
onderneming waarvan zij een vaste inrichting is.
Artikel 5

Indien een verdragsluitende Staat het voornemen heeft de
winst van een onderneming te corrigeren conform de begin
selen van artikel 4, stelt hij de onderneming tijdig in kennis
van zijn voornemen en geeft hij haar de gelegenheid de andere
onderneming in te lichten , zodat deze de andere vedragslui
tende Staat op haar beurt kan inlichten.

De onderneming licht terzelfder tijd de bevoegde autoriteit in
van de andere verdragsluitende Staten die eventueel bij de
zaak betrokken zijn. De bevoegde autoriteit licht vervolgens
onverwijld de bevoegde autoriteiten van die andere verdrag
sluitende Staten in .

2.
De bevoegde autoriteit tracht, indien het bezwaar haar
gegrond voorkomt en indien zij niet zelf in staat is tot een
bevredigende oplossing te komen , de aangelegenheid in
onderlinge overeenstemming met de bevoegde autoriteit van
iedere andere betrokken verdragsluitende Staat te regelen,

ten einde dubbele belasting te voorkomen op basis van de in
artikel 4 vermelde beginselen. De overeengekomen regeling
wordt uitgevoerd ongeacht de termijnen in de nationale
wetgeving van de betrokken verdragsluitende Staten.
Artikel 7

1.
Indien de betrokken bevoegde autoriteiten er binnen
twee jaar gerekend vanaf de vroegste datum waarop de zaak
aan een der bevoegde autoriteiten is voorgelegd overeenkom
stig artikel 6 , lid 1 , niet in slagen tot een regeling te komen
waardoor een einde wordt gemaakt aan dubbele belasting,
richten zij een raadgevende commissie op die advies moet
uitbrengen over de wijze waarop de dubbele belasting in
kwestie moet worden afgeschaft.
De ondernemingen kunnen de nationale rechtsmiddelen van
de betrokken verdragsluitende Staten aanwenden. Wanneer
de zaak evenwel aan een rechtbank is voorgelegd , gaat de in
de eerste alinea bedoelde termijn van twee jaar in op de
datum waarop de beslissing in hoogste instantie volgens de
nationale wetgeving definitief is geworden.
2.

Het feit dat de zaak aan de raadgevende Commissie is

De verdragsluitende Staat die dergelijke inlichtingen ver
strekt, mag niet worden verhinderd de beoogde correctie uit

voorgelegd vormt geen beletsel voor een verdragsluitende
Staat om voor diezelfde zaak rechtsvervolging of procedures
met het oog op de toepassing van administratieve sancties in

te voeren .

te stellen of voort te zetten .

Indien beide ondernemingen en de andere verdragsluitende
Staat na die kennisgeving de correctie aanvaarden, zijn de
artikelen 6 en 7 niet van toepassing.

3.
Indien de wetgeving van een verdragsluitende Staat de
bevoegde autoriteiten niet de mogelijkheid laat van de
beslissing van een rechterlijke instantie af te wijken, geldt
lid 1 slechts indien de verbonden onderneming van die Staat
de termijn voor het instellen van beroep heeft laten verstrij
ken , dan wel indien een zodanig beroep is ingetrokken
voordat er een uitspraak is gedaan . Deze bepaling is niet van
invloed op het beroep, voor zover dat betrekking heeft op
andere elementen dan die welke in artikel 6 zijn bedoeld.

Deel 3

Regeling voor onderdeling overleg en arbitrageprocedure
Artikel 6

4.
De bevoegde autoriteiten kunnen van de in lid 1
genoemde termijnen afwijken indien zij zulks overeenkomen
en ook de betrokken verbonden ondernemingen daarmee
instemmen .

1.
Indien een onderneming van oordeel is dat in een zaak
waarop dit Verdrag van toepassing is, de beginselen van
artikel 4 niet in acht zijn genomen, kan zij, onverminderd de
in de wetgeving van de betrokken verdragsluitende Staten
geldende rechtsmiddelen, haar zaak voorleggen aan de

bevoegde autoriteit van de verdragsluitende Staat waarvan
zij inwoner is of waarin haar vaste inrichting is gelegen. De
zaak moet worden voorgelegd binnen drie jaar na de eerste
kennisgeving van de maatregel waarvan dubbele belasting in
de zin van artikel 1 het gevolg is of kan zijn.

5.

Indien en voor zover de leden 1 tot en met 4 niet

worden toegepast, blijven de rechten van elk der verbonden
ondernemingen , als bedoeld in artikel 6 , onverlet .
Artikel 8

1.
De bevoegde autoriteit van een verdragsluitende Staat
is niet verplicht gebruik te maken van de regeling voor
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onderling overleg of de in artikel 7, lid 1, genoemde com
missie op te richten wanneer in een gerechtelijke of admini
stratieve procedure definitief wordt uitgesproken dat een van
de betrokken ondernemingen, wegens handelingen die aan
leiding geven tot winstcorrectie uit hoofde van artikel 4,
ernstig strafbaar is.
2.
Wanneer tegelijk met een van de in de artikelen 6 en 7
bedoelde procedures een gerechtelijke of administratieve
procedureaanhangig is over de vraag ofeen van de betrokken
ondernemingen, wegens handelingen die aandeling geven tot
winstcorrectie uit hoofde van artikel 4, ernstig strafbaar is,
kunnen de bevoegde autoriteiten de afwikkeling van eerstge
noemde procedures schorsen totdat de gerechtelijke of
administratieve procedure is voltooid.

Artikel 9

De in artikel 7, lid 1 , genoemde raadgevende commis

1.

sie bestaat behalve de voorzitter uit:

— twee vertegenwoordigers van elke betrokken bevoegde
autoriteit; dit aantal kan in onderling overleg tussen de
bevoegde autoriteiten tot één worden beperkt;
— een even aantal onafhankelijke personen die aan de hand
van de in lid 4 bedoelde lijst van personen in onderlinge
overeenstemming of, bij gebreke van overeenstemming,
door loting worden aangewezen door de betrokken
bevoegde autoriteiten.
2.
Tegelijk met de onafhankelijke personen wordt in
overeenstemming met de voor de aanwijzing van deze
personen geldende - bepalingen voor ieder van hen een
plaatsvervanger aangewezen voor het geval dat de onafhan
kelijke personen verhinderd zijn hun functie uit te oefe
nen .

3.
In het geval van loting kan iedere onafhankelijke
persoon door elk der bevoegde autoriteiten worden gewraakt
in vooraf tussen de betrokken bevoegde autoriteiten overeen
gekomen omstandigheden , en voorts indien:
— deze persoon behoort tot een van de betrokken belasting
diensten of ten behoeve van een van deze diensten

werkzaam is;

— deze persoon een belangrijke deelneming in een of in elke
van de verbonden ondernemingen heeft of heeft gehad of
er werknemer of adviseur van is of is geweest;
— deze persoon met het oog op de regeling van de te
behandelen zaak of zaken onvoldoende garanties biedt
voor de daarbij te betrachten objectiviteit.

4.
Er wordt een lijst van onafhankelijke personen opge
steld uit de door de verdragsluitende Staten aangewezen
onafhankelijke personen. Elke verdragsluitende Staat wijst
daartoe vijf personen aan en stelt de secretaris-generaal van
de Raad van de Europese Gemeenschappen van die aanwij
zing in kennis.
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Deze personen moeten onderdaan zijn van een verdragslui
tende Staat en hun woonplaats hebben op het gebied waar dit
Verdrag van toepassing is. Zij moeten bekwaam en onafhan
kelijk zijn.
De verdragsluitende Staten mogen wijzigingen aanbrengen in
de in de eerste alinea bedoelde lijst. Zij stellen de secreta
ris-generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen
daarvan onverwijld in kennis.
5.
De vertegenwoordigers en onafhankelijke personen die
zijn aangewezen overeenkomstig lid 1 , wijzen aan de hand
van de in lid 4 bedoelde lijst een voorzitter aan, onvermin
derd het recht van elke betrokken bevoegde autoriteit om de
aldus gekozen persoon te wraken in een van de in lid 3
bedoelde situaties .

De voorzitter moet voldoen aan de vereisten om in zijn land
de hoogste rechterlijke ambten te bekleden of moet bekend
staan als een kundig rechtsgeleerde.

6.

De leden van de raadgevende commissie zijn verplicht

tot geheimhouding van al hetgeen hun uit hoofde van de
procedure ter kennis komt. De verdragsluitende Staten
stellen passende bepalingen vast om elke inbreuk op de
geheimhoudingsplicht tegen te gaan . Zij delen de Commissie
van de Europese Gemeenschappen onverwijld mede welke
bepalingen zij hebben vastgesteld. De Commissie stelt de
overige verdragsluitende Staten daarvan in kennis.

7 . De verdragsluitende Staten doen het nodige opdat de
raadgevende commissie, nadat de zaak haar is voorgelegd,
onverwijld kan bijeenkomen .
Artikel 10

1.
Ten behoeve van de in artikel 7 bedoelde procedure
kunnen de betrokken verbonden ondernemingen aan de

raadgevende commissie alle inlichtingen, bewijsmiddelen en
stukken verschaffen die naar hun mening dienstig kunnen
zijn om tot een beslissing te komen. De ondernemingenen de
bevoegde autoriteiten van de betrokken verdragsluitende
Staten dienen te voldoen aan elk verzoek van de commissie

om inlichtingen, bewijsmiddelen of stukken. Dit legt de
bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende Staat evenwel
geen verplichting op om:

a) administratieve maatregelen te nemen die in strijd zijn
met de wetgeving of de administratieve praktijk van die
of van de andere verdragsluitende Staat;
b) inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn
volgens de wetgeving of in de normale gang van zaken in
de administratie van die of van de andere verdragslui
tende Staat;

c) inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-,
nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of han
. delswerkwijze zouden onthullen, dan wel inlichtingen
waarvan het verstrekken in strijd zou zijn met de
openbare orde.
2.
Elk van de verbonden ondernemingen kan op eigen
verzoek door de raadgevende commissie worden gehoord of
zich daar laten vertegenwoordigen. Indien de commissie
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zulks verlangt, is elk der verbonden ondernemingen gehou

HOOFDSTUK III

den voor haar te verschijnen of zich er te laten vertegenwoor
digen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel IS
Artikel 11

1.
De in artikel 7 bedoelde raadgevende commissie brengt
binnen zes maanden nadat zij hierom werd verzocht , advies
uit .

De commissie dient haar advies te baseren op de bepalingen

Dit Verdrag laat onverlet verdergaande verplichtingen met
betrekking tot het afschaffen van dubbele belasting in geval
van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen,
voortvloeiend uit andere verdragen waarbij de verdragslui
tende Staten partij zijn of zullen zijn of uit de nationale
wetgeving van die Staten.

van artikel 4 .

2.
De Commissie stelt haar advies vast met gewone
meerderheid van haar leden . De betrokken bevoegde autori
teiten kunnen aanvullende procedureregels overeenkomen.
3.
De kosten van de commissieprocedure worden, voor
zover het niet de door de verbonden ondernemingen gemaak
te kosten betreft, gelijkelijk over de betrokken verdragslui
tende Staten verdeeld .

Artikel 12

Artikel 16

1.
Het territoriale toepassingsgebied van dit Verdrag is
dat van artikel 227, lid 1 , van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap, onverminderd
lid 2 van het onderhavige artikel .
2.

Dit Verdrag is niet van toepassing op

— de Franse gebieden, genoemd in bijlage IV van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap ;
— de Faröer-eilanden en Groenland .

1.
De bij de in artikel 7 bedoelde procedure betrokken
bevoegde autoriteiten nemen in onderlinge overeenstemming
en op basis van de bepalingen van artikel 4, een besluit tot
afschaffing van de dubbele belasting binnen een termijn van
zes maanden vanaf de datum waarop de commissie haar
advies heeft uitgebracht.
De bevoegde autoriteiten kunnen een van het advies van de
commissie afwijkend besluit nemen . Indien zij op dit punt
niet tot overeenstemming kunnen komen, zijn zij verplicht

Artikel 17

Dit Verdrag wordt door de verdragsluitende Staten bekrach
tigd. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de
secretaris-generaal van de Raad van de Europese Gemeen
schappen.
Artikel 18

zich aan het advies van de commissie te houden .

2.
De bevoegde autoriteiten kunnen overeenkomen het in
lid 1 bedoelde besluit te publiceren indien dé betrokken
ondernemingen hiermee instemmen.

Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de derde
maand die volgt op het nederleggen van de akte van
bekrachtiging door de ondertekenende Staat die deze hande
ling als laatste verricht. Het Verdrag is van toepassing op de
procedures bedoeld in artikel 6 , lid 1 , die na de inwerking
treding zijn ingeleid.

Artikel 13

Het definitieve karakter van de beslissingen die de betrokken
verdragsluitende Staten nemen met betrekking tot de belas
tingheffing van winsten die voortvloeien uit een transactie
tussen verbonden ondernemingen, vormt geen beletsel om de
in de artikelen 6 en 7 bedoelde procedures toe te passen.

Artikel 19

De secretaris-generaal van de Raad van de Europese
Gemeenschappen stelt de ondertekenende Staten in kennis
van :

a) het nederleggen van iedere akte van bekrachtiging;
b) de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag;
Artikel 14

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt dubbele belas
tingheffing op winst geacht te zijn afgeschaft, indien:

c) de in artikel 9 , lid 4, bedoelde lijst van door de verdrag
sluitende Staten aangewezen onafhankelijke personen,
alsmede de wijzigingen daarin.

a) of wel de winst is opgenomen in de fiscale winstbereke
ning in slechts één Staat;

Artikel 20

b ) of wel de op deze winst te heffen belasting in één Staat
wordt verminderd met een bedrag dat gelijk is aan de op
deze winst in de andere Staat geheven belasting.

Dit Verdrag wordt voor vijf jaar gesloten. Zes maanden vóór
het verstrijken van die periode komen de verdragsluitende
Staten bijeen om te beslissen over de verlenging van dit
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Verdrag en over eventuele andere maatregelen dienaan
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Artikel 22

gaande.

Artikel 21

Iedere verdragsluitende Staat kan te allen tijde verzoeken om
herziening van dit Verdrag. In dat geval roept de Voorzitter
van de Raad van de Europese Gemeenschappen een confe
rentie voor de herziening bijeen.

Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de
Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de
Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal ,
zijnde de tien teksten gelijkelijk authentiek, wordt nederge
legd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad
van de Europese Gemeenschappen. De secretaris-generaal
zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan
toe aan de Regering van elke ondertekenende Staat.
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SLOTAKTE

DE GEVOLMACHTIGDEN VAN DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

bijeen te Brussel op drieëntwintig juli negentienhonderd negentig, voor de ondertekening van het
Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden
ondernemingen,
hebben , bij de ondertekening van voornoemd Verdrag:

a) de
—
—
—

volgende aan deze slotakte gehechte gemeenschappelijke verklaringen goedgekeurd:
verklaring met betrekking tot artikel 4 , punt 1 ,
verklaring met betrekking tot artikel 9 , lid 6,
verklaring met betrekking tot artikel 13 ;

b) akte genomen van de volgende aan deze slotakte gehechte eenzijdige verklaringen:

;

— verklaring van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot artikel 7 ,
— individuele verklaringen van de verdragsluitende Staten met betrekking tot artikel 8 ,
— verklaring van de Bondsrepubliek Duitsland met betrekking tot artikel 16.

En fe de lo cual , los abajo firmantes suscriben la presente Acta Final .
Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Schlußakte gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την
παρούσα τελική πράξη .

In witness whereof, the undersigned have signed this Final Act.

En foi de quoi , les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final .
Dá fhianú sin, chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chriochnaitheach seo .

In fede di che , i sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld .

Em fé do que os abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acto Final .
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Hecho en Bruselas, el veintitrés de julio de mil novecientos noventa.

Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende juli nitten hundrede og halvfems .
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα.

Done at Brussels on the twenty-third day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil , an tríú lá fichead de Iúil , míle naoi gcéad nócha.
Fatto a Bruxelles j addì ventitré luglio millenovecentonovanta.
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juli negentienhonderd negentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Julho de mil novecentos e noventa .

Pour Sa Majesté le Roi des Beiges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Γιο τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de Espana

Pour le président de la République française

For the President of Ireland

Thar ceann Uachtarán na hÊireann

Perii presidente della Repubblica italiana
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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
r\

NJ

Pelo Presidente da Repüblica Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

Verklaring met betrekking tot artikel 4, punt 1
Artikel 4 , punt 1 , heeft zowel betrekking op het geval waarin een transactie rechtstreeks tussen twee
juridisch onderscheiden ondernemingen tot stand komt, als op het geval waarin een transactie tot
stand komt tussen de ene onderneming en de in een derde verdragsluitende Staat gelegen vaste
inrichting van de andere onderneming.

Verklaring met betrekking tot artikel 9, lid 6

De Lid-Staten behouden de volledige vrijheid ten aanzien van de aard en de draagwijdte van de
passende bepalingen die zij vaststellen om inbreuken op de geheimhoudingsplicht tegen te gaan .

Verklaring met betrekking tot artikel 13

Wanneer in een of meer betrokken verdragsluitende Staten de beslissingen betreffende belastingen
waarop de procedures van de artikelen 6 en 7 van toepassing zijn; na afsluiting van de procedure van
artikel 6 of na de in artikel 12 bedoelde beslissing zijn gewijzigd en daaruit dubbele belasting in de zin
van artikel 1 voortvloeit, mede gelet op de toepassing van het resultaat van deze procedure of
beslissing, zijn de artikelen 6 en 7 van toepassing.
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EENZIJDIGE VERKLARINGEN

Verklaring met betrekking tot artikel 7

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verklaren dat zij artikel 7, lid 3 , zullen toepassen .

Individuele verklaringen van de verdragsluitende Staten met betrekking tot artikel 8

België

Onder de uitdrukking „ernstig strafbaar" („pénalité grave") moet worden verstaan strafrechtelijke of
administratieve sancties in geval van
— of wel, misdrijven van gemeen recht die zijn gepleegd met het oog op belastingontduiking,
— of wel , overtredingen van de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen of van de
ter uitvoering daarvan genomen besluiten die zijn begaan met bedrieglijke opzet of met het
oogmerk om te schaden.

Denemarken

Van „ernstig strafbaar" is sprake in geval van straffen wegens opzettelijke inbreuken op het gemene
strafrecht of de lex specialis in gevallen die niet administratief kunnen worden afgedaan.
Inbreuken op de fiscale wetgeving kunnen in het algemeen administratief worden afgedaan wanneer
de inbreuk geacht wordt niet te zullen leiden tot een straf die een boete te boven gaat.

Bondsrepubliek Duitsland

Als „ernstig strafbare" inbreuken op de fiscale voorschriften zijn te beschouwen alle inbreuken op de
fiscale wetgeving waarop vrijheidsstraffen, geldstraffen of administratieve boetes zijn gesteld .

Griekenland

Volgens de Griekse belastingwetgeving is een onderneming „ernstig strafbaar":
1 . Wanneer zij geen aangifte doet of onjuiste aangiften doet betreffende belastingen, heffingen of
bijdragen die zij overeenkomstig de bestaande bepalingen verplicht is in te houden en aan de
Schatkist af te dragen, dan wel betreffende de belasting over de toegevoegde waarde of de
omzetbelasting of de speciale heffing op luxe-artikelen, voor zover het totale bedrag van
genoemde belastingen , heffingen en bijdragen dat zij gehouden is aan te geven en af te dragen aan
de Schatkist wegens transacties of andere handelingen die hebben plaatsgevonden binnen een
tijdsbestek van een half kalenderjaar, meer is dan 600 000 drachme, of meer is dan 1 000 000
drachme voor een tijdsbestek van een heel kalenderjaar.
2 . Wanneer zij geen belastingaangifte doet van inkomsten, voor zover zij over het niet aangegeven
inkomstenbedrag een belasting verschuldigd is van meer dan 300 000 drachme.
3 . Wanneer zij geen belastingbescheiden zoals bedoeld in de belastingwetgeving, overlegt.
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4 . Wanneer zij bescheiden in de zin van het voorgaande punt 3 overlegt die onjuistheden bevatten,
wat betreft de hoeveelheid of de eenheidsprijs of de waarde , voor zover uit die onjuistheden een
verschil voortvloeit van meer dan 10% van de totale hoeveelheid of de totale waarde van de

goederen of de dienstverlening of de transactie in het algemeen.
5 . Wanneer zij onjuiste boeken en belastingstukken houdt, voor zover de onjuistheid wordt
geconstateerd bij een normale controle waarvan de uitkomst bevestigd wordt, hetzij via een
administratieve regeling van het geschil, hetzij ingevolge het verstrijken van de termijn om beroep
aan te tekenen, hetzij met een definitieve uitspraak van de administratieve rechtbank, en voor
zover er in de gecontroleerde bedrijfsperiode een verschil in de bruto-inkomsten van jneer dan
20% blijkt te zijn ten opzichte van die welke zijn aangegeven , welk verschil in ieder geval niet
minder dan 1 000 000 drachme bedraagt.

6 . Wanneer zij niet aan de verplichting voldoet boeken en bescheiden als bedoeld in de betreffende
bepalingen van de belastingwetgeving te houden.
7 . Wanneer zij , voor de verkoop van goederen of voor dienstverlening, valse, fictieve of vervalste
facturen c.q. andere belastingbescheiden als bedoeld in bovenstaand punt 3 , overlegt.
Als vervalst wordt met name beschouwd het belastingstuk dat op een of andere manier is
geperforeerd of gestempeld, terwijl deze handeling in de desbetreffende boeken van de bevoegde
belastinginstantie niet geregistreerd is en voor zover het niet registreren bekend is aan degene die
gehouden is het belastingstuk te verifiëren. Ook wordt een belastingstuk als vervalst beschouwd
wanneer de inhoud en de overige gegevens van het origineel of de kopie daarvan, afwijken van
hetgeen vermeld staat op het strookje van dat zelfde stuk.
Als fictief wordt met name het belastingstuk beschouwd dat verstrekt is voor een transactie,
goederenverkeer of elke andere geheel of gedeeltelijk onbestaande reden, of voor een transactie die
is verricht door andere personen dan die welke zijn vermeld in het belastingstuk.
8 . Wanneer zij willens en wetens handelt en op enigerlei wijze betrokken is bij de vervaardiging van
valse belastingbescheiden of kennis draagt van het feit dat de bescheiden vals of fictief zijn, en op
enigerlei wijze betrokken is bij het verstrekken daarvan, dan wel de valse of fictieve of vervalste
belastingbescheiden aanvaardt met het doel een belastbare materie te verhelen .

Spanje

Onder „ernstige strafbare feiten" worden verstaan feiten waarop administratieve sancties zijn gesteld
wegens ernstige fiscale inbreuken, alsmede strafrechtelijke sancties wegens delicten begaan jegens de
belastingautoriteiten .

Frankrijk

Als „ernstig strafbaar" worden beschouwd feiten waarop strafrechtelijke sancties zijn gesteld, alsmede
fiscale sancties zoals sancties wegens het niet indienen van een aangifte na aanmaning, kwade trouw,
frauduleuze handelingen , verzet tegen fiscale controle, verborgen bezoldigingen of uitkeringen, of
rechtsmisbruik.

Ierland

„Ernstige strafbare feiten" omvatten feiten waarop sancties zijn gesteld wegens:
a) het niet indienen van een aangifte,

b) het al dan niet opzettelijk indienen van een onjuiste aangifte,
c) het niet bijhouden van een juiste boekhouding,

d) het weigeren stukken en bescheiden ter beschikking van de inspectie te stellen,

e) het beletten van personen die daartoe bij de wet zijn gemachtigd, om hun taak uit te oefenen ,
f) het nalaten belastbare feiten aan te geven,

;

i g) het afleggen van een valse verklaring om belastingaftrek te verkrijgen.
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Per 3 juli 1990 waren deze feiten in de volgende wettelijke bepalingen strafbaar gesteld:
— deel XXXV van de Income Tax Act van 1967;
V

— afdeling 6 van de Finance Act van 1968 ;
— deel XIV van de Corporation Tax Act van 1976 ;
— afdeling 94 van de Finance Act van 1983 .

Alle latere bepalingen die daarvoor in de plaats komen of daarin wijzigingen aanbrengen , behoren
eveneens tot deze categorie.

Italië

Onder „ernstige strafbare feiten" worden verstaan onrechtmatige handelingen die in de zin van een
nationale wet een fiscaal delict opleveren.

Luxemburg

Luxemburg beschouwt als „ernstige strafbare feiten" die feiten die de andere verdragsluitende Staat als
zodanig voor de toepassing van artikel 8 heeft opgegeven.

Nederland

Verklaring gebaseerd op artikel 8 van het Arbitrage-verdrag van Nederland. Onder „een zware straf'
wordt verstaan een door de rechter opgelegde straf wegens het opzettelijk begaan van een van de in
artikel 68 , eerste lid, van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen genoemde feiten.

Portugal

Onder de omschrijving „ernstig strafbaar" vallen strafrechtelijke sancties alsmede de overige fiscale
straffen voor strafbare feiten die met fraude gepaard gaan of waarvoor een boete geldt van meer dan
1 000 000 (1 miljoen) escudo.

Verenigd Koninkrijk

Voor het Verenigd Koninkrijk zijn feiten „ernstig strafbaar" als daarop strafrechtelijke of
administratieve sancties zijn gesteld wegens het bedrieglijk of nalatig indienen met fiscale oogmerken
van bescheiden, verzoeken tot vrijstelling, aftrek of terugbetaling, dan wel verklaringen .

Verklaring van de Bondsrepubliek Duitsland met betrekking tot artikel 16

De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland behoudt zich het recht voor om bij de nederlegging van
haar akte van bekrachtiging te verklaren dat het Verdrag ook van toepassing is op het Land
Berlijn.
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