
RICHTLIJN 2003/93/EG VAN DE RAAD
van 7 oktober 2003

houdende wijziging van Richtlijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en de indirecte belastingen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op de artikelen 93 en 94,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De bestrijding van BTW-ontduiking vraagt om verster-
king van de samenwerking tussen de belastingadmini-
straties binnen de Gemeenschap en tussen deze admini-
straties en de Commissie overeenkomstig gemeenschap-
pelijke beginselen.

(2) Te dien einde is Verordening (EEG) nr. 218/92 van de
Raad (4), die wat de BTW betreft het systeem van samen-
werking aanvulde dat was ingesteld bij Richtlijn 77/799/
EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de
wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten op het gebied van de directe en indirecte belas-
tingen (5), vervangen door Verordening (EG) nr. 1798/
2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de
administratieve samenwerking op het gebied van de
belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking
van Verordening (EG) nr. 218/92 (6). In die verordening
worden alle bepalingen betreffende de administratieve
samenwerking op het gebied van de BTW bijeenge-
bracht, behoudens wederzijdse bijstand als bedoeld in
Richtlijn 76/308/EEG van de Raad van 15 maart 1976
betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invorde-
ring van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde
heffingen, rechten en belastingen, alsmede uit andere
maatregelen (7).

(3) Het toepassingsgebied van de wederzijdse bijstand zoals
vastgesteld bij Richtlijn 77/799/EEG dient te worden
uitgebreid tot de in Richtlijn 76/308/EEG bedoelde
heffingen op verzekeringspremies, zodat de financiële
belangen van de lidstaten en de neutraliteit van de
interne markt beter worden beschermd.

(4) Richtlijn 77/799/EEG dient bijgevolg te worden gewij-
zigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 77/799/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) de titel wordt vervangen door:

„Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977
betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autori-
teiten van de lidstaten op het gebied van de directe belas-
tingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspre-
mies”;

2) in artikel 1, lid 1, wordt het eerste streepje vervangen door:

„— heffingen op verzekeringspremies als bedoeld in artikel
3, zesde streepje, van Richtlijn 76/308/EEG van de
Raad”;

2a) in artikel 1, lid 5, wordt de tekst onder „in het Verenigd
Koninkrijk” vervangen door:

„The Commissioners of Customs and Excise of een aange-
wezen vertegenwoordiger voor inlichtingen die voor de
belasting op verzekeringspremies zijn vereist

The Commissioners of Inland Revenue of een aangewezen
vertegenwoordiger voor alle andere inlichtingen”;

2b) in artikel 1, lid 5, wordt de tekst onder „in Italië”
vervangen door:

„Il ministro dell'economia e delle finanze of een aange-
wezen vertegenwoordiger”;

3) artikel 7, lid 1, wordt vervangen door:

„1. Alle inlichtingen waarover een lidstaat uit hoofde van
deze richtlijn beschikt, worden in deze lidstaat geheim
gehouden op dezelfde wijze als geschiedt met de gegevens
welke deze lidstaat verkrijgt uit hoofde van de eigen natio-
nale wetgeving. Hoe dan ook mogen deze inlichtingen:

— alleen aan die personen ter kennis worden gebracht die
bij de vaststelling van de belastingschuld of bij de admi-
nistratieve controle in verband met de vaststelling van
de belastingschuld rechtstreeks betrokken zijn,

— alleen worden onthuld in gerechtelijke procedures of in
procedures waarbij administratieve sancties worden
toegepast, ingesteld met het oog op of in verband met
de vaststelling van of de controle inzake de vaststelling
van de belastingschuld, en alleen aan die personen die
rechtstreeks bij deze procedures betrokken zijn; deze
inlichtingen mogen echter tijdens openbare rechtszit-
tingen of bij rechterlijke uitspraken worden vermeld,
indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de
inlichtingen verstrekt, daar geen bezwaar tegen heeft,
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— in geen geval worden gebruikt voor andere doeleinden
dan fiscale doeleinden of gerechtelijke procedures of
procedures waarbij administratieve sancties worden
toegepast, ingesteld met het oog op of in verband met
de vaststelling van of de controle inzake de vaststelling
van de belastingschuld.

Bovendien kan door de lidstaten worden bepaald dat de in
de eerste alinea bedoelde inlichtingen mogen worden
gebruikt om andere heffingen, rechten en belastingen vast te
stellen die vallen onder artikel 2 van Richtlijn 76/308/
EEG (*).

(*) PB L 73 van 19.3.1976, blz. 18.”.

Artikel 2

De verwijzingen naar Richtlijn 77/799/EEG met betrekking tot
de belasting over de toegevoegde waarde worden beschouwd
als verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 1798/2003.

Artikel 3

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 31 december
2003 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepa-
lingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendma-
king in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 7 oktober 2003.

Voor de Raad

De voorzitter
G. TREMONTI
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