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RICHTLIJN 2003/123/EG VAN DE RAAD
van 22 december 2003
tot wijziging van Richtlijn 90/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor
moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten
tot de rol van werknemers (5). Op 22 juli 2003 heeft de
Raad dan Verordening (EG) nr. 1435/2003 betreffende
het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) (6), alsmede Richtlijn 2003/72/EG tot
aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de
werknemers aangenomen (7). Aangezien de SE een naamloze vennootschap is, en de SCE een coöperatieve
vennootschap, beide vergelijkbaar met andere rechtsvormen die al onder Richtlijn 90/435/EEG vallen,
moeten ook de SE en de SCE aan de lijst in de bijlage bij
Richtlijn 90/435/EEG worden toegevoegd.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 94,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlijn 90/435/EEG van de Raad (3) voorziet in
gemeenschappelijke voorschriften voor dividendbetalingen en andere winstuitkeringen, die concurrentieneutraal beogen te zijn.

(2)

Richtlijn 90/435/EEG strekt ertoe dividenden en andere
winstuitkeringen van dochter-ondernemingen aan hun
moedermaatschappijen vrij te stellen van bronbelasting
en dubbele belastingheffing van zulke inkomsten op het
niveau van de moedermaatschappij te elimineren.

(3)

In het licht van de ervaring die is opgedaan met de
uitvoering van Richtlijn 90/435/EEG, blijken er verschillende mogelijkheden te bestaan om de richtlijn te verbeteren en de voordelen van de in 1990 aangenomen
gemeenschappelijke voorschriften te verruimen.

(4)

In artikel 2 van Richtlijn 90/435/EEG worden de
vennootschappen omschreven die binnen haar werkingssfeer vallen. De bijlage omvat een lijst van vennootschappen waarop de richtlijn van toepassing is. Bepaalde
vennootschapsvormen zijn niet in de lijst in de bijlage
opgenomen, ondanks het feit dat zij hun fiscale woonplaats in een lidstaat hebben en daar aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn. De werkingssfeer van
Richtlijn 90/435/EEG moet daarom worden uitgebreid
tot andere entiteiten die grensoverschrijdende activiteiten
in de Gemeenschap kunnen verrichten en aan alle in die
richtlijn gestelde eisen voldoen.

(5)

Op 8 oktober 2001 heeft de Raad Verordening (EG) nr.
2157/2001 betreffende het statuut van de Europese
vennootschap (SE) (4) aangenomen, alsmede Richtlijn
2001/86/EG tot aanvulling van het statuut van de
Europese
vennootschap
met
betrekking

(1) Advies uitgebracht op 16 december 2003 (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad).
(2) Advies uitgebracht op 29 oktober 2003 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).
(3) PB L 225 van 20.8.1990, blz. 6. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van 1994.
(4) PB L 294 van 10.11.2001, blz. 1.

(6)

De nieuwe rechtsvormen die in de lijst moeten worden
opgenomen, zijn belastingplichtige vennootschappen in
hun lidstaat van vestiging, maar sommige ervan worden
door andere lidstaten op basis van hun juridische
kenmerken voor belastingdoeleinden als transparant
aangemerkt. Lidstaten die niet-ingezeten belastingplichtige vennootschappen op die basis als fiscaal transparant
behandelen, dienen passende belastingverminderingen
toe te kennen met betrekking tot de inkomsten die deel
uitmaken van de belastbare grondslag van de moedermaatschappij.

(7)

Teneinde de voordelen van Richtlijn 90/435/EEG uit te
breiden, moet de minimale deelnemingsvereiste waarbij
de ene vennootschap als moedermaatschappij en de
andere als dochteronderneming kan worden aangemerkt,
geleidelijk van 25 % tot 10 % worden verlaagd.

(8)

De betaling van uitkeringen van winst aan, en de
ontvangst ervan door een vaste inrichting van een
moedermaatschappij moet op dezelfde wijze worden
behandeld als betalingen tussen een dochteronderneming
en een moedermaatschappij. Een en ander dient ook de
situatie te omvatten waarin moedermaatschappij en
dochteronderneming in dezelfde lidstaat zijn gevestigd,
maar de vaste inrichting zich in een andere lidstaat
bevindt. Anderzijds blijkt dat situaties waarin de vaste
inrichting en de dochteronderneming in dezelfde lidstaat
zijn gelegen, onverminderd de in het Verdrag neergelegde beginselen, door de betrokken lidstaat kunnen
worden behandeld op basis van zijn nationale wetgeving.

(9)

Wat de behandeling van vaste inrichtingen betreft, is het
voor de lidstaten eventueel noodzakelijk de voorwaarden
en de rechtsinstrumenten vast te stellen die vereist zijn
voor de bescherming van hun belastingontvangsten en
om omzeiling van de nationale wetgeving te voorkomen,
overeenkomstig de beginselen van het Verdrag en rekening houdend met internationaal erkende belastingregels.

(5) PB L 294 van 10.11.2001, blz. 22.
(6) PB L 207 van 18.8.2003, blz. 1.
(7) PB L 207 van 18.8.2003, blz. 25.
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Wanneer groepen van ondernemingen in ketens zijn
georganiseerd en winst via de keten van dochterondernemingen aan de moedermaatschappij wordt uitgekeerd,
dient dubbele belastingheffing in deze gevallen te
worden geëlimineerd, hetzij door een vrijstelling, hetzij
door een belastingkrediet. De moedermaatschappij moet
in het geval van een belastingkrediet iedere belasting van
iedere dochteronderneming in de keten in mindering
kunnen brengen, mits aan de voorwaarden van Richtlijn
90/435/EEG is voldaan.

Die hoedanigheid wordt onder dezelfde voorwaarden
toegekend aan een vennootschap van een lidstaat die een
deelneming van ten minste 20 % bezit in het kapitaal
van een vennootschap van diezelfde lidstaat welke geheel
of gedeeltelijk wordt gehouden door een in een andere
lidstaat gelegen vaste inrichting van eerstgenoemde
vennootschap.

(11)

De overgangsbepalingen in artikel 5 zijn niet langer van
toepassing en moeten daarom worden geschrapt.

b) wordt verstaan onder dochteronderneming, de vennootschap in het kapitaal waarvan de onder a) bedoelde deelneming wordt gehouden.”;

(12)

Richtlijn 90/435/EEG moet derhalve dienovereenkomstig
worden gewijzigd,

(10)

Vanaf 1 januari 2007 bedraagt de deelneming 15 %.
Vanaf 1 januari 2009 bedraagt de deelneming ten minste
10 %.

4. artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 90/435/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. in artikel 1, lid 1, worden de volgende twee streepjes toegevoegd:
„— op uitkeringen van winst die door in deze staat gelegen
vaste inrichtingen van vennootschappen uit andere
lidstaten zijn ontvangen van hun dochterondernemingen uit een andere lidstaat dan die waar de vaste
inrichting is gevestigd;
— op winst die door vennootschappen van deze staat
wordt uitgekeerd aan in een andere lidstaat gevestigde
vaste inrichtingen van vennootschappen van dezelfde
lidstaat waarvan zij dochterondernemingen zijn.”;
2. in artikel 2 wordt het volgende nieuwe lid toegevoegd:
„2.
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder
„vaste inrichting” verstaan een in een lidstaat gelegen vaste
bedrijfsvestiging door middel waarvan een onderneming van
een andere lidstaat haar bedrijf geheel of gedeeltelijk uitoefent, voorzover de winsten van die bedrijfsvestiging in de
lidstaat waar zij is gevestigd, worden belast krachtens de
toepasselijke bilaterale belastingovereenkomst of, bij
ontstentenis van een dergelijke overeenkomst, krachtens de
nationale wetgeving.”;
3. in artikel 3, lid 1, wordt punt a) vervangen door:
„Voor de toepassing van deze richtlijn:
a) wordt de hoedanigheid van moedermaatschappij ten
minste toegekend aan iedere vennootschap van een
lidstaat die voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 en
die een deelneming van ten minste 20 % bezit in het
kapitaal van een vennootschap van een andere lidstaat
die aan dezelfde voorwaarden voldoet.

„1.
Wanneer een moedermaatschappij of haar vaste
inrichting, op grond van de deelgerechtigdheid van de
moedermaatschappij in haar dochteronderneming, uitgekeerde winst ontvangt, anders dan bij de liquidatie van
de dochteronderneming, moeten de lidstaat van de
moedermaatschappij en de lidstaat van haar vaste inrichting:
— ofwel zich onthouden van het belasten van deze
winst;
— ofwel de winst belasten, maar in dat geval de moedermaatschappij en de vaste inrichting toestaan van de
verschuldigde belasting af te trekken het gedeelte van
de belasting dat betrekking heeft op die winst en
betaald is door de dochteronderneming en enigerlei
kleindochteronderneming, op voorwaarde dat bij
iedere schakel een vennootschap en haar kleindochteronderneming aan de in de artikelen 2 en 3
gestelde eisen voldoen, tot het bedrag van de overeenstemmende verschuldigde belasting.”;
b) het volgende nieuwe lid wordt ingevoegd:
„1 bis. Niets in deze richtlijn belet de lidstaat van de
moedermaatschappij een dochteronderneming als fiscaal
transparant aan te merken op grond van de door die
staat verrichte beoordeling van de wettelijke kenmerken
van die dochteronderneming, zoals die voortvloeien uit
het recht dat haar oprichting heeft beheerst, en derhalve
de moedermaatschappij over haar aandeel in de winst
van haar dochteronderneming te belasten, indien en
voorzover er winst is. In dit geval onthoudt de lidstaat
van de moedermaatschappij zich ervan de door de dochteronderneming uitgekeerde winst te belasten.
Wanneer de lidstaat van de moedermaatschappij het
aandeel van de moedermaatschappij in de winst van haar
dochteronderneming, voorzover er winst is, evalueert,
verleent hij haar vrijstelling van belasting op die winst,
dan wel staat hij haar toe van de verschuldigde belasting
af te trekken het gedeelte van de belasting dat verband
houdt met het winstaandeel van de moedermaatschappij
en betaald is door haar dochteronderneming en enigerlei
kleindochteronderneming, op voorwaarde dat bij iedere
schakel een vennootschap en haar kleindochteronderneming aan de in artikel 2 en artikel 3 gestelde eisen
voldoen, tot het bedrag van de overeenstemmende
verschuldigde belasting.”;
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c) in lid 3 wordt de eerste alinea vervangen door:
„De leden 1 en 1 bis zijn van toepassing tot de datum
van daadwerkelijke toepassing van een gemeenschappelijk stelsel van vennootschapsbelasting.”;
5. artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:
„De door een dochteronderneming aan de moedermaatschappij uitgekeerde winst wordt vrijgesteld van bronbelasting.”;
b) de leden 2, 3 en 4 worden geschrapt;
6. de bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij
deze richtlijn.
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2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen, alsmede een transponeringstabel
waarin wordt aangegeven in welke nationale bepalingen de
bepalingen van deze richtlijn zijn verwerkt.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 4

Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 januari 2005 aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

Gedaan te Brussel, 22 december 2003.

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

Voor de Raad
De voorzitter
A. MATTEOLI
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BIJLAGE
LIJST VAN DE IN ARTIKEL 2, ONDER A), BEDOELDE VENNOOTSCHAPPEN
a) De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap
met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite
simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, de overheidsbedrijven die een van vorengenoemde rechtsvormen
hebben aangenomen, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Belgisch recht en die onder de Belgische vennootschapsbelasting vallen.
b) De vennootschappen naar Deens recht, geheten „aktieselskab” en „anpartsselskab”, alsmede de overige overeenkomstig de wet op de vennootschapsbelasting belastingplichtige ondernemingen, voorzover hun belastbare inkomsten
worden berekend en belast volgens de algemene fiscaalrechtelijke regels van toepassing op „aktieselskaber”.
c) De vennootschappen naar Duits recht, geheten „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betrieb gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Duits recht en die onder de Duitse vennootschapsbelasting vallen.
d) De vennootschappen naar Grieks recht, geheten „αvώvυµη εταιρεία”, „εταιρεία περιωρισµέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)” alsmede
andere vennootschappen die zijn opgericht naar Grieks recht en die onder de Griekse vennootschapsbelasting vallen.
e) De vennootschappen naar Spaans recht, geheten „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”,
„sociedad de responsabilidad limitada”, de publiekrechtelijke lichamen die privaatrechtelijk werkzaam zijn. Andere
naar Spaanse recht opgerichte entiteiten die onderworpen zijn aan de Spaanse vennootschapsbelasting („impuestos
sobre sociedades”).
f) De vennootschappen naar Frans recht, geheten „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à
responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d'assurances mutuelles”, „caisses d'épargne et de
prévoyance”, „sociétés civiles” die automatisch aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, „coopératives”,
„unions de coopératives” alsmede de overheidsinstellingen en -bedrijven met een industrieel of commercieel karakter,
alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Frans recht en die onder de Franse vennootschapsbelasting
vallen.
g) De vennootschappen die zijn opgericht naar of handelen onder Iers recht, de lichamen die zijn geregistreerd krachtens de Industrial and Provident Societies Act, de „building societies” die zijn opgericht onder de Building Societies
Acts, en de „trustee savings banks” in de zin van de Trustee Savings Banks Act van 1989.
h) De vennootschappen naar Italiaans recht, geheten „società per azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a
responsibilità limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione”, alsook de particuliere en publieke
lichamen met uitsluitend of hoofdzakelijk commerciële werkzaamheden.
i) De vennootschappen naar Luxemburgs recht, geheten „société anonyme”, „société en commandite par actions”,
„société à responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”,
„association d'assurances mutuelles”, „association d'épargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle
ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes
morales de droit public”, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Luxemburgs recht en die onder
de Luxemburgse vennootschapsbelasting vallen.
j) De vennootschappen naar Nederlands recht, geheten „naamloze vennnootschap”, „besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”,
„fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag” en „vereniging welke op onderlinge grondslag
als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Nederlands
recht en die onder de Nederlandse vennootschapsbelasting vallen.
k) De vennootschappen naar Oostenrijks recht, geheten „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”,
„Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, „Betriebe gewerblicher Art
von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, „Sparkassen”, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar
Oostenrijks recht en die onder de Oostenrijkse vennootschapsbelasting vallen.
l) De handelsvennootschappen of burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, alsmede de naar Portugees recht
opgerichte coöperatieven en overheidsbedrijven.
m) De vennootschappen naar Fins recht, geheten „osakeyhtiö/aktiebolag”, „osuuskunta/andelslag”,„säästöpankki/sparbank” en „vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”;
n) De vennootschappen naar Zweeds recht, geheten „aktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”,
„sparbanker”, „ömsesidiga försäkringsbolag”.
o) De vennootschappen naar Brits recht.
p) De vennootschappen opgericht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001
betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE), Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001
tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers en de
coöperatieve vennootschappen opgericht overeenkomstig Verordening van de Raad (EG) nr. 1435/2003 van 22 juli
2003 betreffende het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap (SCE) en Richtlijn 2003/72/EG van de
Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking
tot de rol van de werknemers.
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