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Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 66/12)

Pismem z dnia 7 lutego 2007 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących
po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Niderlandy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępo-
wania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do pewnych pozostałych środków, jak to opisano w piśmie
następującym po niniejszym streszczeniu.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja
wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następują-
cego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. pomocy państwa w Dyrekcji Generalnej ds.
Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission
Directorate-General for Competition
State aid greffe
B-1049 Brussels
Nr faksu: (32-2) 296 12 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom niderlandzkim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi
mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą
poufności.

TEKST STRESZCZENIA

1. PROCEDURA

(1) Pismem z dnia 13 lipca 2006 r. władze niderlandzkie
zgłosiły program pod nazwą „groepsrentebox”. Dodatkowe
informacje zostały przekazane przez władze niderlandzkie
w dniach 5 września 2006 r. i 9 listopada 2006 r.

2. OPIS ŚRODKA POMOCY

(2) Program „groepsrentebox” przewiduje obniżenie opodat-
kowania/odliczenie odsetek (5 % zamiast standardowej
stawki podatku od osób prawnych w wysokości 25,5 %)
otrzymanych/uiszczonych w ramach relacji wewnątrz
grupy (środek pomocy A) oraz obniżenie opodatkowania
odsetek uzyskanych z lokat krótkoterminowych (5 %
zamiast standardowej stawki podatku od osób prawnych
w wysokości 25,5 %), pod warunkiem że te ostatnie prze-
znaczone będą na zakup co najmniej 5 % akcji spółki
(środek pomocy B).

3. OCENA ŚRODKA POMOCY

(3) Aby środek został uznany za pomoc państwa musi speł-
niać kryteria określone w art. 87 ust. 1 Traktatu WE.
Środek pomocy musi zostać przyznany przy użyciu
zasobów państwowych, przynosić selektywną korzyść
oraz wpływać na konkurencję i wymianę handlową.

(4) W odniesieniu do środka pomocy A Komisja uważa, że na
obecnym etapie stanowi on środek o charakterze selek-
tywnym. Mimo że środek pomocy wydaje się być skiero-
wany do wszystkich przedsiębiorstw Komisja uważa, że
prawdopodobnie przyciągnie on jedynie międzynarodowe
grupy przedsiębiorstw, i dlatego należy go uznać za
środek selektywny. Komisja uważa także, że środek
pomocy A spełnia pozostałe kryteria określone w
art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

(5) W odniesieniu do środka pomocy B Dyrekcja Generalna
ds. Konkurencji uważa, że obniżenie opodatkowania
odsetek z lokat krótkoterminowych przeznaczonych na
zakup co najmniej 5 % akcji spółki nie przyznaje korzyści
w sposób selektywny ponieważ zapis ten odnosi się do
wszystkich przedsiębiorstw.

(6) W zakresie, w jakim środek pomocy A stanowi pomoc
państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE jego
zgodność należy ocenić w świetle odstępstw przewidzia-
nych w art. 87 ust. 2 i art. 87 ust. 3 Traktatu WE. Na
obecnym etapie wydaje się, że w omawianym przypadku
nie można zastosować żadnego z odstępstw przewidzia-
nych w Traktacie WE.

(7) W związku z powyższymi ustaleniami Komisja, działając
zgodnie z procedurą przewidzianą w
art. 88 ust. 2 Traktatu WE, podjęła decyzję o wszczęciu
formalnego postępowania wyjaśniającego w odniesieniu
do środka pomocy A.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 (1),
wszelka bezprawnie przyznana pomoc może podlegać windy-
kacji od jej beneficjenta.
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(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1.



TEKST PISMA

„1. PROCEDURE

(1) Bij brief van 13 juli hebben de Nederlandse autoriteiten de
regeling inzake de groepsrentebox aangemeld, waarin
lagere belasting over/aftrek van in het kader van de betrek-
kingen binnen de groep ontvangen en betaalde rente is
vastgelegd. De Nederlandse autoriteiten hebben de regeling
alleen met het oog op rechtszekerheid aangemeld, aange-
zien zij de regeling als een algemene maatregel
beschouwen.

(2) De Commissie verzocht om aanvullende inlichtingen; deze
werden op 5 september 2006 verstrekt. Op 20 oktober
2006 vond een vergadering plaats tussen de Nederlandse
autoriteiten en de Commissie. Na deze vergadering werden
op 9 november 2006 nadere gegevens verstrekt.

2. UITVOERIGE BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL

2.1. Doel van de maatregel

(3) Met de maatregel wordt beoogd het verschil in fiscale
behandeling tussen twee instrumenten voor financiering
binnen concerns, dat wil zeggen schulden en aandelen, te
verminderen.

(4) In de huidige situatie ontvangt een onderneming die kapi-
taal in een andere onderneming inbrengt bij wijze van
beloning dividenden die op grond van de deelnemingsvrij-
stellingsregels van belasting zijn vrijgesteld; wanneer de
onderneming daarentegen een geldlening verstrekt, wordt
op de ontvangen rente de reguliere vennootschapsbelas-
ting (25,5 %) toegepast. Op het niveau van de onderne-
ming die de middelen ontvangt zijn dividenden die in
geval van een kapitaalinjectie worden uitgekeerd niet
aftrekbaar, terwijl rente die wordt betaald wanneer het een
lening betreft aftrekbaar is tegen het reguliere vennoot-
schapsbelastingtarief. Volgens de Nederlandse autoriteiten
leiden de verschillen in fiscale behandeling tot arbitrages
tussen deze twee wijzen van interne financiering die niet
economisch wenselijk zijn.

(5) Voor de Nederlandse autoriteiten is de aangemelde rege-
ling een maatregel van louter technische aard. De Neder-
landse autoriteiten wijzen er voorts op dat, in de context
van de regels inzake „thin capitalisation”, de maatregel een
kunstmatige uitholling van de belastinggrondslag in
Nederland zal voorkomen en in overeenstemming is met
de jurisprudentie in de zaak-Bosal (2).

2.2. Rechtsgrondslag

(6) De regeling zal worden opgenomen in artikel 12c van de
Wet Vennootschapsbelasting 1969.

2.3. Werking van de maatregel

(7) Iedere onderneming die in Nederland aan vennootschaps-
belasting is onderworpen, dat wil zeggen iedere onderne-
ming die in Nederland is gevestigd, kan een beroep op de
regeling doen, maar ook iedere onderneming die buiten
Nederland is gevestigd maar wel in Nederland een vaste
inrichting heeft. De regeling is facultatief gedurende een
periode van minstens drie jaar. Indien de regeling wordt
gekozen door een onderneming die deel uitmaakt van een
concern, geldt de regeling voor alle andere ondernemingen
van dat concern die in Nederland gevestigd zijn. Een
groep, in de zin van de groepsrenteboxregeling, moet uit
minstens twee ondernemingen bestaan, waarbij de
moedermaatschappij meer dan 50 % van de aandelen van
de dochteronderneming in handen heeft.

(8) De regeling voorziet in twee maatregelen (A & B) die als
volgt kunnen worden samengevat.

(9) De in het kader van financiering binnen een groep
betaalde en ontvangen rente is niet aan de reguliere
vennootschapsbelasting van 25,5 % onderworpen
(maatregel A — zie figuur 1). Het positieve saldo tussen
ontvangen en betaalde rente in het kader van financiering-
stransacties binnen de groep wordt in een „groepsren-
tebox” belast tegen het tarief van 5 % in plaats van de
reguliere vennootschapsbelasting van 25,5 %.

Figuur 1

Belastingheffing over rentestromen bij leningen binnen groepen
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(2) Zaak C-168/01, Jurispr. 2003, blz. I-9409.



(10) Is het saldo tussen ontvangen en betaalde rente negatief,
dan is dit aftrekbaar, maar tegen het verlaagde tarief van
5 % in plaats van het reguliere tarief van 25,5 %.

(11) Het bedrag dat tegen het verlaagde tarief kan worden
belast/afgetrokken is beperkt tot een percentage van het
fiscale vermogen van de belastingplichtige. Dit percentage
is gekoppeld aan het percentage van de heffingsrente over
het kwartaal waarin het boekjaar eindigt. Deze beperking
moet voorkomen dat ondergekapitaliseerde onderne-
mingen misbruik maken van de maatregel.

(12) Daarnaast (maatregel B) kan de opbrengst van kortlopende
beleggingen eveneens worden belast tegen het tarief van
5 % in de groepsrentebox, mits deze deelnemingen
worden aangehouden met het oog op de verwerving van
minstens 5 % van de aandelen van een onderneming.
Deze maatregel staat ook open voor ondernemingen die
niet tot een groep behoren.

2.4. Budget

(13) Het jaarlijkse budget van de maatregel bedraagt 475
miljoen EUR.

3. BEOORDELING

(14) Om als steun te kunnen worden aangemerkt moet een
maatregel aan de in artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag
genoemde vier criteria voldoen. De maatregel moet met
staatsmiddelen worden gefinancierd, een selectief voordeel
verlenen en gevolgen hebben voor de concurrentie en het
handelsverkeer.

3.1. Toerekenbaarheid en bekostiging met staatsmid-
delen

(15) Artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag bevat de bepalingen
inzake steun die door de staten en met staatsmiddelen
wordt verleend. Dit betekent dat de maatregel in kwestie
aan de staat moet kunnen worden toegerekend en met
staatsmiddelen bekostigd moet zijn.

(16) In dit geval is de aangemelde regeling (maatregelen A en
B) toerekenbaar aan de Nederlandse staat omdat zij
voortvloeit uit de wijziging van een wettelijke bepaling.
Daarnaast houdt de maatregel in dat de Nederlandse staat
belastinginkomsten — en derhalve staatsmiddelen — zal
derven.

3.2. De vraag of er sprake is van een selectief econo-
misch voordeel

3.2.1. Maatregel A: Lagere belasting op en aftrekbaarheid van
groepsrente

(17) Overeenkomstig punt 16 van de mededeling van de
Commissie over de toepassing van de regels betreffende
steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het
gebied van de directe belastingen op ondernemingen (3)
moet, om na te gaan of een belastingmaatregel steun is,

worden nagegaan „of deze een uitzondering op de toepassing
van het belastingstelsel behelst en, zo ja, of de uitzondering is
gerechtvaardigd door de opzet van het belastingstelsel”.

(18) In het onderhavige geval zal een onderneming die groeps-
rente ontvangt, worden belast tegen het verlaagde tarief
van 5 %, in plaats van het reguliere tarief van 25,5 % dat
in 2007 geldt.

(19) Hoewel de Nederlandse autoriteiten hebben aangegeven
dat de maatregel openstaat voor alle ondernemingen in
Nederland die aan vennootschapsbelasting zijn onder-
worpen, betwijfelt de Commissie in dit stadium of de
maatregel een algemene maatregel is, en wel om de
volgende redenen:

(20) Ten eerste geldt, wat afzonderlijke ondernemingen betreft
die behoren tot een groep welke voor de groepsrentebox
heeft gekozen, het lagere belastingtarief dat door de aange-
melde regeling wordt ingevoerd alleen voor onderne-
mingen die deel uitmaken van een groep.

(21) Ten tweede vermoedt de Commissie, ten aanzien van de
groep ondernemingen als geheel die voor de groepsren-
tebox heeft gekozen, dat de aangemelde regeling ten goede
komt aan multinationale groepen en die groepen een
selectief economisch voordeel verleent.

(22) Nationaal gezien zal de maatregel uit fiscaal oogpunt
waarschijnlijk neutraal zijn op het niveau van de groep in
zijn geheel. In gevallen waarin de ondernemingen van een
louter nationale groep voor de groepsrentebox hebben
gekozen wordt het voordeel in de vorm van een lager
belastingtarief op de door een Nederlandse financiering-
smaatschappij ontvangen rente namelijk ongedaan
gemaakt door de geringere aftrekbaarheid van de op het
niveau van de Nederlandse gefinancierde maatschappij
betaalde rente.

(23) De regeling lijkt voornamelijk aantrekkelijk te zijn in het
kader van grensoverschrijdende transacties. In dit soort
gevallen geldt voor een Nederlandse onderneming die een
geldlening verstrekt aan een bij de groep aangesloten
onderneming die in het buitenland is gevestigd het lagere
belastingtarief van 5 %, maar voor de bij de groep aange-
sloten onderneming die in het buitenland is gevestigd
gelden dan niet de Nederlandse regels die de aftrekbaar-
heid van betaalde rente beperken. Hier verschaft de rege-
ling een nettovoordeel. De Commissie is in dit stadium
van mening dat dit kenmerk de regeling de facto selectief
maakt.

(24) Alleen voor multinationale groepen ondernemingen die
grensoverschrijdende groepsrentetransacties verrichten met
belastingjurisdicties waar een vennootschapsbelasting geldt
van meer dan 5 % zal dit een stimulans zijn om van de
regeling gebruik te maken. De regeling zal niet stimuleren
tot grensoverschrijdende transacties met bij de groep
aangesloten ondernemingen die zijn gevestigd in belasting-
jurisdicties waar het tarief van de vennootschapsbelasting
gelijk is aan of minder bedraagt dan 5 %, omdat de
renteaftrek gelijk zal zijn aan of minder zal bedragen dan
de aftrek die in Nederland uit hoofde van de groepsrente-
boxregeling zou zijn toegestaan. De regeling zal derhalve
alleen aantrekkelijk zijn voor grensoverschrijdende transac-
ties met belastingjurisdicties waar het tarief van de
vennootschapsbelasting hoger is dan 5 %.
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(25) Volgens de Commissie valt in dit stadium niet uit te
sluiten dat de belangrijkste begunstigden van de regeling
de vroegere begunstigden zijn van de regeling betreffende
de zogenoemde concernfinancieringsactiviteiten die onve-
renigbare staatssteun bleek te zijn (4). Ondanks de beper-
kende bepalingen in laatstgenoemde regeling werden op
grond van deze regeling inkomsten uit interne financiering
van multinationale groepen tegen een lager tarief belast.

(26) Ingeval de maatregel in kwestie een uitzondering op de
toepassing van het belastingstelsel is, betwijfelt de
Commissie of deze door de aard of de opzet van het
belastingstelsel wordt gerechtvaardigd.

3.2.2. Maatregel B: Lagere belastingen op kortlopende beleg-
gingen

(27) Wat de inkomsten betreft uit kortlopende beleggingen
waarmee wordt beoogd minstens 5 % van een onderne-
ming te verwerven, hebben de Nederlandse autoriteiten er
uitdrukkelijk op gewezen dat deze bepaling voor alle
ondernemingen geldt die in Nederland aan vennootschaps-
belasting zijn onderworpen, ongeacht of zij deel uitmaken
van een groep en ongeacht hun lidstaat van oorsprong en
de lidstaat van oorsprong van de onderneming waarin zij
een belang willen verwerven. De voorwaarde dat de kort-
lopende beleggingen later worden gebruikt om minstens
5 % van een onderneming over te nemen kan als een
selectief vereiste worden gezien. Het vereiste betreffende
5 % is horizontaal van aard en aan dit vereiste kan door
iedere onderneming ongeacht haar omvang worden
voldaan. Er zijn geen nadere vereisten inzake de
kenmerken van de onderneming waarin een deelneming
moet worden verworven. De Commissie is daarom wel
degelijk van mening dat de maatregel in kwestie een alge-
mene maatregel is.

(28) De lagere belasting over rente uit kortlopende beleggingen
waarmee wordt beoogd minstens 5 % van een onderne-
ming te verwerven is derhalve geen staatssteun in de zin
van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.

3.3. Gevolgen voor de concurrentie en de handel

(29) Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie (5)
moet, wanneer „financiële steun van een staat de positie van een
onderneming ten opzichte van andere concurrerende onderne-
mingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterkt,
[…] dit handelsverkeer volgens de rechtspraak worden geacht
door de steun te worden beïnvloed”. Aangezien de maatregel
hoofdzakelijk gericht lijkt te zijn op multinationale
groepen ondernemingen en aangezien de regeling open-
staat voor alle sectoren van de economie, valt niet uit te
sluiten dat deze gevolgen heeft voor de concurrentie en
het handelsverkeer omdat de positie van de begunstigden
ten opzichte van hun concurrenten wordt versterkt.

4. VERENIGBAARHEID

(30) In zoverre maatregel A staatssteun is in de zin van artikel
87, lid 1, van het EG-Verdrag moet de verenigbaarheid
ervan worden beoordeeld in het licht van de uitzonde-
ringen bedoeld in artikel 87, leden 2 en 3, van het EG-
Verdrag.

(31) De afwijkingen als bedoeld in artikel 87, lid 2, van het
EG-Verdrag betreffende steunmaatregelen van sociale aard
aan individuele verbruikers, steunmaatregelen tot herstel
van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere
buitengewone gebeurtenissen, of steunmaatregelen aan de
economie van bepaalde streken van de Bondsrepubliek
Duitsland, zijn in deze zaak niet van toepassing.

(32) De uitzondering van artikel 87, lid 3, onder a), voorziet in
goedkeuring van steunmaatregelen ter bevordering van de
economische ontwikkeling van streken waarin de levens-
standaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek
aan werkgelegenheid heerst. Geen enkele regio in Neder-
land komt voor deze afwijking in aanmerking.

(33) Maatregel A kan in dit stadium ook niet worden
beschouwd als een project van gemeenschappelijk Euro-
pees belang en evenmin als een project om een ernstige
verstoring in de economie van een lidstaat in de zin van
artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag op te
heffen.

(34) Maatregel A is niet bedoeld om de cultuur en de instand-
houding van het culturele erfgoed te bevorderen overeen-
komstig artikel 87, lid 3, onder d), van het EG-Verdrag.

(35) Tot slot moet maatregel A worden onderzocht in het licht
van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag, waarin
wordt bepaald dat steunmaatregelen om de ontwikkeling
van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of
van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken
kunnen worden goedgekeurd, mits de voorwaarden
waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet
zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk
belang wordt geschaad. De belastingvoordelen die door de
regeling inzake de groepsrentebox (maatregel A) worden
verleend, hebben geen betrekking op investeringen, het
creëren van werkgelegenheid of op specifieke projecten.
Ze zijn gewoonweg een vermindering van de lasten die
normaliter door de desbetreffende ondernemingen bij hun
bedrijfsvoering moeten worden gedragen. Bijgevolg
moeten deze belastingvoordelen worden beschouwd als
exploitatiesteun, waarvan de voordelen ophouden zodra
de steun wordt ingetrokken. Overeenkomstig de vaste
praktijk van de Commissie kan dergelijke steun niet
worden aangemerkt als steun die de ontwikkeling van
bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van
bepaalde regionale economieën vergemakkelijkt in de zin
van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag. Exploi-
tatiesteun mag alleen worden verleend in uitzonderlijke
omstandigheden of onder bijzondere voorwaarden
waaraan in dit geval niet lijkt te worden voldaan.
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(4) Beschikking van de Commissie van 17.2.2003, PB L 180 van
18.7.2003, blz. 52.

(5) Zaak 790/79, Jurispr. 1980, blz. 2671.



5. BESLUIT

(36) Gelet op de bovenstaande overwegingen is de Commissie
van oordeel dat de lagere belasting over rente uit kortlo-
pende beleggingen waarmee wordt beoogd minstens 5 %
van een onderneming te verwerven (maatregel B) geen
staatssteun is in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-
Verdrag.

(37) Ten aanzien van de lagere belasting/aftrekbaarheid van
groepsrente (maatregel A) verzoekt de Commissie Neder-
land, in het kader van de procedure van artikel 88, lid 2,
van het EG-Verdrag, binnen één maand vanaf de datum
van ontvangst van dit schrijven zijn opmerkingen te
maken en alle dienstige inlichtingen te verstrekken voor de
beoordeling van de steunmaatregel. Zij verzoekt uw auto-
riteiten onverwijld een kopie van deze brief te doen
toekomen aan de potentiële begunstigde van de steun.

(38) De Commissie wijst Nederland op de schorsende werking
van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst naar
artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de
Raad, volgens hetwelk alle onrechtmatige steun van de
begunstigde kan worden teruggevorderd.

Voorts deelt de Commissie Nederland mee dat zij de belangheb-
benden door de bekendmaking van dit schrijven en van een
samenvatting ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in
kennis zal stellen. Tevens zal zij de belanghebbenden in de
lidstaten van de EVA die partij zijn bij de EER-Overeenkomst
door de bekendmaking van een mededeling in het EER-Supple-
ment van het Publicatieblad in kennis stellen, alsmede de Toezich-
thoudende Autoriteit van de EVA door haar een afschrift van dit
schrijven toe te zenden. Alle bovengenoemde belanghebbenden
zal worden verzocht hun opmerkingen te maken binnen één
maand vanaf de datum van deze bekendmaking.”.
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