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21597 Wijzigingsprotocollen bij de Overeenkomst met
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannïë en
Noord-lerland tot het vermijden van dubbele
belasting

Nr. 1

Ter griffie van de Eerste Kamer en van de
Tweede Kamer der Staten Generaal
ontvangen op 15 juni 1990. De wens dat
deze overeenkomst aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten Generaal wordt
onderworpen kan door of namens een van
beide Kamers of door ten minste vijftien
leden van de Eerste Kamer dan wel dertig
leden van de Tweede Kamer te kennen
worden gegeven uiterlijk op 15 juli 1990

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten–
Generaal

's-Gravenhage, 15 juni 1990

Ter voidoening aan het ter zake bepaalde in de Grondwet,' de Raad
van State gehoord, heb ik de eer U hierbij ter stilzwijgende goedkeuring
over te leggen het op 12 juli 1983 te Londen tot stand gekomen Protocol
tot wijziging van de op 7 november 1980 te 's-Gravenhage ondertekende
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-lerland tot het vermijden van
dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met
betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten
(Trb. 1983, 128)2 en het op 24 augustus 1989 te 's-Gravenhage tot
stand gekomen Protocol tot nadere wijziging van genoemde Overeen–
komstfTrb. 1989, 128)2

De toelichtende nota's bij deze Protocolien treft U eveneens hierbij
aan, alsmede een brief van de staatssecretaris van Financiën van 17 april
1990 met enkele opmerkingen in aanvuliing op de toelichtende nota's.

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

1 Art. q1 ,(1), add. art. XXI, (1 )(a) G.W. en
art..61(3), G.W. 1972.
1 Ter inzage gelegd op de bibliotheek.
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Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van het
bepaalde in artikel 25a, vierde lid jo. derde
lid, onder b, van de Wet op de Raad van
State.

TOELICHTENDE NOTA WIJZIGING

Het verdrag van Genève inzake het continentale plateau van 29 april
1958 (laatstelijk Trb. 1971, 224) bepaalt in artikel 2, eerste lid, dat de
kuststaten over het continentale plat soevereine rechten uitoefenen ter
exploratie en exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het plat. In
overeenstemming daarmee kunnen de kuststaten de inkomsten en
winsten die samenhangen met de exploratie en de exploitatie van die
bodemrijkdommen in hun belastingheffing betrekken, ook indien deze
worden behaaid door niet-inwoners. Daarbij kunnen zich echter
problemen voordoen. Gewoonlijk wordt voor het in de belastingheffing
betrekken van niet-inwoners terzake van ondernemingswinst of
opbrengst van vrij beroep aangeknoopt aan de aanwezigheid in de
werkstaat van een vaste inrichting of vast middelpunt. In de bijzondere
omstandigheden waaronder de met de exploratie en de exploitatie
samenhangende activiteiten op het continentale plat zich afspelen blijken
deze uitgangspunten niet goed te voldoen. Daarnaast doen zich, voor
wat betreft de belastingheffing ter zake van een op het continentale plat
uitgeoefende dienstbetrekking, problemen voor van praktische aard die
vooral liggen in de sfeer van de controle.

Het bijzondere karakter van deze problematiek is - met name waar het
de exploratie betreft - ook in het kader van de Organisatie voor Econo–
mische Samenwerking en Ontwikkeling (O.E.S.O.) onderkend en heeft
daar tot een uitvoerige discussie aanleiding gegeven. In het commentaar
op artikel 5 (vaste inrichting) van de in 1977 gepubliceerde herziene
versie van het O.E.S.O.-modelbelastingverdrag (Model Double Taxation
Convention on income and on capital, Report of the OECD Committee on
Fiscal Affairs, 1977, OECD, Parijs) wordt onder punt 14 opgemerkt, dat
het niet mogelijk bieek om eenstemmigheid te bereiken over de
toedeling van heffingsbevoegdheden, alsmede over de kwalificatie van
inkomsten uit exploratieactiviteiten. In verband hiermee zijn op dit punt
door de O.E.S.O. geen aanbevelingen gedaan en zijn de verdragsluitende
staten vrij om afwijkende regels overeen te komen. Wel zijn enkele
mogelijke standpunten opgesomd, die kunnen worden ingenomen
ingeval van exploratiewerkzaamheden van een onderneming van een
staat op het gebied van een andere staat in verband met natuurlijke
rijkdommen, te weten:

a) een vaste inrichting wordt geacht niet aanwezig te zijn; of
b) een vaste inrichting wordt geacht steeds aanwezig te zijn; of
c) een vaste inrichting wordt geacht aanwezig te zijn, indien de explo–

ratiewerkzaamheden een bepaalde tijdsduur overschrijden.
Sedertdien heeft zich bij de landen met een aangrenzend continentaal

plat, waarop de exploratie– en exploitatieactiviteiten enige omvang
aannamen, een duidelijke voorkeur ontwikkeld voor het hierboven onder
b) weergegeven standpunt, met dien verstande dat daarbij om praktische
redenen de duur van de werkzaamheden veelal aan een beperkte
minimumtermijn werd gebonden. Dit standpunt is dan ook neergelegd in
regelingen die inmiddels zijn getroffen tussen de Verenigde Staten en
Noorwegen, tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en
tussen het Verenigd Koninkrijk en Canada, respectievelijk Noorwegen.
Ook Nederland is van oordeel dat deze benaderingswijze het meest
aangewezen is om een goede oplossing te bereiken voor de hiervoor
aangeduide problemen. Recentelijk is met Noorwegen op ambtelijk
niveau overeenstemming bereikt over een regeling in deze geest.

Op bovenvermeld stramien is eveneens gebaseerd het thans voorlig–
gende Protocol dat strekt tot wijziging van de op 7 november 1980 te
's-Gravenhage ondertekende Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk
tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het

Staten-Generaal, vergaderjaar 1989-1990, 21 597, nrs. 227 en 1



ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
en naar vermogenswinsten (Trb. 1980, 205) (hierna te noemen «de
Overeenkomst»). Voor het Verenigd Koninkrijk biedt het Protocol
voldoende aanknopingspunten om de bepalingen in de nationale
wetgeving die betrekking hebben op de belastingheffing van inkomsten
en winsten behaald in verband met de exploratie en exploitatie van
bodemrijkdommen op het continentale plat, tot gelding te kunnen
brengen.

Dergelijke bepalingen bestaan in Nederland in mindere mate. In de
eerste plaats omdat exploratieactiviteiten op het Nederlandse deel van
het continentale plat aanzienlijk geringer in omvang zijn dan het geval is
op bijvoorbeeld het Noorse en het Britse deel. Voorts omdat, voor wat
betreft de voordelen behaald met de exploitatie van natuurlijke
rijkdommen van het Nederlandse deel van het continentale plat, de
vennootschapsbelasting, tezamen met een belasting op één lijn te stellen
winstaandeel dat wordt geheven krachtens de Mijnwet continentaal plat
(Wet van 23 september 1965, Stb. 1965, nr. 428) en de bijbehorende
uitvoeringsbesluiten, waarborgt dat terzake van die voordelen een
voldoende afdracht plaatsvindt. Daarnaast bevat de bestaande wetgeving
terzake van op het continentale plat behaalde voordelen samenhangende
met exploratiewerkzaamheden en ondersteunende werkzaamheden
voldoende aanknopingspunten om te kunnen heffen voor zover die
voordelen althans door inwoners van Nederland worden genoten. In deze
gevallen laten de door Nederland gesloten belastingverdragen ruimte om
deze heffing ook te kunnen verwezenlijken. Indien het te zijner tijd, mede
met het oog op de toename van activiteiten van buitenlandse onderne–
mingen op het Nederlandse deel van het continentale plat gewenst is de
nationale fiscale wetgeving daarop meer af te stemmen, dan biedt het
onderhavige Protocol een voldoende ruim kader daartoe.

Het Protocol vertoont een grote mate van overeenstemming met de
hiervoor genoemde regelingen die andere landen zijn overeengekomen.
De afzonderlijke bepalingen kunnen meer in het bijzonder als volgt
worden toegelicht.

Artikel I van het Protocol beoogt invoeging in de Overeenkomst van
een nieuw artikel 22A bevattende regels van toepassing op bepaalde
werkzaamheden buitengaats. De aanhef van dit artikel («Niettegen–
staande enige andere bepaling van deze Overeenkomst») dient niet aldus
te worden opgevat dat alle bepalingen van de Overeenkomst hun zin en
betekenis verliezen indien het gaat om de belastingheffing ter zake van
activiteiten op het continentale plat. Voor zover die bepalingen niet in
strijd zijn met hetgeen in artikel 22A is neergelegd, blijven deze
onverkort van kracht. In zoverre heeft het in artikel 22A bepaalde slechts
aanvullende betekenis. Zoals uit het vervolg van deze toelichtende nota
zal blijken, heeft toepassing van het in artikel 22A bepaalde voor wat
betreft Nederland met name gevolgen voor de wijze waarop aftrek ter
voorkoming van dubbele belasting wordt verleend.

De werkzaamheden waarop artikel 22A betrekking heeft zijn de
volgende:

1. ondernemingsactiviteiten in verband met de exploratie of exploitatie
van de zeebodem en de ondergrond daarvan en hun natuurlijke
rijkdommen;

2. werkzaamheden in het kader van een vrij beroep of andere
zelfstandige hoedanigheid in verband met de exploratie of exploitatie van
de zeebodem en de ondergrond daarvan en hun natuurlijke rijkdommen;

3. het vervoeren van personeel of voorraden naar een plaats waar
voornoemde werkzaamheden worden verricht, of de exploitatie van
sleepboten en soortgelijke werkzaamheden in verband daarmee;
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4. werkzaamheden verricht in dienstbetrekking in verband met de
exploratie of exploitatie van de zeebodem en de ondergrond daarvan en
hun natuurlijke rijkdommen;

5. werkzaamheden verricht in dienstbetrekking aan boord van schepen
of luchtvaartuigen die zich bezighouden met het vervoer van voorraden
of personeel naar een plaats waar werkzaamheden in verband met de
exploratie of exploitatie van de zeebodem en de ondergrond daarvan en
hun natuurlijke rijkdommen worden verricht of aan boord van sleepboten
of soortgelijke vaartuigen in verband met deze werkzaamheden.

Voorts is een regeling getroffen voor voordelen verkregen uit de
vervreemding van activa die met de exploratie of exploitatie van de
zeebodem, de ondergrond daarvan en hun natuurlijke rijkdommen
samenhangen.

De onder punt 1. genoemde werkzaamheden, verricht door een onder–
neming van de ene Staat op het continentale plat van de andere Staat,
worden geacht te geschieden door middel van een in de andere Staat
gevestigde vaste inrichting (artikel 22A, eerste lid), zodat de daarmede
behaalde voordelen, ingevolge het in artikel 7 van de Overeenkomst
bepaalde, aldaar mag worden belast. Om praktische redenen is echter in
het tweede lid bepaald, dat het eerste lid geen toepassing vindt indien de
activiteiten in totaal niet meer dan 30 dagen in een tijdvak van twaalf
maanden plaats vinden.

Een vergelijkbare regeling is in het derde lid neergelegd terzake van de
hiervoor onder punt 2. i.p.v., genoemde zelfstandige werkzaamheden die
worden verricht door inwoners van de ene Staat op het continentale plat
van de andere Staat.

In de praktijk zal de fictie van de vaste inrichting of het vaste
middelpunt voornamelijk van belang zijn met betrekking tot werkzaam–
heden in de exploratiefase en met betrekking tot werkzaamheden van
ondersteunende aard. Juist deze activiteiten zijn het minst grijpbaar,
zodat vooral hier het toezicht op een juiste naleving van de wettelijke
bepalingen moeilijkheden oplevert. De exploitatie van een olie– of
gasvoorkomen zal in het algemeen ook nu al onder zodanige omstandig–
heden plaatsvinden dat reeds krachtens het in artikel 5 van de Overeen–
komst bepaalde sprake is van een vaste inrichting.

Terzake van de opbrengst van de onder punt 3. genoemde vervoersac–
tiviteiten wordt, in het vierde lid, dezelfde regeling gevolgd als in de
Overeenkomst in artikel 8 is neergelegd voor in het internationaal verkeer
behaalde scheep– en luchtvaartwinst; deze is slechts belastbaar in de
Staat waar de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming is
gelegen.

De door een inwoner van de ene Staat verkregen opbrengst van de
hiervoor onder punt 4. genoemde dienstbetrekking uitgeoefend op het
continentale plat van de andere Staat mag, ingevolge het in het zesde
lid, onder a) bepaalde, in de laatstgenoemde Staat worden belast. Deze
regeling stemt overeen met de voor dienstbetrekking geldende hoofd–
regel, zoals neergelegd in artikel 15, eerste lid, van de Overeenkomst. De
in artikel 15, tweede lid, van deze Overeenkomst neergelegde uitzonde–
ringsbepaling ontbreekt echter. Dit vindt zijn oorzaak hierin, dat met
name het voor de toepassing van die bepaling aangelegde 183-dagen
criterium (artikel 15, tweede lid, onder a)) bij op het continentale plat
verrichte werkzaamheden in de praktijk zeer moeilijk te controleren is.

De regeling die geldt voor de opbrengst van een aan boord van een
schip of luchtvaartuig uitgeoefende dienstbetrekking genoemd onder
punt 5. (zesde lid, onder b) komt overeen met de hoofdregel die in de
Overeenkomst terzake van een aan boord van een schip of luchtvaartuig
uitgeoefende dienstbetrekking is neergelegd (artikel 15, derde lid): de
opbrengst is slechts belastbaar in de Staat waarvan de werknemer
inwoner is.
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Tenslotte mogen voordelen verkregen door een inwoner van een van
de Staten uit de vervreemding van activa die verband houden met de
exploratie of exploitatie van de onder de jurisdictie van de andere Staat
vallende zeebodem, de ondergrond daarvan en hun natuurlijke
rijkdommen, in die andere Staat worden belast (vijfde lid). Deze bepaling
beoogt met name een regeling te geven voor die gevallen waarin
personen, die niet persoonlijk zijn betrokken bij de exploratie of de
exploitatie van bodemrijkdommen op het continentale plat, maar wel op
enigerlei wijze gerechtigd zijn tot de met de exploitatie behaalde
winsten, hun aandeel daarin vervreemden. De bepaling strekt echter niet
zo ver dat daarmee ook in een later bewerkings– of verwerkingsstadium
met de vervreemding van olie– of gasproducten verkregen winsten in de
belastingheffing van de bronstaat zouden kunnen worden betrokken.
Omdat de in het vorenstaande omschreven verdeling en toewijziging van
de heffingsbevoegdheid tussen de beide Staten in een aantal opzichten
enigszins afwijkt van hetgeen gebruikelijk is en ook omdat, vanwege het
bijzondere karakter van de werkzaamheden waarop het Protocol
betrekking heeft, het risico dat belasting wordt ontgaan groter is dan
normaal, wordt door Nederland op andere wijze aftrek ter voorkoming
van dubbele belasting verleend dan gebruikelijk is: terzake van aan
inwoners van Nederland toekomende winst uit onderneming, opbrengst
van zelfstandige arbeid en vervreemdingswinsten, die ingevolge het
eerste, derde, respectievelijk vijfde lid van artikel 22A in het Verenigd
Koninkrijk mogen worden belast, past Nederland ingevolge het zevende
lid de verrekeningsmethode toe zoals deze is neergelegd in artikel 22,
tweede lid, letter c) van de Overeenkomst. Daardoor blijft de totale
belastingdruk voor de desbetreffende belastingplichtigen in beginsel
gelijk. Immers het betreft hier inkomen dat thans ook al tot Nederlandse
belastingheffing aanleiding kan geven. Voor de opbrengst van dienstbe–
trekking (zesde lid, onder a)) geldt de vrijstellingsmethode zoals deze is
neergelegd in artikel 22, tweede lid, letter b) van de Overeenkomst, doch
voorwaarde daarvoor is dat wordt aangetoond dat terzake in het
Verenigd Koninkrijk belasting is betaald (achtste lid).

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat voor die gevallen, waarin
in Nederland gevestigde ondernemingen op het Britse continentale plat
werkzaam zijn met behulp van een «echte» vaste inrichting in de zin van
artikel 5 van de Overeenkomst, of waarin een zelfstandig beroep wordt
uitgeoefend met behulp van een op het Britse continentale plat gevestigd
«echt» vast middelpunt (artikel 14, van de Overeenkomst), de in artikel
22, tweede lid, letter b) van de Overeenkomst neergelegde regeling ter
voorkoming van dubbele belasting - neerkomend op vrijstelling met
progressievoorbehoud - onverkort van toepassing blijft.

Het Verenigd Koninkrijk verrekent de belasting die door Nederland
geheven is terzake van op zijn continentale plat uitgeoefende werkzaam–
heden overeenkomstig de algemene regel van artikel 22, eerste lid, van
de Overeenkomst.

Het Protocol treedt in werking op de laatste van de data waarop de
Regeringen van beide landen elkaar schriftelijk hebben meegedeeld dat
aan de in hun onderscheiden landen vereiste grondwettelijke procedure
is voldaan. De bepalingen van het Protocol zullen in Nederland gelden
voor belastingjaren en –tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari van
het kalenderjaar volgend op dat waarin het Protocol in werking treedt.

In het Verenigd Koninkrijk vinden de bepalingen van het Protocol
toepassing voor belastingjaren of belastingtijdvakken die op of na 1 april
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van het kalenderjaar volgend op dat waarin het Protocol in werking
treedt, aanvangen (artikel II).

Het Protocol zal, als integrerend onderdeel van de Overeenkomst,
evenals deze, voor wat het Koninkrijk betreft, alleen voor Nederland
gelden. Dit laat echter onverlet de mogelijkheid tot uitbreiding van de
werkingssfeer van de Overeenkomst met het onderhavige Protocol tot de
Nederlandse Antillen op de voet van artikel 28 van de Overeenkomst.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
P. Dankert
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TOELICHTENDE NOTA NADERE WIJZIGING

Inleiding

De Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-lerland tot het
vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van
belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar
vermogenswinsten van 7 november 1980 (Trb. 1980, 205 en Trb. 1981,
54), hierna te noemen: de Overeenkomst, is laatstelijk gewijzigd bij het
Protocol van 12 juli 1983 (Trb. 1983, 128). Dit Protocol dat een regeling
bevat inzake de heffingsrechten op het continentale plat, is destijds wel
door het Britse Parlement goedgekeurd, maar is dezerzijds toen niet ter
goedkeuring aan de Staten-Generaal aangeboden, aangezien na de
ondertekening van bedoeld Protocol enerzijds problemen zijn gerezen
met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst van 7 november
1980 met name op het gebied van het winstaandeel dat wordt geheven
krachtens de Mijnwet 1810 en de Mijnwet Continentaal Plat 1965 en
over het karakter van de investeringsbijdragen en desinvesteringsbeta–
lingen ingevolge de WIR, anderzijds twijfel is ontstaan over de interpre–
tatie van sommige in het Protocol van 12 juli 1983 opgenomen
bepalingen. Deze twijfel had met name betrekking op de interpretatie van
het vierde lid van artikel 22A van dat Protocol. Teneinde een oplossing te
vinden voor vorenbedoelde problemen, hebben onderhandelingen plaats–
gevonden, welke geleid hebben tot het Protocol dat thans ter
goedkeuring voorligt. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om
de regeling zoals deze is neergelegd in artikel 22A van voornoemd
Protocol van 12 juli 1983, systematischer op te zetten, hetgeen met
name zijn uitdrukking heeft gevonden in het opnemen van een aparte
bepaling welke beoogt aan te geven wat verstaan dient te worden onder
werkzaamheden buitengaats. Hiermede wordt evenwel geen materiële
afwijking beoogd van hetgeen dienaangaande in het Protocol van 12 juli
1983 is opgenomen.

In het hierna volgende wordt nader ingegaan op de wijzigingen van de
Overeenkomst van 7 november 1980 zoals deze gewijzigd is bij Protocol
van 12 juli 1983.

De budgettaire gevolgen van het onderhavige Protocol zijn, evenals
van het Protocol van 12 juli 1983, op korte termijn vrijwel neutraal. Op
langere termijn is mogelijk enige toename van belastingopbrengsten te
verwachten.

In dit verband zij nog vermeld dat thans een wetsontwerp bij de
Staten-Generaal aanhangig is (Eerste Kamer, vergaderjaar 1988-1989,
20 603, nr. 263), dat beoogt te komen tot uitbreiding van de fiscale juris–
dictie tot het Nederlandse deel van het Continentale plat alsmede tot
nadere omschrijving van het begrip vaste inrichting.

Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is
(Artikel I)

Artikel I bewerkstelligt dat onder de Nederlandse belastingen naar het
inkomen zoals deze zijn opgenomen in artikel 2, eerste lid, onderdeel b
onder (iii) van de Overeenkomst ook het winstaandeel is opgenomen, dat
wordt geheven krachtens de Mijnwet 1810 voorzover sprake is van na
1967 verleende concessies (Loi concernant les Mines, les Minières et les
Carrieres. Du 21 Avril 1810, Bulletin des Loi no. 285. Laatstelijk
gewijzigd bij wet van 26 maart 1920, Stb. 157) en de Mijnwet Conti–
nentaal Plat 1965 (Stb. 428). Dit leidt ertoe, dat het Verenigd Koninkrijk
in het vervolg bij de voorkoming van dubbele belasting (artikel 22, eerste
lid, van de Overeenkomst) niet slechts rekening houdt met de in
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Nederland geheven vennootschapsbelasting doch ook met bedoeld
winstaandeel.

Met ingang van 19 maart 1985 is in het Verenigd Koninkrijk de devel–
opment land tax (belasting op de ontwikkeling van land) afgeschaft. Deze
belasting, die in de Overeenkomst opgenomen was in artikel 2, eerste lid,
onderdeel a onder (v), is daarom in het huidige artikel niet rneer
opgenomen.

Algemene begripsbepalingen
(Artikel II)

In dit artikel is een wijziging opgenomen in de omschrijving van de
uitdrukking onderdaan van het Verenigd Koninkrijk, zoals deze voorkomt
in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, onder (i) van de Overeenkomst. Deze
wijziging, welke op Brits verzoek is aangebracht, vindt haar oorzaak in de
gewijzigde wetgeving op dit stuk in het Verenigd Koninkrijk.

Vermijding van dubbele belasting
(Artikel III)

Dit artikel bepaalt dat voor de toepassing van artikei 22 van de
Overeenkomst de investeringsbijdragen en –toeslagen en de desinveste–
ringsbetalingen ingevolge de WIR, die bij het bepalen van de in
Nederland verschuldigde inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
in aanmerking worden genomen, het bedrag van de in het Verenigd
Koninkrijk te verrekenen Nederlandse belasting niet beïnvloeden. Door
deze uitdrukkelijke bepaling staat onbetwistbaar vast dat bijdragen,
verleend op grond van de Nederlandse WIR-wetgeving, niet ten gunste
van de Britse schatkist komen, waardoor het investeringsbevorderende
effect daarvan in stand blijft. Anderzijds is hiermede gegeven dat de
Britse fiscus in voorkomende gevallen bij de verrekening van de in
Nederland geheven belasting eventuele desinvesteringsbijdragen buiten
aanmerking kan laten. Deze bepaling zal in verband met de intrekking van
de Wet investeringsrekening en de invoering in de inkomsten– en
vennootschapsbelasting van een investeringsaftrek voor investeringen
van beperkte omvang (Kamerstukken II 1989/90, 21 343) slechts nog
van beperkte betekenis zijn.

Werkzaamheden buitengaats
(Artikel IV)

Zoals in de Inleiding reeds is vermeld, is artikel 22A, zoals opgenomen
ander artikel IV, in vergelijking met artikel 22A, zoals opgenomen in het
Protocol van 12 juli 1983, systematischer opgezet, hetgeen met name
tot uitdrukking komt in het opnemen in het tweede lid van artikel 22A
van een omschrijving van hetgeen onder werkzaamheden buitengaats
wordt verstaan. Het opnemen van dit tweede lid heeft, zonder dat
daarmede overigens materiële wijzigingen beoogd zijn, geleid tot redac–
tionele aanpassingen in de overige leden. Tijdens de besprekingen deed
zich ook de behoefte gevoelen de onduidelijkheden weg te nemen,
waartoe het vierde lit! van artikel 22A van het Protocol van 12 juli 1983,
dat handelt over het vervoer van personeel en voorraden naar een plaats
waar werkzaamheden buitengaats worden verricht alsmede over de
exploitatie van sleepboten en soortgelijke vaartuigen in verband
daarmee, aanleiding gaf. Met name bleek de in dat lid voorkomende term
«soortgelijke vaartuigen» aanleiding te geven tot grote interpretatiever–
schillen. De besprekingen hebben geleid tot het opnemen van een gewij–
zigde bepaling. In deze bepaling is voor de toewijzing van het heffings–
recht over de inkomsten, behaald met de in die bepaling vermelde activi–
teiten, aansluiting gezocht bij het doel waarvoor het schip in zijn huidige
staat is ontworpen. Het voordeel van een dergelijk criterium is dat van te
voren duidelijk is, welke staat heffingsbevoegd zal zijn over de voordelen.
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voortvloeiende uit de exploitatie van dergelijke schepen of luchtvaar–
tuigen.

Indien een bepaald schip ontworpen is voor de in de bepaling
opgenomen activiteiten, zijn de daaruit voortvloeiende voordelen slechts
belastbaar in de staat waar de plaats van de werkelijke leiding van de
onderneming is gelegen. Met het betrokken bedrijfsleven heeft hierover
overleg plaatsgevonden. De hierboven geschetste oplossing komt
tegemoet aan de behoefte van de praktijk. De wijziging schept tevens
meer duidelijkheid over de heffingsbevoegdheid met betrekking tot de
beloningen uit een aan boord van hierboven beschreven schepen (of
luchtvaartuigen) uitgeoefende dienstbetrekking. De opbrengst is, indien
op dergelijke schepen of luchtvaartuigen een dienstbetrekking wordt
uitgeoefend, slechts belastbaar in de staat waarvan de werknemer
inwoner is (artikel 22A, achtste lid, onderdeel b).

In werkingtreding
(Artikel V)

Het Protocol treedt in werking op de laatste van de data waarop de
regeringen van beide landen elkaar schriftelijk hebben meegedeeld dat
aan de in hun onderscheiden landen vereiste grondwettelijke procedure
is voldaan. De bepalingen van het Protocol zullen in Nederland
toepassing vinden voor belastingjaren en –tijdvakken die aanvangen op
de of na 1 januari van het kalenderjaar, volgend op dat waarin het
Protocol in werking treedt.

In het Verenigd Koninkrijk vinden de bepalingen van het Protocl
toepassing voor belastingjaren of –tijdvakken die aanvangen op of na 1
april van het kalenderjaar volgend op dat waarin het Protocol in werking
treedt.

Koninkrijkspositie
Het Protocol zal, evenals de Overeenkomst, wat het Koninkrijk betreft

alleen voor Nederland gelden.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
P. Dankert
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