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21 597 Wijzigingsprotocollen bij de Overeenkomst met
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
IMoord-lerland tot het vermijden van dubbele
belasting

B ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

NADER RAPPORT

Aan de Staatssecretaris van Buiten–
landse Zaken

's-Gravenhage, 27 november 1989 's-Gravenhage, 20 december 1989

Bij Kabinetsmissive van 26 oktober
1989, no.89.025960, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken, mede namens de Staatsse–
cretaris van Financiën, bij de Raad
van State ter overweging aanhangig
gemaakt het Protocol tot nadere
wijziging van de op 7 november
1980 te 's-Gravenhage onderte–
kende 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 belas–
tingen naar het inkomen en naar
vermogenswinsten, zoals gewijzigd
bij het op 12 juli 1983 te Londen
ondertekende Protocol;
's-Gravenhage, 24 augustus 1989,
met toelichtende nota.

1. In artikel 2, eerste lid, onder a,
van de Overeenkomst (Artikel I van
het Protocol) is in vergelijking tot de
huidige tekst het onderdeel (v)
betreffende de development land tax
(belasting op de ontwikkeling van
land) vervallen.

De Raad van State adviseert
daaraan in de toelichting aandacht te
besteden.

2. Naar het oordeel van het
college verdient het aanbeveling in

Naar aanleiding van het advies van
de Raad van State no. W06.89.0594
inzake bovenvermeld Protocol, een
advies waarvan ik op 28 november jl.
een afschrift ontving, heb ik de eer U
in overweging te geven in het nader
rapport als volgt op de opmerkingen
van de Raad in te gaan.

«De Raad is van oordeel dat het
wenselijk is in de toelichtende nota
aandacht te besteden aan het feit
dat in artikel 2, eerste lid, onder a,
van de Overeenkomst (Artikel I van
het Protocol) in vergelijking tot de
huidige tekst het onderdeel (v)
betreffende de development land tax
(belasting op de ontwikkeling van
land) is vervallen.

Naar aanleiding hiervan merk ik op
dat in de opsomming van de belas–
tingen in genoemd artikel in verge–
lijking tot de huidige tekst de devel–
opment land tax niet meer is
opgenomen aangezien deze
belasting in het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord–
lerland met ingang van 19 maart
1985 is afgeschaft.

Voorts is de Raad van oordeel dat
het aanbeveling verdient in de
toelichting op Artikel III tot
uitdrukking te brengen dat in
verband met de voorgenomen
intrekking van de Wet investeringsre–
kening en de invoering in de
inkomsten– en de vennootschapsbe–
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de toelichting op Artikel III tot
uitdrukking te brengen dat in
verband met de voorgenomen
intrekking van de Wet investeringsre–
kening en de invoering in de
inkomsten– en vennootschapsbe–
lasting van een investeringsaftrek
voor investeringen van een beperkte
omvang (Kamerstukken II 1989/90,
21 323) de overeengekomen
bepaling mogelijk van beperkte
betekenis zal zijn.

De Raad van State geeft U in
overweging goed te vinden dat
bedoeld Protocol wordt overgelegd
aan de beide Kamers der Staten–
Generaal, nadat aan het voren–
staande aandacht zal zijn
geschonken.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

lasting van een investeringsaftrek
voor investeringen van een beperkte
omvang (Kamerstukken II 1989/90,
21 343) de overeengekomen
bepaling mogelijk van beperkte
betekenis zal zijn. Deze aanbeveling
zal worden gevolgd.

Naar aanleiding van vorenstaande
opmerkingen van de Raad is de
toelichtende nota verduidelijkt».

In verband met het vorenstaande
doe ik u hierbij toekomen twee door
mij reeds getekende exemplaren van
de naar aanleiding van de opmer–
kingen van de Raad van State aange–
paste toelichtende nota.

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