
II

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. november 29.)

az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság közötti, a megtakarításokból származó kamatjö-
vedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenér-
tékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás és az ahhoz kapcsolódó szándéknyilatkozat

aláírásáról

(2004/903/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 94. cikkére, annak 300. cikke (2) bekezdése első
albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 2001. október 16-án a Tanács felhatalmazta a Bizott-
ságot, hogy folytasson tárgyalásokat a San Marino
Köztársasággal egy olyan megállapodásról, amely
alkalmas annak biztosítására, hogy a Liechtensteini
Hercegség a megtakarításokból származó kamatjöve-
delem tényleges megadóztatására a Közösségen belül
alkalmazandó szabályokkal egyenértékű rendelkezéseket
fogadjon el.

(2) A tárgyalások eredményeként keletkezett megállapodás
szövege összhangban van a Tanács által kiadott tárgyalási
irányelvekkel. A megállapodáshoz szándéknyilatkozatot
csatolnak, amely az Európai Közösség és tagállamai és
a San Marino Köztársaság között jött létre.

(3) A megállapodás megkötéséről szóló, egy későbbi
szakaszban elfogadásra kerülő határozatra figyelemmel
kívánatos, hogy a 2004. július 12-én parafált két doku-
mentum aláírásra kerüljön és a Tanács a szándéknyilat-
kozatot megerősítse és jóváhagyja,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság közötti, a
megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról
szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabá-
lyokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megál-
lapodás megkötéséről szóló későbbi határozat elfogadására is
figyelemmel, a Tanács elnöke felhatalmazást kap a megállapodás
és az ahhoz csatolt szándéknyilatkozat, valamint az Európai
Közösségnek a megállapodás 19. cikke (2) bekezdésében és a
szándéknyilatkozat utolsó bekezdésében említett levelek aláírá-
sára felhatalmazott személyek kijelölésére.

A szándéknyilatkozat szövegét a Tanács jóváhagyta.

A megállapodás és a szándéknyilatkozat szövegét csatolták
ehhez a határozathoz.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 29-én.

a Tanács részéről
az elnök

L. J. BRINKHORST
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