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Ontwerp-RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende
kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende
maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake
herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging
van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en
insolventie) (eerste lezing)
- Vaststelling van de wetgevingshandeling
- Verklaring

Verklaring van Portugal
Portugal erkent dat de tekst van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter
verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en
tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU voldoende soepelheid biedt om de lidstaten in staat te
stellen specifieke schuldcategorieën van kwijtschelding van schuld uit te sluiten of de toegang tot
kwijtschelding van schuld te beperken, of om te voorzien in een langere kwijtscheldingsperiode
tijdens welke dergelijke uitsluitingen, beperkingen of langere perioden naar behoren
gerechtvaardigd zijn.
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Portugal interpreteert de tekst in die zin dat de lidstaten bepalingen waarbij de toegang tot de
kwijtschelding van belastingschulden wordt uitgesloten of beperkt, kunnen handhaven of opnemen,
niet alleen omdat dergelijke bepalingen geacht moeten worden naar behoren gerechtvaardigd te
zijn wegens de bijzondere aard van belastingschulden, maar ook omdat EU-wetgeving met
gevolgen voor de betaling van omzetbelastingen, accijnzen en andere vormen van belastingen zou
moeten worden vastgesteld op basis van een andere specifieke rechtsgrondslag, met inachtneming
van bijzondere wetgevingsprocedures, zoals door het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie is voorgeschreven.
Indachtig hetgeen voorafgaat, wenst Portugal zijn standpunt in beraad te houden ten aanzien van
de regulering van de toegang tot kwijtschelding van belastingschulden die bij het omzetten van
de richtlijn verschuldigd zijn.
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