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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (dále jen 
„směrnice“) byla přijata v roce 2003. Členské státy začaly její ustanovení uplatňovat dne 
1. července 2005. Cílem směrnice je umožnit členským státům zdaňovat v souladu s jejich 
právními předpisy příjmy z úspor v podobě úrokových plateb u skutečných vlastníků tohoto 
příjmu, i když se jedná o fyzické osoby, které své příjmy zdaňují v jednom členském státě, 
které mají příjmy z úroků z jiného členského státu. 

Podle článku 18 této směrnice předloží Komise každé tři roky Radě zprávu o uplatňování této 
směrnice a na základě těchto zpráv navrhne Radě jakékoli změny směrnice, které se projeví 
jako nezbytné.

Ve své první zprávě přijaté dne 15. září 2008 Komise konstatovala, že nyní bylo možné obejít 
směrnici používáním „nastrčených“ investičních firem (právnických osob nebo právního 
uspořádání), které nespadají pod současnou oficiální definici skutečného vlastníka (vzhledem
k tomu, že tato definice se vztahuje pouze na fyzické osoby) a které nemají povinnost v rámci 
této směrnice fungovat jako platební zprostředkovatel. Dále lze tuto směrnici obejít novým 
právním uspořádáním investičního portfolia tak, aby příjmy zároveň mohly využívat omezení 
rizika, flexibilitu a sjednanou návratnost investic úměrně k pohledávkám, a zároveň by se na 
ně nevztahovala formální definice úroku ve smyslu této směrnice.

Cíle návrhu Komise a nástin navržených opatření

Cílem návrhu Komise je rozšířit obsah působnosti této směrnice bez toho, aby se zvýšila 
administrativní zátěž pro hospodářské subjekty. Dále usiluje o změny s cílem snížit co nejvíce 
množství zbylých mezer této směrnice, na které bylo poukázáno ve zprávě Komise, a zabránit 
jejímu zkreslování. 

Definice „skutečného vlastníka“

Směrnice se v současnosti nevztahuje na platby uskutečňované ve prospěch těch právnických 
osob nebo právních uspořádání, které jsou vlastněny fyzickými osobami, tudíž fyzické osoby 
mohly obcházet pravidla směrnice tak, že používaly „nastrčenou“ právnickou osobu nebo 
právní uspořádání. Komise se domnívá, že rozšíření definice „skutečného vlastníka“ tak, aby 
pokrývala všechny platby právnickým osobám a právním uspořádáním, by nebylo vhodným 
řešení a bylo by příliš těžkopádné.  Podle názoru Komise by bylo účinnějším řešením 
požadovat, aby platební zprostředkovatelé používali informace, které již mají k dispozici
v rámci povinností vyplývajících ze směrnice o předcházení zneužití finančního systému
k praní peněz (směrnice 2005/60/ES) – přístupu založeného na přezkumu („look-through“). 
Tímto způsobem usiluje o to zajistit, aby ty fyzické osoby, které používají 
zprostředkovatelské služby při získávání výnosů ze svých úspor, byly skutečně zdaňovány
v členském státě svého trvalého bydliště.  

V rámci tohoto návrhu by platební zprostředkovatelé nacházející se v EU uplatňovali přístup 
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založený na u plateb poukázaných právnickým osobám a právním uspořádáním, které se 
nacházejí mimo EU, kde není přiměřené zdaňování z příjmů úroků zajištěno. Tyto právnické 
osoby a právní uspořádání jsou vyjmenovány v příloze I.

Argument, který je používán na podporu užívání současných pravidel o předcházení praní 
peněz, je ten, že tato pravidla zamezují dalšímu administrativnímu zatížení. Nicméně 
odkazování na výše zmíněnou směrnici je problematické, částečně vzhledem
k terminologickým rozdílům, které činí interpretaci směrnice obtížnou. Systém 
shromažďování údajů určený k prevenci praní peněz sám o sobě není vhodný pro účel této 
směrnice, jímž je zabránění daňovým únikům. Pravidla pro zamezení praní peněz v této 
směrnici by měla být blíže vysvětlena, aby se zabránilo nejasnostem.

„Platební zprostředkovatel“ a „platební zprostředkovatel v okamžiku přijetí platby“

Komise v článku 4 této směrnice navrhuje vysvětlit termín „platební zprostředkovatel“.
V rámci této změny by se vyžadovalo, aby každá zprostředkovatelská struktura fungovala 
jako „platební zprostředkovatel v okamžiku přijetí platby“. Pozitivní seznam obsahující 
všechny subjekty a všechna právní uspořádání, které jsou považovány za „platební 
zprostředkovatele v okamžiku přijetí platby“, bude zaveden jako příloha III. Nicméně 
rozdělení pravomocí mezi platebními zprostředkovateli zůstává nejasné v případech, kdy 
několik platebních zprostředkovatelů funguje jako zprostředkovatelské struktury předtím než 
se výnos z úspor dostane k skutečnému vlastníkovi.

„Definice úrokové platby“

Komise navrhuje upravit článek 6 směrnice tak, aby definice obdrženého „úroku“ pokrývala 
nejenom příjem z úroku, ale také v podstatě rovnocenné příjmy odvozené z cenných papírů, 
které mohou být z pohledu investora považovány za rovnocenné pohledávkám, protože je 
známé a nepřevyšuje riziko pohledávek (investor obdrží alespoň 95 % investovaného kapitálu 
zpět ke konci doby splatnosti cenných papírů). Tento návrh usiluje o tváření co nejmenšího 
tlaku na investiční aktivity v tomto sektoru, práh 95 % krytého kapitálu je s ohledem na cenné 
papíry oprávněný, a způsobené obtíže jsou přiměřené vzhledem k přínosu, který tato změna 
představuje. 

Komise také navrhuje rozšířit oblast působnosti této směrnice s cílem pokrýt výnosy z těch 
smluv o životním pojištění, které lze přímo porovnat se subjekty kolektivního investování, 
protože jejich skutečný pozitivní výkon, z něhož plynou výhody, je plně spojen s příjmy
z pohledávek nebo se rovná příjmu v rámci směrnice a protože neposkytuje žádná podstatná 
pojištění biometrického rizika (nižší než 5 % ). Rozšířením definice na tyto smlouvy
o životním pojištění je spojeno s případy daňového úniku, kterým je podle tvrzení Komise 
možno v budoucnosti díky této změně předejít. Bylo by však lepší usilovat o obecnější 
pravidlo, které se snaží zamezit obcházení směrnice při vyvíjení nových investičních 
produktů. Bude obtížné najít pro tento účel účinný, avšak přiměřený prostředek.

Přechodné období pro výběr srážkové daně

Belgie, Rakousko a Lucembursko využívají v rámci současné směrnice přechodného období, 
během kterého zůstávají mimo automatický systém výměny údajů a uplatňují alternativní 
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systém výběru srážkové daně. Komise v této oblasti nepředkládá žádné návrhy. Komise také 
nepředkládá žádné návrhy na rozložení daně z příjmu, pokud je uplatňována srážková daň.

°

°     °

Změny této směrnice navržené Komisí jsou nezbytné za účelem zamezení daňovým únikům
a vyjasnění oblasti působnosti současné směrnice. Navrhované změny jsou však stále místy 
více než nejasné a vyžadují interpretaci. Zpravodajka nepředkládá v této fázi žádné změny 
návrhu Komise proto, že ho v současné situaci považuje za krok správným směrem. 

ZÁVĚR

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
navrhl schválení návrhu Komise.
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