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KORT BEGRUNDELSE

Rådets direktiv 2003/48/EF (herefter "direktivet") om beskatning af indtægter fra opsparing i 
form af rentebetalinger, blev vedtaget i 2003. Medlemsstaterne begyndte at anvende reglerne 
fra det den 1. juli 2005. Formålet med direktivet er at muliggøre, at medlemsstaterne i 
overensstemmelse med lovgivningen kan beskatte renteindtægter fra opsparing også for de 
retmæssige ejere, der er fysiske personer med skattemæssig bopæl i medlemsstaten, og som 
modtager de pågældende renteindtægter fra en anden medlemsstat.

I henhold til artikel 18 i direktivet skal Kommissionen hvert tredje år fremlægge beretning om 
direktivets funktion og forelægge Rådet eventuelle forslag til ændringer af direktivet på 
baggrund af disse beretninger.

I Kommissionens første beretning af 15. september 2008 fremgik det, at direktivet i sin 
nuværende form kan omgås, hvis man benytter sig af investeringsinstrumenter som mellemled 
(fysiske personer eller retlige arrangementer), som ikke er omfattet af den nuværende 
officielle definition af retmæssige ejer (definitionen henviser kun til fysiske personer) og som 
indtil videre ikke er forpligtede til at fungere som betalende agenter. Direktivet kan fortsat 
omgås ved at konstruere investeringsporteføljen på en sådan måde, at indtægter forbliver 
udelukket fra direktivets definition af rentebetalinger, alt imens der drages fordel af 
risikobegrænsninger, fleksibilitet og på forhånd fastsatte investeringsafkast svarende til 
fordringer.

Beskrivelse af målsætninger og foranstaltninger i Kommissionens forslag

Målet med Kommissionens forslag er at udvide direktivets anvendelsesområde, uden dog 
samtidig at øge den administrative byrde for de økonomiske aktører. Desuden er målet at 
gennemføre ændringer, der har til formål så vidt muligt at lukke de huller i direktivet, der blev 
gjort opmærksom på i Kommissionens beretning, samt at forhindre konkurrenceforvridning.

Definitionen af retmæssig ejer

Direktivets anvendelsesområde omfatter i øjeblikket ikke betalinger opnået af visse enheder 
og retlige arrangementer, som er i de retmæssige ejeres besiddelse, hvorfor de retmæssige 
ejeres har kunnet omgå direktivets regler ved at anvende enheder eller retlige arrangementer 
som mellemled. Kommissionen mener ikke, at en udvidelse af definitionen af den retmæssige 
ejer til at omfatte alle betalinger til retlige enheder og retlige arrangementer ville være en 
hensigtsmæssig løsning, og som sådan ville den være for tung. Efter Kommissionens mening 
er det mere effektivt at forpligte de betalende agenter til at anvende de oplysninger, som 
allerede er tilgængelige for dem, idet de er underlagt forpligtelser vedrørende bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge (direktiv 2005/60/EF) (look-through-tilgangen). Hermed forsøger man 
at få alle de fysiske personer, som anvender forskellige mellemled til modtagelse af indtægter 
fra opsparinger, underlagt reel beskatning i bopælslandet.

Ifølge forslaget skal betalende agenter i EU anvende look-through-tilgangen ved betalinger, 
som foretages til visse enheder og retlige arrangementer uden for EU, hvor retmæssig 
beskatning af renteindtægterne, som disse enheder har fået udbetalt, ikke sikres. Disse 
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foreninger og jurisdiktioner er opremset i bilag I.

Der er fornuft i at anvende de eksisterende regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, 
for at undgå administrative ekstrabyrder. Henvisningerne til ovennævnte direktiv er imidlertid 
problematiske bl.a. på grund af begrebsmæssige forskelle, hvilket har indflydelse på 
fortolkningen af direktivet. Systemet til indsamling af oplysninger til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge egner sig som sådan ikke til formålet med direktivet, at forhindre 
skattespekulation. Man bør forklare anvendelsen af reglerne mod hvidvaskning af penge 
nærmere i dette direktiv, for at undgå uklarheder.

Betalende agent og agent ved modtagelse af betalinger

Kommissionen foreslår en præcisering af begrebet betalende agent i direktivets artikel 4, og 
med ændringen vil de mellemliggende strukturer blive forpligtet til at optræde som "betalende 
agenter ved modtagelse". Det foreslås at en positivliste, der omfatter enheder og retlige 
arrangementer, som betragtes som ”betalende agenter ved modtagelse” i hver medlemsstat, 
indføjes som bilag III. Der er dog stadig uklarhed omkring ansvarsdelingen i tilfælde, hvor 
flere betalende agenter fungerer som mellemled, inden indtægterne fra opsparinger når frem 
til de retmæssige ejere.

Definition af rentebetalinger

Kommissionen foreslår, at direktivets artikel 6 ændres, således at definitionen på modtagne 
"renter" kommer til at omfatte både rentebetalinger og stort set tilsvarende indtægter, der 
følger af værdipapirer, som set ud fra en investors synspunkt kan betragtes som svarende til 
fordringer, fordi risikoen er kendt og ikke er højere end den risiko, som er forbundet med 
fordringer (investoren modtager mindst 95 % af den investerede kapital ved slutningen af 
værdipapirernes udløb). I forslaget ønsker man at belaste det økonomiske områdes 
investeringsaktiviteter mindst muligt, da man kan forvente 95 % af den garanterede kapital 
som grænseværdi for værdipapirers vedkommende og den dermed forbundne byrde står i et 
rimeligt forhold til den fordel, man opnår ved ændringen.

Kommissionen foreslår desuden, at direktivet udvides til at omfatte udbytte fra 
livsforsikringsaftaler, som direkte kan sammenlignes med institutter for kollektiv investering, 
idet deres aktuelle positive resultater, som udbyttet er opstået af, er fuldt forbundet med 
indtægter fra fordringer eller tilsvarende indtægter, og idet de ikke yder nogen større dækning 
af biometriske risici (under 5 %). Udvidelsen af definitionen til at omfatte disse 
livsforsikringsprodukter hænger sammen med sager om skatteunddragelse, som man ifølge 
Kommissionen kan undgå fremover ved den omtalte ændring. Man burde imidlertid stræbe 
mod en mere generel lovgivning, da man gerne vil forhindre omgåelse af direktivet ved 
udvikling af nye investeringsprodukter. Det er en udfordring at finde effektive midler, der 
samtidig er et skridt i den rigtige retning.

Overgangsperiode for opkrævning af kildeskat

Belgien, Østrig og Luxembourg nyder godt af det nuværende direktivs overgangsperiode, 
hvor de står uden for det automatiske informationsudvekslingssystem ved anvendelsen af det 
frivillige kildeskattesystem. Kommissionen stiller ingen forslag i den forbindelse.
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Kommissionen stiller heller ingen forslag om deling af skatteprovenuet ved anvendelse af 
kildeskattesystemet.

°

°     °
De ændringer af direktivet, Kommissionen foreslår, er nødvendige for at forhindre 
skatteunddragelse og for at skabe klarhed om det nuværende direktivs anvendelsesområde. De 
foreslåede ændringer er dog til dels spegede og åbne for fortolkninger. Den rådgivende
ordfører stiller ingen ændringsforslag til Kommissionens forslag i denne forbindelse, idet det 
ses som et klart fremskridt i forhold til den nuværende situation.

KONKLUSIONER

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.
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