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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tarybos direktyva 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo 
(toliau – Direktyva) priimta 2003 m. 2005 m. liepos 1 d. valstybės narės pradėjo taikyti jos 
nuostatas. Direktyvos tikslas – sudaryti valstybėms narėms galimybę pagal savo įstatymus 
apmokestinti faktiškųjų savininkų palūkanų forma gautas taupymo pajamas, net jeigu tie 
savininkai yra vienoje valstybėje narėje apmokestinami fiziniai asmenys, bet gauna šias 
palūkanų pajamas iš kitos valstybės narės.

Pagal Direktyvos 18 straipsnį Komisija kas trejus metus turi pranešti Tarybai apie šios 
Direktyvos veikimą ir, remdamasi šiomis ataskaitomis, siūlyti Tarybai atlikti šios Direktyvos 
pakeitimus, kurie laikomi reikalingais.

2008 m. rugsėjo 15 d. patvirtintoje pirmojoje ataskaitoje Komisija pareiškė, kad dabar 
įmanoma vengti Direktyvos taikymo pasitelkiant tarpines investicines bendroves (juridinius 
asmenis arba struktūras), kurioms netaikoma dabartinė oficialioji „faktiškojo savininko“ 
apibrėžtis (nes apibrėžtis taikoma tik fiziniams asmenims) ir kurios, kita vertus, pagal 
Direktyvą neprivalo veikti kaip mokėjimų tarpininkai. Direktyvos taikymo taip pat galima 
išvengti sudarant investicijų portfelį taip, kad pajamoms nebūtų taikoma Direktyvoje nustatyta 
oficialioji palūkanų apibrėžtis, tačiau būtų užtikrinami skoliniams reikalavimams lygiaverčiai 
rizikos apribojimai, lankstumas ir sutartinė investicijų grąža.

Komisijos pasiūlymo tikslai ir pagrindinės siūlomos priemonės

Komisijos pasiūlymo tikslas – išplėsti Direktyvos taikymo sritį nedidinant ekonominės 
veiklos vykdytojams tenkančios administracinės naštos. Taip pat siekiama padaryti 
pakeitimus, kad kiek įmanoma būtų panaikintos Komisijos ataskaitoje nurodytos Direktyvoje 
likusios spragos ir užkirstas kelias iškraipymams.

„Faktiškojo savininko“ apibrėžtis

Direktyva šiuo metu netaikoma mokėjimams tiems juridiniams asmenims ir struktūroms, 
kurie priklauso fiziniams asmenims, todėl fiziniai asmenys turi galimybę išvengti Direktyvos 
taisyklių taikymo pasitelkdami tarpinį juridinį asmenį arba struktūrą. Komisija mano, kad 
„faktiškojo savininko“ apibrėžties išplėtimas, įtraukiant į ją visus mokėjimus juridiniams 
asmenims ir struktūroms, nebūtų tinkamas sprendimas ir tokia priemonė būtų pernelyg 
griežta. Komisijos nuomone, veiksmingiau būtų reikalauti, kad mokėjimų tarpininkai 
naudotųsi su kovos su pinigų plovimu prievolėmis (Direktyva 2005/60EB) susijusia turima 
informacija (taikytų „skaidrumo“ metodą). Taip siekiama užtikrinti, kad visi fiziniai asmenys, 
besinaudojantys kitais tarpininkais, kurie gauna jų taupymo produktą, būtų faktiškai 
apmokestinami savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Pagal pasiūlymą ES mokėjimų tarpininkai taikytų skaidrumo metodą mokėjimams tokiems ne 
ES juridiniams asmenims ir struktūroms, kurių šalyje neužtikrinamas atitinkamas tokiems 
juridiniams asmenims arba struktūroms sumokėtų palūkanų apmokestinimas. Šie juridiniai 
asmenys ir struktūros išvardyti I priede.

Galiojančių kovos su pinigų plovimu taisyklių taikymas grindžiamas argumentu, kad taip 
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išvengiama papildomos administracinės naštos. Tačiau nuorodos į minėtą direktyvą kelia 
problemų, iš dalies dėl terminijos skirtumų, dėl kurių sunku aiškinti direktyvą. Duomenų 
rinkimo sistema, kurios paskirtis – užkirsti kelią pinigų plovimui, pati savaime netinkama 
siekiant Direktyvos tikslo užkirsti kelią mokesčių vengimui. Reikėtų papildomai išaiškinti 
kovos su pinigų plovimu taisyklių taikymą šioje Direktyvoje, kad būtų išvengta neaiškumų.

„Mokėjimų tarpininkas“ ir „mokėjimų tarpininkas mokėjimo atžvilgiu“

Komisija siūlo Direktyvos 4 straipsnyje išaiškinti „mokėjimų tarpininko“ sąvoką, ir pagal jos 
siūlomą pakeitimą bet kokia tarpinė struktūra būtų įpareigota veikti kaip „mokėjimų 
tarpininkas palūkanų mokėjimo atžvilgiu“. Komisija siūlo pateikti III priede „teigiamą“ visų 
„mokėjimų tarpininkais palūkanų mokėjimo atžvilgiu“ laikytinų juridinių asmenų ir struktūrų 
sąrašą. Tačiau tebėra neaišku, kaip būtų paskirstoma mokėjimų tarpininkų atsakomybė tais 
atvejais, kai, prieš taupymo grąžai pasiekiant faktiškąjį savininką, tarpinės struktūros 
vaidmenį atlieka keli mokėjimų tarpininkai.

„Palūkanų mokėjimų“ apibrėžtis

Komisija siūlo pakeisti Direktyvos 6 straipsnį taip, kad gautų „palūkanų“ apibrėžtis, be 
pajamų iš palūkanų, taip pat apimtų ir palūkanoms iš esmės lygiavertes iš vertybinių popierių 
gaunamas pajamas, kurias investuotojas gali laikyti lygiavertėmis skoliniams reikalavimams, 
nes jų rizika yra žinoma ir didesnė už skolinių reikalavimų riziką (vertybinių popierių 
galiojimo termino pabaigoje investuotojas atgauna ne mažiau kaip 95 % investuotojo 
kapitalo). Pasiūlyme siekiama kuo mažiau apkrauti investavimo veiklą šiame sektoriuje; 95 % 
garantuoto kapitalo ribinis lygis vertybinių popierių atžvilgiu yra pagrįstas, o nepatogumai, 
atsižvelgiant į pakeitimo duodamą naudą, yra proporcingi.

Komisija taip pat siūlo išplėsti Direktyvos taikymo sritį, įtraukiant išmokas pagal tas gyvybės 
draudimo sutartis, kurias galima tiesiogiai prilyginti kolektyvinio investavimo subjektams, 
nes jų faktiniai teigiami veiklos rezultatai, dėl kurių gali būti mokamos išmokos, yra tiesiogiai 
susiję su pajamomis iš skolinių reikalavimų arba lygiaverčių pajamų pagal Direktyvą ir jos 
neteikia draudimo nuo didelės biometrinės rizikos (mažiau nei 5 %). Tokių gyvybės draudimo 
produktų įtraukimas į apibrėžtį susijęs su mokesčių vengimo atvejais, kurių, kaip tvirtina 
Komisija, padarius tokį pakeitimą, ateityje galima išvengti. Tačiau būtų geriau nustatyti 
bendresnę taisyklę, siekiant užkirsti kelią galimybėms išvengti Direktyvos taikymo, kai 
sukuriami nauji investavimo produktai. Rasti veiksmingų ir kartu proporcingų tam reikalingų 
priemonių bus sunku.

Išskaičiuojamojo mokesčio taikymo pereinamasis laikotarpis

Belgija, Austrija ir Liuksemburgas taiko dabartinėje Direktyvoje nustatytą pereinamąjį 
laikotarpį, kuriuo jos taiko alternatyviąją išskaičiuojamojo mokesčio sistemą ir nėra 
įtraukiamos į privalomojo keitimosi duomenimis sistemą. Komisija nepateikė jokių pasiūlymų 
šiuo klausimu.

Komisija taip pat nepateikė jokių pasiūlymų dėl mokesčio pajamų padalijimo, kai taikomas 
išskaičiuojamasis mokestis.
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Komisijos siūlomi Direktyvos pakeitimai būtini siekiant užkirsti kelią mokesčių vengimui ir 
išaiškinti dabartinės Direktyvos taikymo sritį. Tačiau kai kurie siūlomi pakeitimai tebėra 
neaiškūs ir būtina juos išaiškinti. Nuomonės referentė šiame etape nepateiks jokių Komisijos 
pasiūlymo pakeitimų, manydama, jog, atsižvelgiant į dabartinę padėtį, pasiūlymas yra aiškus 
žingsnis teisinga kryptimi.

IŠVADOS

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą siūlyti 
pritarti Komisijos pasiūlymui.
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