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KORTFATTAD MOTIVERING

Rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av 
räntebetalningar (”direktivet”) godkändes år 2003. Medlemsstaterna började tillämpa 
direktivets bestämmelser den första juli 2005. Syftet med direktivet är att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att, i enlighet med sin lagstiftning, låta beskattningen av inkomster från 
sparande i form av räntebetalningar även omfatta faktiska betalningsmottagare som är fysiska 
personer med skatterättsligt hemvist i medlemsstaten i fråga samtidigt som de erhåller 
räntebetalningar från en annan medlemsstat. 

Enligt artikel 18 i direktivet ska kommissionen vart tredje år lämna en rapport till rådet om 
tillämpningen av direktivet och vid behov lägga fram förslag till ändringar av direktivet på 
basis av denna rapport. 

I kommissionens första rapport av den 15 september 2008 konstaterades att direktivet i 
nuläget kan kringgås genom att man utnyttjar en investeringskonstruktion (en juridisk person 
eller rättsliga arrangemang) som träder emellan och som inte omfattas av den nuvarande 
officiella definitionen av faktisk betalningsmottagare (definitionen gäller endast fysiska 
personer) och som tillsvidare, enligt direktivet, inte förpliktigas att fungera som 
betalningsombud. Dessutom kan direktivet kringgås genom att investeringsportföljen 
arrangeras på ett sådant sätt att inkomster som har liknande fördelar som fordringar när det 
gäller begränsad risk, flexibilitet och avtalad kapitalavkastning, inte omfattas av direktivets 
formella definition av räntebetalning.

Kommissionens förslag – syften och åtgärdsbeskrivning 

Syftet med kommissionens förslag är att vidga direktivets tillämpningsområde utan att öka 
den administrativa bördan för de ekonomiska aktörerna. Syftet är också att genomföra 
förändringar med hjälp av vilka man i mån av möjlighet försöker täppa till de luckor och 
snedvridningar som uppmärksamgjordes i kommissionens rapport. 

Definition av faktisk betalningsmottagare

För närvarande omfattar direktivet inte betalningar som ska göras till sådana samfund eller 
juridiska konstruktioner som ägs av fysiska personer, vilket har gjort att fysiska personer har 
kunnat kringgå direktivets bestämmelser genom att använda samfund eller juridiska strukturer 
som mellanhänder. Enligt kommissionen vore det inte någon ändamålsenlig lösning att 
utvidga definitionen av faktisk betalningsmottagare till att omfatta alla samfund och juridiska 
konstruktioner, och i sig vore detta också alltför tungrott. Kommissionen anser att det vore 
mer effektivt att förpliktiga betalningsombuden att dra nytta av information som de redan har 
tillgång till tack vare åtgärderna för bekämpning av penningtvätt (direktiv 2005/60/EG) och 
metoden för genomlysning på betalningar. På det här sättet försöker man få alla fysiska 
personer som för sina inkomster från sparande i form av räntebetalningar använder sig av 
olika mellanhänder att omfattas av det faktiska beskattningssystemet i den medlemsstat där de 
har sin hemvist. 
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Enligt förslaget skulle betalningsombud etablerade i EU tillämpa genomlysningsmetoden på 
betalningar som görs till vissa samfund och juridiska konstruktioner som är etablerade utanför 
EU, för vilkas del beskattningen av räntebetalningarna till samfunden i fråga inte kan 
fastställas. Dessa lagenliga former av subjekt och juridiska konstruktioner fastställs i 
en förteckning i bilaga I.

För att undvika att den administrativa bördan ökas är det befogat att utnyttja de gällande 
bestämmelserna för bekämpning av penningtvätt. Hänvisningarna till direktivet i fråga är 
emellertid problematiska, bland annat på grund av begreppsliga skillnader, vilket försvårar 
tolkningen av direktivet. Informationssystemet avsett för bekämpning av penningtvätt är inte 
som sådant tillämpligt på direktivets syfte att förhindra skatteflykt. Användningen av 
bestämmelserna för att bekämpa penningtvätt i det här direktivet bör utredas ytterligare så att 
oklarheter kan undvikas. 

Betalningsombud och betalningsombud när man mottar betalning

Kommissionen föreslår att begreppet betalningsombud i artikel 4 i direktivet klargörs, och att 
de mellanliggande strukturerna genom förändringen förpliktigas att fungera som 
”betalningsombud när man mottar betalning”. En positiv förteckning med enheter och 
konstruktioner i varje medlemsstat som ska anses vara ”betalningsombud när man mottar 
betalning” införs enligt förslaget som bilaga III. Det förblir dock oklart i vilket 
ansvarsförhållande betalningsombuden står till varandra i sådana situationer där flera 
betalningsombud fungerar som mellanliggande strukturer innan inkomsterna från sparandet 
slutligen når den faktiska betalningsmottagaren.

Definition av uttrycket räntebetalning

Kommissionen föreslår att artikel 6 ändras så att definitionen av ”räntebetalning” utöver 
ränteinkomster även omfattar väsentligen likartade inkomster från värdepapper som från en 
investerares synpunkt kan anses vara likvärdiga med fordringar, eftersom risken är känd och 
inte högre än risken med fordringar (investeraren får i slutet av löptiden minst 95 procent av 
det investerade kapitalet tillbaka). Förslaget strävar efter att i minsta möjliga mån betunga den 
ekonomiska sektorns investeringsverksamhet, varför ett tröskelvärde på 95 procent av det 
garanterade kapitalet är motiverat när det gäller värdepapper och fördelen med förändringen 
uppväger nackdelen. 

Vidare föreslår kommissionen att direktivets räckvidd utvidgas till att omfatta förmåner från 
sådana livförsäkringsavtal som direkt kan jämföras med företag för kollektiva investeringar, 
eftersom deras aktuella positiva resultat som utgör grund för förmånerna är helt kopplade till 
inkomster från fordringar eller likartade inkomster enligt direktivet och eftersom de inte ger 
någon betydande täckning av biometrisk risk (mindre än 5 procent). Utvidgningen av 
definitionen till att omfatta livförsäkringsprodukter av det här slaget hänger samman med att 
det förekommer skatteflykt, något som enligt kommissionen kan bekämpas med hjälp av 
denna ändring. Man borde dock sträva efter mera allmänna regler, för att förhindra att 
direktivet kringgås då nya investeringsprodukter utvecklas. Att komma på metoder som både 
är effektiva och proportionerliga är en utmaning.
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Övergångsperiod för tillämpning av källskatt 

Belgien, Luxemburg och Österrike har enligt gällande direktiv rätt till en övergångsperiod 
under vilken de står utanför det automatiska informationsutbytessystemet och tillämpar ett 
alternativt källskattesystem. Kommissionen föreslår ingenting med avseende på detta. Den 
lägger heller inte fram några förslag om fördelning av skatteinkomster vid tillämpningen av 
källskattessystemet.

°

°     °

De ändringar som kommissionen föreslår i direktivet är nödvändiga för att förhindra 
skatteflykt och förtydliga det nuvarande direktivets räckvidd. De ändringar som föreslås är 
emellertid fortfarande delvis svårgripbara och lämnar utrymme för flera tolkningsmöjligheter. 
Den föredragande lägger i det här skedet inte fram några ändringsförslag eftersom hon i 
nuläget anser att kommissionens förslag är ett klart steg framåt. 

SLUTSATS

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.
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