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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1863/2009, внесена от Udo Zucker, с германско гражданство, 
относно твърдение за неправилно тълкуване от португалските органи на 
разпоредбите на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на 
доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

1. Резюме на петицията

Вносителят, който пребивава в Португалия, има спестявания под формата на лихвени 
плащания от Германия. Той твърди, че португалските данъчни органи тълкуват 
неправилно германската му данъчна декларация, както и разпоредбите на 
гореспоменатата директива, по-специално член 6 от директивата „Определение за 
лихвено плащане“, чийто параграф 2 гласи, че когато агент по плащанията няма 
информация, отнасяща се до тази част от дохода, която произтича от лихвени 
плащания, общата сума на дохода се счита за лихвено плащане. Португалските органи 
считат всички доходи съгласно параграф 1 от член 6 на директивата, както и всички 
доходи съгласно член 6, параграф 2 от директивата за облагаеми, което води до 
огромни данъчни задължения с обратна сила. Поради това вносителят призовава 
Европейския парламент да гарантира, че този въпрос, който според него представлява 
нарушение на принципите на ЕС за свободно движение на хора и капитали, ще бъде 
разрешен. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

„Крайната цел на директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания 
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под формата на лихвени плащания (Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г., 
наричана за краткост директивата) е да се даде възможност доходът от спестявания под 
формата на лихвени плащания, направени в една държава-членка в полза на 
бенефициенти, които са физически лица с местожителство в друга държава-членка, да 
стане обект на ефективно данъчно облагане съгласно законите на последната държава-
членка (съображение 8 от директивата). Директивата е един от инструментите, 
приложени за по-ефективна борба срещу укриването на данъци и за предотвратяване на 
нарушаването на движението на капитали, като се спазва свободното движение на 
капитал, гарантирано в Договора за функциониране на Европейския съюз.

Целта на директивата се постига чрез обмен на информация за лихвените плащания 
между данъчните органи на държавите-членки. Директивата предвижда при някои 
обстоятелства (член 6, параграф 2 от директивата), когато агент по плащанията няма 
информация, отнасяща се до тази част от дохода, която произтича от лихвени 
плащания, общата сума на дохода се счита за лихвено плащане и се съобщава на 
държавата-членка по местожителство на бенефициента.

Директивата не се намесва в правата за данъчно облагане на държавите-членки 
(естество на доходите, дали доходите се облагат и ако да, при каква ставка) или в 
техните вътрешни процедури (изискване за подаване на декларация за доходите от 
данъкоплатците, крайни срокове и т. н.). С други думи, данъкоплатците следва да 
спазват вътрешните процедури на своята държава-членка на пребиваване и, когато е 
подходящо, да плащат данъци, ако вътрешното законодателство го изисква. Получената 
от други държави-членки информация се използва от данъчната администрация 
единствено като гаранция, че данъкоплатецът изпълнява данъчните си задължения в 
държавата-членка на пребиваване. 

Поради това вносителят на петицията следва да изясни своето финансово положение и 
по-специално, естеството на доходите, които е получавал от Германия, пред данъчната 
администрация на държавата-членка на пребиваване (Португалия). Нарушение на 
законодателството на Общността може да съществува единствено ако германският 
източник на доходи се третира по-неблагоприятно от подобен доход, получаван в 
Португалия. Съгласно представените от вносителя на петицията факти обаче не 
изглежда да съществува подобна разлика в третирането.


