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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1863/2009 af Udo Zucker, tysk statsborger, om de portugisiske 
myndigheders påståede fejlfortolkning af bestemmelserne i Rådets direktiv 
2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

1. Sammendrag

Andrageren, der er bosat i Portugal, har indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger fra 
Tyskland. Han hævder, at de portugisiske skattemyndigheder fejlfortolker hans tyske 
skatteopgørelse og bestemmelserne i ovennævnte direktiv, og navnlig direktivets artikel 6 
"Definition af "rentebetalinger"", hvor det i stk. 2 hedder, at dersom en betalende agent ikke 
ligger inde med oplysninger om, hvor stor en del af indkomsten, der afledes af 
rentebetalinger, skal den samlede indkomst betragtes som rentebetaling. De portugisiske 
myndigheder betragter således alt udbytte jf. direktivets artikel 6, stk. 1, og alle provenuer jf. 
direktivets artikel 6, stk. 2, som værende skattepligtigt, hvilket fører til enorme skattekrav 
med tilbagevirkende kraft. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sikre, at 
dette spørgsmål, som han mener indebærer en krænkelse af EU's principper om fri 
bevægelighed for personer og finansprodukter, bliver løst.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Det endelige mål med direktivet om beskatning af indtægter fra opsparing i form af 
rentebetalinger (Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003, herefter benævnt direktivet) er at 
muliggøre, at indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, som udbetales i en 
medlemsstat til retmæssige ejere, der er fysiske personer, som er hjemmehørende i en anden 
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medlemsstat, gøres til genstand for reel beskatning i overensstemmelse med den sidstnævnte 
medlemsstats lovgivning (direktivets betragtning 8). Direktivet er et af de instrumenter, der er 
indført for at bekæmpe skattesvig og forebygge fordrejning af kapitalbevægelserne, samtidig 
med at den frie bevægelighed for kapital, som er fastsat i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, respekteres.

Direktivets formål opnås gennem udveksling af data vedrørende rentebetalinger mellem 
medlemsstaternes skattemyndigheder. Det fastsættes i direktivet (artikel 6, stk. 2), at den 
samlede indkomst, dersom en betalende agent ikke ligger inde med oplysninger om, hvor stor 
en del af indkomsten der afledes af rentebetalinger, skal betragtes som rentebetaling og 
meddeles til den kompetente myndighed i den retmæssige ejers bopælsland.

Direktivet griber ikke ind i medlemsstaternes beskatningsrettigheder (indtægternes art, 
hvorvidt indtægterne beskattes, og i givet fald til hvilken sats) eller deres nationale procedurer 
(krav om en indkomsterklæring fra skatteyderen, tidsfrister osv.). Skatteyderen skal med 
andre ord overholde de interne procedurer i bopælslandet og betale skat i henhold til den 
nationale lovgivning. Skattemyndighederne benytter kun oplysninger fra andre medlemsstater 
til at sikre, at skatteyderen overholder sine nationale skatteforpligtelser. 

Det betyder, at andrageren bør sørge for at få klarlagt sin skattesituation, og navnlig arten af 
sine indtægter fra Tyskland, med skattemyndighederne i sit bopælsland (Portugal). Der er kun 
tale om en overtrædelse af fællesskabslovgivningen, hvis indtægterne fra Tyskland behandles 
mindre gunstigt end tilsvarende indtægter tjent i Portugal. Det fremgår dog ikke af 
andragerens oplysninger, at der foreligger en sådan forskelsbehandling".


