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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1863/2009, του Udo Zucker, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παρερμηνεία εκ μέρους των πορτογαλικών αρχών των διατάξεων της 
οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων 
εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος διαμένει στην Πορτογαλία, έχει εισοδήματα υπό μορφή τόκων από 
αποταμιεύσεις από τη Γερμανία. Ισχυρίζεται ότι οι πορτογαλικές φορολογικές αρχές 
παρερμηνεύουν τη γερμανική φορολογική του δήλωση και τις διατάξεις της ανωτέρω 
οδηγίας, και ειδικότερα το άρθρο 6 της οδηγίας, «Ορισμός των τόκων», και την παράγραφο 2 
αυτού, όπου αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που ο φορέας πληρωμής δεν έχει στη διάθεσή του 
στοιχεία σχετικά με το μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από πληρωμή τόκων, το 
συνολικό ποσό του εισοδήματος θεωρείται ως πληρωμή τόκων. Οι πορτογαλικές αρχές 
θεωρούν φορολογητέα όλα τα εισοδήματα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της 
οδηγίας, και όλα τα έσοδα σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2 της οδηγίας, κάτι που έχει 
ως αποτέλεσμα τεράστιες φορολογικές απαιτήσεις με αναδρομική ισχύ. Ως εκ τούτου, ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγγυηθεί ότι θα διευθετηθεί η εν λόγω 
υπόθεση, η οποία κατά τη γνώμη του συνιστά παράβαση των αρχών της ΕΕ σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των χρηματοοικονομικών προϊόντων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Στόχος της οδηγίας για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από 
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αποταμιεύσεις (οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, στο εξής 
«οδηγία») είναι να καταστεί δυνατή η πραγματική φορολόγηση των εισοδημάτων που 
καταβάλλονται ως τόκοι εντός ενός κράτους μέλους σε πραγματικούς δικαιούχους που είναι 
φυσικά πρόσωπα, έχοντα κατοικία σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού 
του τελευταίου κράτους (αιτιολογική σκέψη 8 της οδηγίας). Η οδηγία αποτελεί ένα από τα 
μέσα που θεσπίστηκαν για την καλύτερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την πρόληψη 
των στρεβλώσεων στις κινήσεις κεφαλαίων, με παράλληλο σεβασμό προς την ελεύθερη 
κυκλοφορία κεφαλαίων η οποία διασφαλίζεται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο στόχος της οδηγίας επιτυγχάνεται μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
φορολογικών αρχών των κρατών μελών όσον αφορά την καταβολή τόκων. Η οδηγία 
προβλέπει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις (άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας), όταν ο 
φορέας πληρωμής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά με το μέρος του εισοδήματος 
που προέρχεται από πληρωμή τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήματος θεωρείται πληρωμή 
τόκων και κοινοποιείται στο κράτος μέλος κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου.

Η οδηγία δεν αφορά τα δικαιώματα φορολόγησης των κρατών μελών (φύση του 
εισοδήματος, εάν το εισόδημα φορολογείται και, εάν ναι, με τι συντελεστή) ή στις εσωτερικές 
τους διαδικασίες (ανάγκη δήλωσης του εισοδήματος από μέρους του φορολογούμενου, 
προθεσμίες κ.λπ.). Με άλλα λόγια, απαιτείται ο φορολογούμενος να συμμορφώνεται με τις 
εσωτερικές διαδικασίες του κράτους μέλους κατοικίας του και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, 
να καταβάλλει φόρους όταν το εσωτερικό δίκαιο προβλέπει κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη χρησιμοποιούνται από τη φορολογική αρχή μόνο για να 
διασφαλιστεί ότι ο φορολογούμενος συμμορφώνεται προς τις εγχώριες φορολογικές 
υποχρεώσεις του.

Ως αποτέλεσμα, ο αναφέρων θα πρέπει να διασαφηνίσει τη φορολογική του κατάσταση και 
συγκεκριμένα τη φύση του εισοδήματος που λαμβάνει από τη Γερμανία στη φορολογική 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί (Πορτογαλία). Παραβίαση του κοινοτικού 
δικαίου ενδέχεται να προκύψει μόνο εάν η γερμανική πηγή εισοδήματος αντιμετωπιστεί 
λιγότερο ευνοϊκά από ό,τι ανάλογα εισοδήματα που αποκτώνται στην Πορτογαλία.
Εντούτοις, μια τέτοια διαφορετική μεταχείριση δεν καθίσταται προφανής από τα γεγονότα 
που παρουσίασε ο αναφέρων.


