
CM\816800NL.doc PE441.365v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

11.5.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1863/2009, ingediend door Udo Zucker (Duitse nationaliteit), over 
de onjuiste interpretatie van de bepalingen in Richtlijn 2003/48/EG betreffende 
belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling door 
de Portugese autoriteiten 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die woonachtig is in Portugal, heeft inkomsten uit spaargelden in de vorm van 
rentebetalingen uit Duitsland. Hij beweert dat de Portugese belastingdienst zijn Duitse 
belastingaanslag en de bepalingen in bovengenoemde richtlijn verkeerd interpreteren. Het 
gaat hem met name om artikel 6 van de richtlijn, "Definitie van rentebetaling", waar in lid 2 
wordt gesteld dat indien een uitbetalende instantie geen informatie heeft over het deel van de 
inkomsten dat voortkomt uit rentebetalingen, het volledige bedrag aan inkomsten als 
rentebetaling wordt aangemerkt. De Portugese autoriteiten beschouwen daarom alle winst 
(vgl. artikel 6, lid 1, van de richtlijn) en alle opbrengsten (vgl. artikel 6, lid 2, van de richtlijn) 
als belastingplichtig, wat met terugwerkende kracht tot enorme belastingvorderingen leidt. 
Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om een oplossing voor deze kwestie, die 
naar zijn mening in strijd is met de bepalingen van de EU inzake vrij verkeer van personen en 
financiële producten. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Het uiteindelijke doel van de Richtlijn betreffende belastingheffing op inkomsten uit 
spaargelden in de vorm van rentebetaling (Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003, 
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hierna de richtlijn) is mogelijk te maken dat inkomsten uit spaargelden in de vorm van 
rentebetaling die in een lidstaat wordt verricht aan uiteindelijk gerechtigden die een 
natuurlijke persoon zijn en hun woonplaats in een andere lidstaat hebben, effectief worden 
belast overeenkomstig het nationale recht van de laatstgenoemde lidstaat (overweging 8 van 
de richtlijn). De richtlijn is een van de instrumenten die zijn ontwikkeld om 
belastingontduiking beter te kunnen bestrijden en om verstoringen in het kapitaalverkeer te 
voorkomen, waarbij het vrije verkeer van kapitaal wordt gegarandeerd door het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. 

De doelstelling van de richtlijn wordt bereikt door de uitwisseling van informatie met 
betrekking tot rentebetalingen tussen de belastingdiensten van de lidstaten. De richtlijn 
bepaalt dat onder bepaalde omstandigheden (artikel 6, lid 2 van de richtlijn) waarin de 
uitbetalende instantie geen informatie heeft over het deel van de inkomsten dat voortkomt uit 
rentebetalingen, het volledige bedrag aan inkomsten als rentebetaling wordt aangemerkt en 
wordt meegedeeld aan de woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde.

De richtlijn heeft geen gevolgen voor het belastingrecht van de afzonderlijke lidstaten (de 
aard van het inkomen, of het inkomen belast is en, zo ja, met welk tarief) of binnenlandse 
procedures (de noodzaak van een inkomstenopgave door de belastingbetaler, termijnen, enz.) 
Met andere woorden, de belastingbetaler moet handelen overeenkomstig de regels en 
procedures in zijn of haar woonstaat en belasting betalen indien dat volgens de binnenlandse 
wet van toepassing is. De informatie die wordt ontvangen uit andere lidstaten wordt alleen 
gebruikt door de belastingdienst om te verzekeren dat de belastingbetaler voldoet aan de 
belastingverplichtingen in zijn woonstaat.

Hieruit volgt dat indiener zijn fiscale situatie en in het bijzonder de aard van het uit Duitsland 
ontvangen inkomen moet duidelijk maken aan de belastingdienst in zijn woonstaat (Portugal). 
Er is pas sprake van inbreuk op het Gemeenschapsrecht als de Duitse inkomstenbron 
nadeliger wordt benaderd dan een vergelijkbare inkomstenbron in Portugal. Een dergelijke 
ongelijke benadering blijkt niet uit de feiten die door indiener worden aangedragen. 


