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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1863/2009, którą złożył Udo Zucker (Niemcy) w sprawie rzekomo 
niewłaściwego interpretowania przez władze portugalskie przepisów dyrektywy 
Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie 
wypłacanych odsetek

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który mieszka w Portugali, posiada dochód z oszczędności w formie 
odsetek wypłacanych w Niemczech. Twierdzi on, że portugalskie władze podatkowe 
niewłaściwie interpretują zwrot jego niemieckiego podatku, a także przepisy wspomnianej 
dyrektywy, a w szczególności jej artykuł 6 „Definicja wypłaty odsetek”, w którego ustępie 
2 stwierdza się, że w sytuacji gdy podmiot wypłacający nie ma informacji dotyczących części 
przychodu uzyskiwanej z wypłat odsetek, całkowita kwota przychodu jest uznawana za 
wypłatę odsetek. Władze portugalskie uznają wszystkie dochody zgodne z art. 6 ust. 1 
przedmiotowej dyrektywy i wszystkie wpływy zgodne z art. 6 ust. 2 dyrektywy za 
podlegające opodatkowaniu, co powoduje powstanie ogromnych roszczeń podatkowych ze 
skutkiem wstecznym. Dlatego składający petycję wzywa Parlament Europejski do 
zapewnienia rozwiązania tego problemu, który w jego mniemaniu stanowi naruszenie 
unijnych zasad swobody przepływu osób i produktów finansowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Podstawowym celem dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności
w formie wypłacanych odsetek (dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r., 
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zwana dalej dyrektywą) jest umożliwienie tego, by dochód z oszczędności w formie wypłaty 
odsetek dokonywanej w jednym państwie członkowskim właścicielom odsetek będących 
osobami fizycznymi zamieszkującymi w innym państwie członkowskim został poddany 
efektywnemu opodatkowaniu, zgodnie z przepisami tego ostatniego państwa członkowskiego
(punkt 8 preambuły dyrektywy). Dyrektywa ta jest jednym z instrumentów ustanowionych
w celu skuteczniejszej walki z unikaniem płacenia podatków i zapobiegania zniekształceniom
w przepływach kapitałowych, przy jednoczesnym poszanowaniu swobody przepływu kapitału 
gwarantowanej przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Cel dyrektywy jest realizowany w oparciu o wymianę informacji na temat wypłat odsetek 
między władzami podatkowymi państw członkowskich. W dyrektywie przewiduje się, że
w pewnych okolicznościach (art. 6 ust. 2 dyrektywy), gdy podmiot wypłacający nie posiada 
informacji dotyczących części przychodu uzyskiwanej z wypłat odsetek, całkowita kwota 
przychodu jest uznawana za wypłatę odsetek. Informacje te przekazuje się państwu 
członkowskiemu zamieszkania właściciela odsetek.

W dyrektywie tej nie ingeruje się w prawa podatkowe państw członkowskich (charakter 
przychodu, to, czy przychód podlega opodatkowaniu, a jeśli tak, to z zastosowaniem jakiej 
stawki) ani też w procedury krajowe (konieczność składania deklaracji przez podatnika, 
terminy itd.). Innymi słowy podatnik musi przestrzegać procedur wewnętrznych w państwie 
członkowskim zamieszkania, a tam, gdzie to wskazane, płacić podatek, jeżeli stanowi tak 
prawo krajowe. Administracja podatkowa korzysta z informacji otrzymywanych od innych 
państw członkowskich tylko w celu upewnienia się, że podatnik przestrzega krajowych 
zobowiązań podatkowych. 

W rezultacie składający petycję powinien wyjaśnić swoją sytuację podatkową,
a w szczególności charakter przychodu otrzymywanego z Niemiec, z administracją 
podatkową państwa członkowskiego zamieszkania (Portugalia). Do naruszenia prawa 
wspólnotowego mogłoby dojść tylko w sytuacji, w której przychód ze źródła niemieckiego 
byłby traktowany mniej korzystnie niż podobny przychód uzyskany w Portugalii. Jednak
z informacji przedstawionych przez składającego petycję nie wynika, by wystąpiła taka 
różnica w traktowaniu.


