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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1863/2009, adresată de Udo Zucker, de cetățenie germană, privind 
presupusa interpretare greșită de către autoritățile portugheze a dispozițiilor 
Directivei 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii 
sub forma plăților de dobânzi 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care are domiciliul în Portugalia, are venituri din economii sub forma plăților de 
dobânzi din Germania. El susține faptul că autoritățile fiscale portugheze interpretează în mod 
greșit declarația sa financiară depusă în Germania și dispozițiile directivei menționate 
anterior, în special articolul 6 denumit „Definiția plăților de dobânzi”, al cărui alineat (2) 
prevede că atunci când un agent plătitor nu dispune de niciun element privind partea din 
venituri care provine din plata unor dobânzi, valoarea globală a veniturilor se consideră ca 
fiind plata unor dobânzi. Autoritățile portugheze consideră că toate câștigurile, în 
conformitate cu alineatul (1) al articolului 6 din directiva menționată anterior, și toate 
încasările, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din directivă, sunt impozitabile, lucru 
care duce la crearea unor creanțe fiscale uriașe cu putere retroactivă. Prin urmare, petiționarul 
solicită Parlamentului European să asigure că această problemă, care, potrivit acestuia, 
reprezintă o încălcare a principiilor Uniunii Europene privind libera circulație a persoanelor și 
a produselor financiare, va fi soluționată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Obiectivul final al Directivei privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților 
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de dobânzi (Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003, denumită în continuare 
„directiva”) este să permită ca veniturile din economii, sub forma plății unor dobânzi 
efectuate într-un stat membru în favoarea unor beneficiari efectivi, care sunt persoane fizice 
cu domiciliul în alt stat membru, să fie într-adevăr impozitate conform dispozițiilor legale ale 
celui de-al doilea stat membru (considerentul nr. 8 din directivă). Directiva este unul din
instrumentele create în vederea combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale și a prevenirii 
distorsiunilor mișcărilor de capital, respectând totodată libertatea de mișcare a capitalului,
garantată de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Obiectivul directivei este atins prin schimbul de informații între autoritățile fiscale ale statelor 
membre privind plățile de dobânzi. Directiva prevede că în anumite circumstanțe (articolul 6 
alineatul (2) din directivă) în care un agent plătitor nu dispune de niciun element privind 
partea din venituri care provine din plata unor dobânzi, valoarea globală a veniturilor se 
consideră ca fiind plată de dobânzi și se comunică statului membru în care domiciliază 
beneficiarul efectiv.

Directiva nu interferează cu drepturile fiscale ale statelor membre (natura venitului, dacă 
acesta se impozitează și, în asemenea caz, cu ce procent) sau cu procedurile interne ale 
acestora (obligația contribuabilului de a-și declara veniturile, termene limită etc.). Cu alte 
cuvinte, contribuabilului i se cere să respecte procedurile interne ale statului membru de 
domiciliu și, atunci când este aplicabil, să achite impozitele prevăzute de legislația națională.
Informațiile parvenite de la celelalte state membre se vor utiliza de către autoritățile fiscale 
doar în scopul de a se asigura că contribuabilul își îndeplinește obligațiile fiscale la locul de 
domiciliu.

În concluzie, petiționarul va fi nevoit să-și clarifice situația fiscală și în special natura 
venitului realizat în Germania cu administrația fiscală a statului membru în care acesta 
domiciliază (Portugalia). Legislația comunitară ar fi încălcată doar în situația în care sursa de 
venit din Germania beneficiază de un tratament mai puțin favorabil în comparație cu un venit 
similar realizat în Portugalia. În orice caz, din faptele prezentate de către petiționar nu reiese 
vreo diferență de tratament.


