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Betreft: Verzoekschrift 0786/2011, ingediend door P. S. (Italiaanse nationaliteit), over 
de naleving door EU-ambtenaren van de Europese richtlijn betreffende 
belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt de Europese instellingen om te controleren of de werknemers bij de EU, de 
leden van het Europees Parlement en Europese commissarissen – die meestal belastingplichtig 
zijn in een andere lidstaat dan waar ze werkzaam zijn – voldoen aan de plichten die 
voortvloeien uit Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit 
spaargelden in de vorm van rentebetaling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Het uiteindelijke doel van Richtlijn 2003/48/EG1 is ervoor te zorgen dat over inkomsten uit 
spaargelden belasting wordt geheven overeenkomstig de voorschriften van de fiscale 
woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde. Hiertoe verstrekken de lidstaten automatisch 
informatie (of wordt, gedurende een overgangsperiode, in het geval van Luxemburg en 
Oostenrijk belasting ingehouden en overgedragen) aan de lidstaat waar de persoon in kwestie 
verblijft. Het is aan de marktdeelnemer die de uitbetaling van inkomsten verricht, de 
zogenaamde "uitbetalende instantie", om de woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde te 
controleren. De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de op 
                                               
1 PB L157 van 26.06.2003, blz.38.
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hun grondgebied gevestigde uitbetalende instanties de taken verrichten die nodig zijn voor de 
uitvoering van de richtlijn; personeel van de Commissie en het Parlement, commissarissen en 
leden van het Europees Parlement genieten geen voorkeursbehandeling in het kader van 
Richtlijn 2003/48/EG.

Daarnaast bevestigt de Commissie maatregelen te hebben genomen om alle nodige informatie 
met betrekking tot Richtlijn 2003/48/EG aan haar personeel te verstrekken. In 2005 heeft de 
Commissie Mededeling van de administratie nr. 45-2005 gepubliceerd, waarin uitleg werd 
gegeven over de richtlijn. Het onthaalbureau van de Commissie organiseert elk jaar een 
conferentie over dit onderwerp, en nadere informatie is te vinden op een aparte pagina op de 
intranetsite.

De Commissie beschikt echter niet over de middelen om te controleren of haar 
personeelsleden hun nationale verplichtingen nakomen om hun inkomsten uit spaargelden in 
de lidstaat van hun fiscale woonplaats op correcte wijze aan te geven. Het betreft 
privégegevens over spaargelden en individuele verplichtingen van personeelsleden jegens hun 
nationale belastingdiensten. De Richtlijn verleent de Commissie geen bevoegdheid om 
dergelijke gegevens te controleren, niet in haar hoedanigheid van EU-instelling, en nog 
minder in haar hoedanigheid van werkgever.

Om een consistentere behandeling van uiteindelijk gerechtigden door uitbetalende instanties 
te waarborgen, verduidelijkt het voorstel van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 
2003/48/EG van 2008, dat momenteel op het niveau van de Raad wordt behandeld, dat 
wanneer de uitbetalende instantie in het bezit is van officiële documenten waaruit blijkt dat de 
fiscale woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde zich vanwege diplomatieke voorrechten of 
andere internationale regelingen in een andere lidstaat bevindt dan het vaste adres, de 
woonplaats voor de toepassing van Richtlijn 2003/48/EG de fiscale woonplaats is 
overeenkomstig die officiële documenten.

Conclusie

Wat betreft de verplichtingen van personeel van de Commissie met betrekking tot Richtlijn 
2003/48/EG is de rol van de Commissie beperkt tot het mededelen van de voorschriften aan 
het personeel. Dit wordt op systematische wijze uitgevoerd. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

De Commissie kan de opmerkingen uit haar eerste mededeling alleen maar bevestigen. 
Bovendien kan het personeel, zoals indiener heeft opgemerkt, gratis en via het onthaalbureau 
van de Commissie (dat praktische informatie aan het personeel verstrekt) een advocaat die 
gespecialiseerd is in belastingzaken raadplegen, om erachter te komen welke fiscale 
verplichtingen zij moeten nakomen.

Wat betreft de toepassing van artikel 13 van het Protocol betreffende de voorrechten en 
immuniteiten, dat deel uitmaakt van de Verdragen, merkt de Commissie op dat de bepaling 
algemeen geldt en ongeacht bijzondere omstandigheden. De effecten van deze bepaling zijn 
afhankelijk van de woonplaats van de ambtenaar bij zijn/haar indiensttreding. De Commissie 
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is niet in staat om de redelijkheid van deze bepaling te beoordelen.  Haar taak is deze na te 
leven en toe te passen. Volgens de huidige stand van de EU-wetgeving is de directe 
belastingheffing van particulieren niet op elkaar afgestemd en worden, als gevolg van de 
uiteenlopende nationale belastingstelsels, verschillende belastingtarieven en -soorten 
toegepast voor ambtenaren die over een "fictieve fiscale woonplaats" in hun land van 
herkomst beschikken. Aangezien de rechtssituatie van burgers per lidstaat verschilt, is de 
Commissie van mening dat de toepassing van de bepaling niet discriminerend is.

Wat de spaarrichtlijn betreft, voorziet artikel 3 in minimumcriteria voor het bepalen van de 
identiteit en de woonplaats van de uiteindelijk gerechtigden, waardoor de lidstaten niet 
verplicht zijn hun feitelijke fiscale woonplaats te controleren (behalve indien de begunstigden 
verzoeken rekening te houden met het feit dat zij hun feitelijke fiscale woonplaats in een 
derde land hebben). Elke nationale maatregel die verder reikt dan deze minimumcriteria, maar 
in overeenstemming is met het uiteindelijke doel van de spaarrichtlijn, met name dat de 
belastingheffing kan plaatsvinden overeenkomstig de fiscale wetgeving die van kracht is in 
het land van de feitelijke fiscale woonplaats, is aanvaardbaar volgens de EU-wetgeving.

De administratieve problemen waarmee belastingplichtigen met hun fiscale woonplaats in 
Italië en hun vaste verblijfplaats in een ander land worden geconfronteerd, moeten in eerste 
instantie bij de Italiaanse autoriteiten worden aangekaart.

De Commissiediensten hebben de Italiaanse autoriteiten al een aantal vragen gesteld over de 
twee onlangs in Italië ingevoerde belastingen op onroerende goederen en financiële 
activiteiten die Italiaanse belastingplichtigen in het buitenland ontplooien (respectievelijk 
IVIE en IVAFE). In het kader van dit initiatief ging de aandacht ook uit naar de interpretatie 
van wettelijke bepalingen die voortvloeien uit de circulaire van 2 juli 2012. Er werden een 
aantal wijzigingen op de bestaande wetgeving opgenomen in de stabiliteitswet van 29 
december 2012. De Commissie wil voorlopig geen eindbeoordeling uitvoeren van de 
verenigbaarheid van de EU-wetgeving met de nationale maatregelen die de overheid heeft 
genomen.

De Commissiediensten bevestigen bovendien dat in de mededeling van 27 juni 2012 
(COM(2012) 351 def.) van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
concrete manieren om de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking, ook in 
relatie tot derde landen, te versterken, hun standpunten over dit onderwerp worden verwoord. 
Er werd op 6 december 2012 tevens een gedetailleerd actieplan (COM(2012) 722) opgesteld 
door de Europese Commissie als follow-up van haar mededeling in juni.


