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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0786/2011, adresată de P.S., de cetățenie italiană, privind aplicarea în 
cazul funcționarilor comunitari a directivei europene privind impozitarea 
veniturilor din economii

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită ca instituțiile europene să controleze punerea în aplicare de către proprii 
angajați, deputați în Parlamentul European și comisari – în mare parte cu reședința fiscală 
într-un stat diferit de cel în care își exercită funcțiile – a obligațiilor prevăzute de 
Directiva 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012.

Principalul obiectiv al Directivei 2003/48/CE1 este de a permite impozitarea veniturilor din 
economii în conformitate cu normele statului de reședință fiscală al beneficiarului efectiv. În 
acest scop, statele membre furnizează informații în mod automat (sau, pe durata unei perioade 
de tranziție, Luxemburg și Austria aplică reținerea la sursă și transferul) statului membru de 
reședință al persoanelor în cauză. Agentul economic care efectuează plata veniturilor, așa-
numitul agent plătitor, este cel care trebuie să verifice reședința beneficiarilor efectivi. Statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că agenții plătitori care și-au stabilit 
sediul pe teritoriul lor îndeplinesc sarcinile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive; personalul Comisiei/Parlamentului, precum și comisarii și deputații în Parlamentul 
                                               
1 JO L 157, 26.6.2003, p. 38.
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European, nu beneficiază de niciun tratament special în temeiul Directivei 2003/48/CE.

În plus, Comisia confirmă că a adoptat măsuri pentru a furniza personalului său toate 
informațiile necesare în ceea ce privește Directiva 2003/48/CE. În 2005, Comisia a emis Nota 
administrativă nr. 45/2005 în care se explică directiva. În fiecare an, Biroul de primire al 
Comisiei organizează o conferință pe această temă, iar mai multe informații detaliate pot fi 
găsite pe o pagină dedicată acestui subiect pe site-ul de internet intern.

Cu toate acestea, Comisia nu dispune de mijloace pentru a verifica dacă personalul său 
respectă obligațiile interne de a declara în mod corect veniturile din economii în statul 
membru de reședință fiscală. Acest lucru vizează informații confidențiale privind economiile 
și obligațiile individuale ale personalului față de autoritățile fiscale naționale. Directiva nu 
conferă Comisiei, ca instituție, și cu atât mai puțin ca angajator, competența de a verifica 
astfel de informații.

Pentru a asigura un tratament mai coerent al beneficiarilor efectivi de către agenții plătitori, 
propunerea din 2008 a Comisiei de modificare a Directivei 2003/48/CE, discutată în prezent 
la nivelul Consiliului, precizează că, atunci când agentul plătitor deține documente oficiale 
care dovedesc faptul că reședința fiscală a beneficiarului efectiv se află într-un stat membru 
diferit de cel în care beneficiarul își are adresa permanentă, ca urmare a privilegiilor 
diplomatice sau a altor norme internaționale, se consideră că reședința în sensul 
Directivei 2003/48/CE este reședința fiscală conformă documentelor oficiale respective.

Concluzie

Referitor la obligațiile personalului Comisiei cu privire la Directiva 2003/48/CE, rolul 
Comisiei se limitează la comunicarea normelor către personal. Această comunicare se 
efectuează în mod sistematic. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 ianuarie 2013

Comisia poate doar să confirme comentariile sale exprimate în prima sa comunicare. În plus, 
astfel cum a observat petiționarul, pentru a afla mai multe informații privind obligațiile lor 
fiscale, membrii personalului pot consulta efectiv, gratuit și prin intermediul Biroului de 
primire al Comisiei (care furnizează personalului informații obișnuite practice) –, un avocat 
care are cunoștințe solide de drept fiscal.

În ceea ce aplicarea articolului 13 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile, care face 
parte din tratate, Comisia observă că această dispoziție se aplică în general și indiferent de 
situații individuale. Efectele sale depind de domiciliul funcționarului la momentul încadrării 
sale în muncă. Comisia nu este în măsură să adopte o opinie privind corectitudinea acestei 
dispoziții. Comisia are obligația să o respecte și să o pună în aplicare. Deoarece în această 
etapă a evoluției dreptului UE, impozitarea directă a persoanelor fizice este puțin armonizată, 
nivelurile și tipurile diferite de impozite aplicabile funcționarilor care au „rezidența fiscală 
presupusă” în statele lor de origine sunt o consecință a existenței unor regimuri fiscale diferite 
la nivel național. Prin urmare, situația juridică a cetățenilor din state membre diferite este 
diferită, iar Comisia nu consideră că aplicarea dispoziției respective este discriminatorie.
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În ceea ce privește în special Directiva privind impozitarea veniturilor din economii, 
articolul 3 prevede criterii minime de stabilire a identității și reședinței beneficiarilor efectivi 
care nu obligă statele membre să le controleze rezidența lor fiscală efectivă (exceptând cazul 
în care beneficiarul solicită să se ia în considerare faptul că rezidența lui fiscală efectivă se 
află într-o țară terță). Din punctul de vedere al dreptului UE, este acceptată orice măsură 
națională mai strictă decât criteriile minime, dar care respectă principalul obiectiv al 
Directivei privind impozitarea veniturilor din economii, și anume de a permite impozitarea în 
conformitate cu normele fiscale ale statului de reședință fiscală efectivă.

Restricțiile administrative cu care se confruntă contribuabilii care își au reședința fiscală în 
Italia, iar reședința permanentă în alt stat, trebuie să fie rezolvate în primul rând cu autoritățile 
italiene.

Serviciile Comisiei au adresat deja autorităților italiene niște întrebări privind cele două 
impozite introduse recent în Italia pe bunurile imobiliare și pe activitățile financiare 
desfășurate în străinătate de contribuabilii din domeniul IT (IVIE și, respectiv, IVAFE). În 
contextul acestei inițiative, a fost adusă în discuție și interpretarea dată dispozițiilor legislative 
rezultate din circulara din 2 iulie 2012. Unele modificări ale legislației existente au fost 
incluse în dreptul legea privind stabilitatea din 29.12.2012. În această etapă, Comisia își 
rezervă evaluarea sa finală privind respectarea dreptului UE de către măsurile naționale, astfel 
cum este interpretat de către administrație.

Serviciile Comisiei confirmă, de asemenea, că opiniile lor sunt reflectate de Comunicarea din 
27 iunie 2012 (COM(2012)351 final) a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 
privind modalitățile concrete de intensificare a luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale, 
inclusiv în ceea ce privește țările terțe. De asemenea, la 6 decembrie 2012, Comisia 
Europeană a adoptat un plan de acțiune (COM(2012)722) ca o continuare la Comunicarea sa 
din iunie.


