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КРАТКА ОБОСНОВКА

Директива 2003/48/EО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания 
под формата на лихвени плащания (по-нататък наричана "Директивата") беше приета 
през 2003 г. Държавите-членки започнаха да прилагат разпоредбите й на 1 юли 2005 г. 
Целта на Директивата е да позволи на държавите-членки, в съответствие с тяхното 
законодателство, да облагат с данъци бенефициерите на доходи от спестявания под 
формата на лихвени плащания, дори когато последните са физически лица, които 
подлежат на данъчно облагане в държава-членка, която получава приход от лихви от 
друга държава-членка.  

В съответствие с член 18 на Директивата Комисията докладва на Съвета на всеки три 
години за изпълнението на настоящата директива и, въз основа на тези доклади, 
предлага на Съвета необходимите изменения на директивата. 

В първия си доклад, приет на 15 септември 2008 г. Комисията посочи, че вече е 
възможно разпоредбите на Директивата да се заобикалят чрез използване на 
посреднически инвеститорски компании (правни субекти или договорености), които не 
са обхванати от настоящето официално определение на "бенефициер" (тъй като 
определението обхваща само физическите лица) и, които, от друга страна, не са 
задължени в съответствие с разпоредбите на Директивата, да действат като агенти по 
плащания. Директивата може също да бъде заобикаляна чрез такава реорганизация на 
финансовата дейност, при която доходът се ползва от ограниченията относно риска, 
гъвкавостта и договорената възвращаемост на инвестициите, равностойна на вземания 
по дългове, като същевременно остава извън формалното определение за "лихва" по 
смисъла на настоящата Директива.  

Цели на предложението на Комисията и планирани мерки

Целта на предложението на Комисията е да разшири обхвата на Директивата, без да 
увеличава административната тежест за икономическите оператори. Предложението 
цели също да внесе изменения с оглед да преодолее, доколкото това е възможно, 
оставащите пропуски в Директивата, посочени в доклада на Комисията и да 
предотврати нарушенията. 

Определение за "бенефициер"

Обхватът на Директивата понастоящем не включва плащания към правни субекти и  
правни договорености, притежавани от физически лица и, следователно, физическите 
лица можеха да заобикалят правилата на Директивата, като използват за посредници 
правни субекти или правни договорености.  Комисията счита, че разширяването на 
определението за "бенефициер", така че то да обхване всички плащания към правни 
субекти или правни договорености би било неподходящо и нефункциониращо решение. 
Съгласно становището на Комисията по-ефикасно решение ще бъде да се поиска от 
агентите по плащания да използват достъпната вече за тях информация в съответствие 
със законодателството за предотвратяване на изпирането на пари (Директива 
2005/60/ЕО) - процедура на прозрачност.   Стремежът е по този начин да се гарантира, 
че всички физически лица, които използват други посреднически агенти, получаващи 
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печалба от спестяванията им, понастоящем са обект на данъчно облагане в държавата-
членка по пребиваване. 

В съответствие с предложението агенти по плащания, намиращи се в ЕС ще прилагат 
прозрачна процедура при плащания, извършени в полза на правни субекти и правни 
договорености, намиращи се извън ЕС, когато данъчното облагане на прихода от 
лихви, получаван от тези правни субекти или правни договорености, не е гарантирано.  
Тези правни субекти и правни договорености са изброени в Приложение ІV. 

В подкрепа на използването на правилата за предотвратяване на изпирането на пари 
беше използван аргумент, че по този начин се избягва допълнителна административна 
тежест.  Все пак, позоваването на горецитираната директива е проблематично, 
донякъде поради терминологичните различия, които затрудняват тълкуването на 
директивата.  Системата за събиране на данни, целяща да предотврати изпирането на 
пари сама по себе си не отговаря на целта на директивата за предотвратяване на 
укриването на данъци. Използването на правилата за предотвратяване на изпирането на 
пари в тази директива следва да бъде уточнено допълнително, за да се избегнат 
неясноти. 

"Агент по плащанията" и "агент по плащания при получаване на лихвено плащане" 

Комисията предлага в член 4 да бъде изяснен термина "агент по плащания" и, в 
съответствие с предложеното изменение, ще се изисква всяка посредническа структура 
да действа като "агент по плащания при получаване на лихвено плащане".  Тя предлага 
да се добави положителен списък, който да включва всички правни субекти и правни 
договорености като "агенти по плащанията при получаване на лихвено плащане", както 
са посочени в Приложение ІІІ. Все пак, разпределянето на отговорността между 
агентите по плащания при ситуации, в които като междинни структури преди 
печалбата от спестяванията да достигне до бенефициера действат няколко агенти по 
плащания, остава неясна. 

Определение на "лихвени плащания"

Комисията предлага изменения в член 6 на Директивата, така че определението за 
получена"лихва" да обхваща не само прихода от лихви, но и приход, който в същността 
си е равностоен на приход от лихва върху ценни книжа, и който може да се разглежда 
от инвеститора като вземания по дългове, защото свързаният с тях риск е известен и е 
по-голям от риска, придружаващ вземанията по дългове (инвеститорът получава най-
малко 95% от инвестирания капитал на падежа на ценните книжа).   Предложението 
цели да ограничи до възможния минимум напрежението в инвеститорската дейност в 
този сектор; прагът от 95% гарантиран капитал е обоснован по отношение на ценните 
книжа и причиненото неудобство е пропорционално на ползите, произлизащи от 
изменението.

Комисията предлага също обхватът на Директивата да бъде разширен, така че да 
обхване печалбите от тези договори за животозастраховане, които могат да бъдат пряко 
сравнени с предприятия за колективно инвестиране, тъй като действителните им 
положителни резултати, от които възникват печалбите, са свързани изцяло с дохода от 
вземания по дългове или равностоен доход, попадащ в обхвата на Директивата за 
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спестяванията, и защото те не осигуряват значително покритие на биометричния риск 
(по-малко от 5 %).   Разширяването на определението спрямо тези продукти на 
животозастраховането е свързано със случаи на укриване на данъци, за чието 
предотвратяване в бъдеще Комисията настоява чрез това изменение.  Все пак би било 
по-добре да се насочим към по-общо правило, като се опитаме да предотвратим 
заобикалянето на Директивата при разработването на нови инвестиционни продукти.   
Намирането на ефективни, но въпреки това пропорционални средства за постигането на 
тази цел, би представлявало предизвикателство.

Преходен период за събиране на данъка при източника

Белгия, Австрия и Люксембург се възползват от преходния период, предвиден в 
настоящата Директива, през време на който те остават извън автоматичната система за 
обмен на данни, като прилагат алтернативна система за събиране на данък при 
източника. Комисията не представи предложение в тази област. 

Комисията не представи предложения и за разпределянето на прихода от данъци, 
когато се използва събиране на данък при източника.

o

o     o

Измененията към Директивата, предложени от Комисията са необходими с оглед 
предотвратяването на укриването на данъци и изясняването на обхвата на настоящата 
Директива. Все пак предложените изменения все още не са достатъчно ясни на места и 
се нуждаят от тълкуване. На този етап, докладчикът няма да предлага изменения към 
предложението на Комисията, като счита, че то представлява категорична стъпка в 
правилната посока, като се отчита настоящата ситуация.   

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва комисията по икономически и парични 
въпроси, която е водеща, да предложи за одобрение предложението на Комисията.
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