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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οδηγία του Συμβουλίου 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων 
εισοδημάτων αποταμίευσης (στο εξής "η οδηγία") εγκρίθηκε το 2003. Τα κράτη μέλη 
άρχισαν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της την 1η Ιουλίου 2005. Στόχος της οδηγίας είναι να 
διευκολυνθούν τα κράτη μέλη στη φορολόγηση, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, των υπό 
μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις από τους πραγματικούς δικαιούχους τέτοιων 
εισοδημάτων, ακόμη και όταν οι τελευταίοι είναι φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται σε 
ένα κράτος μέλος και λαμβάνουν το υπό μορφή τόκων εισόδημα από άλλο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας η Επιτροπή παρουσιάζει στο Συμβούλιο έκθεση κάθε 
τρία χρόνια σχετικά με τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας και προτείνει στο Συμβούλιο, με 
βάση αυτές τις εκθέσεις, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην οδηγία αποδεικνύονται 
αναγκαίες.

Στην πρώτη της έκθεση, που εγκρίθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, η Επιτροπή δήλωνε ότι 
ήταν πλέον δυνατόν να παρακάμπτεται η οδηγία με τη χρήση ενδιάμεσων επενδυτικών 
εταιρειών (νομικές οντότητες ή μορφώματα), οι οποίες δεν καλύπτονταν από τον ισχύοντα 
επίσημο ορισμό του "πραγματικού δικαιούχου" (καθώς ο ορισμός καλύπτει μόνο φυσικά 
πρόσωπα) και οι οποίες, από την άλλη πλευρά, δεν ήταν υποχρεωμένες, σύμφωνα με την 
οδηγία, να λειτουργούν ως φορείς πληρωμής. Η οδηγία μπορεί επίσης να παρακαμφθεί με 
διαμόρφωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά τρόπο ώστε, ενώ το επίπεδο κινδύνου, η 
ευελιξία και η συμφωνημένη απόδοση ισοδυναμούν με απαιτήσεις, το εισόδημα να 
εξακολουθεί να μην καλύπτεται από τον επίσημο ορισμό του "τόκου" υπό το πνεύμα της 
οδηγίας.

Στόχοι της πρότασης της Επιτροπής και βασικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων 
μέτρων

Ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας,
χωρίς να αυξάνεται ο διοικητικός φόρτος για τους οικονομικούς φορείς. Επιδιώκει επίσης να 
επιτύχει τροποποιήσεις με σκοπό να κλείσουν στο μέτρο του δυνατού τα εναπομένοντα 
παραθυράκια της οδηγίας, τα οποία επισημάνθηκαν στην έκθεση της Επιτροπής, καθώς και 
να αποφευχθούν στρεβλώσεις.

Ορισμός του "πραγματικού δικαιούχου"

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν καλύπτει επί του παρόντος πληρωμές σε νομικές 
οντότητες και μορφώματα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, επομένως υπήρξαν φυσικά 
πρόσωπα που μπόρεσαν να παρακάμψουν τις διατάξεις της οδηγίας χρησιμοποιώντας μια 
παρεμβαλλόμενη νομική οντότητα ή μόρφωμα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διεύρυνση του 
ορισμού του "πραγματικού δικαιούχου", ώστε να καλύπτονται όλες οι πληρωμές σε νομικές 
οντότητες και μορφώματα, δεν θα ήταν η κατάλληλη λύση, αντίθετα θα ήταν μια λύση 
υπερβολικά δυσκίνητη. Κατά την άποψη της Επιτροπής αποτελεσματικότερη λύση θα ήταν 
να ζητείται από τους φορείς πληρωμής να χρησιμοποιούν τις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες 
από τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων προσόδων (οδηγία 
2005/60/ΕΚ) - την "αναδρομική" προσέγγιση (look-through procedure). Κατ' αυτό τον τρόπο 
επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι όλα τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν χρήση άλλων 
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ενδιάμεσων φορέων για τη λήψη του προϊόντος των καταθέσεών τους φορολογούνται 
πραγματικά στα κράτη μέλη διαμονής τους.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι φορείς πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ 
εφαρμόζουν την αναδρομική προσέγγιση σε πληρωμές που έχουν καταβληθεί σε τέτοιες 
νομικές οντότητες και μορφώματα, εγκατεστημένα εκτός ΕΕ, όταν δεν έχει διασφαλιστεί η 
πρέπουσα φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων τα οποία καταβάλλονται σε 
αυτές τις νομικές οντότητες ή μορφώματα. Αυτές οι νομικές οντότητες ή μορφώματα 
καταλογογραφούνται στο Παράρτημα Ι.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία υπέρ των υφιστάμενων διατάξεων για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης παράνομων προσόδων, έτσι αποφεύγεται ο πρόσθετος διοικητικός 
φόρτος. Ωστόσο οι αναφορές στην προαναφερθείσα οδηγία είναι προβληματικές, εν μέρει 
εξαιτίας των διαφορών στην ορολογία, οι οποίες δυσχεραίνουν την ερμηνεία της οδηγίας. Το 
σύστημα συλλογής δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή της νομιμοποίησης 
παράνομων προσόδων δεν είναι αφ' εαυτού κατάλληλο για τον στόχο της οδηγίας να 
αποτρέπεται η φοροαποφυγή. Η χρήση των διατάξεων για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης παράνομων προσόδων στην παρούσα οδηγία πρέπει να αποσαφηνιστεί
περαιτέρω για να αποφευχθούν αβεβαιότητες.

"Φορέας πληρωμής" και "φορέας πληρωμής κατά την είσπραξη των τόκων"

Η Επιτροπή προτείνει στο άρθρο 4 της οδηγίας να αποσαφηνιστεί ο όρος "φορέας πληρωμής" 
και, σύμφωνα με την τροποποίησή της, κάθε ενδιάμεση δομή θα πρέπει να λειτουργεί ως 
"φορέας πληρωμής κατά την είσπραξη των τόκων". Προτείνει να προστεθεί θετικός 
κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις οντότητες και τα μορφώματα που πρέπει να 
θεωρούνται "φορείς πληρωμής κατά την είσπραξη", ως παράρτημα ΙΙΙ. Ωστόσο, παραμένει 
ασαφής ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων πληρωμής σε καταστάσεις κατά 
τις οποίες περισσότεροι του ενός φορείς πληρωμής λειτουργούν ως ενδιάμεσες δομές πριν να 
φθάσει το εισόδημα από τις αποταμιεύσεις στον πραγματικό δικαιούχο. 

Ορισμός των "υπό μορφή τόκων εισοδημάτων" 

Η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί το άρθρο 6 της οδηγίας ώστε ο ορισμός των "τόκων" 
να καλύπτει όχι μόνο τα εισοδήματα από τόκους αλλά και τα εισοδήματα που ουσιαστικά 
ισοδυναμούν με εισοδήματα από τίτλους του δημοσίου και μπορούν να θεωρηθούν από τον 
επενδυτή ως ισοδύναμα απαιτήσεων, καθώς ο κίνδυνος που αυτό συνεπάγεται είναι γνωστός 
και μεγαλύτερος από αυτόν των απαιτήσεων (με τη λήξη της προθεσμίας των τίτλων του 
δημοσίου ο επενδυτής λαμβάνει τουλάχιστον 95% του επενδυμένου κεφαλαίου). Η πρόταση 
αποσκοπεί στο να πιέσει όσο το δυνατόν λιγότερο την επενδυτική δραστηριότητα σε αυτόν 
τον τομέα· το ανώτατο όριο του 95% εγγυημένου κεφαλαίου δικαιολογείται όσον αφορά τους 
τίτλους και οι τυχόν δυσχέρειες που προκαλεί δεν είναι δυσανάλογες σε σχέση με τα οφέλη 
που αποφέρει η τροποποίηση. 

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να 
καλύπτει τα οφέλη που προκύπτουν από συμβάσεις ασφάλισης ζωής που μπορούν να 
συνδεθούν άμεσα με μηχανισμούς συλλογικών επενδύσεων, καθώς η θετική απόδοσή τους, 
από την οποία προκύπτουν τα οφέλη, συνδέεται άμεσα με τα εισοδήματα από απαιτήσεις ή 
ισοδύναμα εισοδήματα σύμφωνα με την οδηγία και καθώς δεν καλύπτουν σοβαρούς 
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βιομετρικούς κινδύνους (κάτω του 5%). Η επέκταση του ορισμού σε τέτοια προϊόντα
ασφάλισης ζωής συνδέεται με περιπτώσεις φοροαποφυγής, οι οποίες, κατά τον ισχυρισμό της 
Επιτροπής, μπορούν να αποφευχθούν μελλοντικά με μια τέτοια τροποποίηση. Θα ήταν, 
ωστόσο, σκοπιμότερη μια γενική διάταξη για την αποτροπή της παράκαμψης της οδηγίας
όταν αναπτύσσονται νέα επενδυτικά προϊόντα. Θα ήταν ενδιαφέρον να βρεθούν 
αποτελεσματικά και ταυτόχρονα αναλογικά μέσα για να επιτευχθεί τούτο.

Μεταβατική περίοδος για την παρακράτηση φόρου στην πηγή

Το Βέλγιο, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο χρησιμοποιούν μια μεταβατική περίοδο, στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, κατά τη διάρκεια της οποίας παραμένουν εκτός του 
συστήματος αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων, εφαρμόζοντας εναλλακτικό σύστημα 
παρακράτησης του φόρου στην πηγή. Η Επιτροπή δεν διατυπώνει προτάσεις επ' αυτού.

Η Επιτροπή δεν έχει διατυπώσει επίσης προτάσεις για τη διανομή του φόρου εισοδημάτων 
όταν παρακρατείται ο φόρος στην πηγή. 

ο

ο          ο

Οι τροπολογίες που προτείνει η Επιτροπή στην παρούσα οδηγία είναι αναγκαίες για την 
αποτροπή της φοροαποφυγής και για να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ωστόσο δεν είναι σαφείς σε ορισμένους τομείς, 
επομένως είναι ανάγκη να ερμηνευθούν. Η συντάκτρια γνωμοδότησης δεν υποβάλλει 
τροπολογίες επί της προτάσεως της Επιτροπής σε αυτό το στάδιο, θεωρώντας ότι η εν λόγω 
πρόταση είναι σαφώς ένα δείγμα προς τη σωστή κατεύθυνση ενόψει της παρούσας 
καταστάσεως.

******

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της 
Επιτροπής.
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