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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywa Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie 
wypłacanych odsetek (zwana dalej „dyrektywą”) została przyjęta w 2003 r. Państwa 
członkowskie zaczęły stosować jej przepisy w dniu 1 lipca 2005 r. Celem dyrektywy jest 
umożliwienie państwom członkowskim pobierania – zgodnie z ich przepisami krajowymi –
od właścicieli odsetek podatku od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek 
nawet wówczas, gdy właściciele ci są osobami fizycznymi podlegającymi opodatkowaniu
w określonym państwie członkowskim, które nabyły dochody z odsetek w innym państwie 
członkowskim.

Zgodnie z art. 18 dyrektywy Komisja co trzy lata składa Radzie sprawozdanie
z funkcjonowania niniejszej dyrektywy i na ich podstawie przedstawia Radzie propozycje 
zmian w dyrektywie, które okażą się konieczne.

W pierwszym sprawozdaniu przyjętym w dniu 15 września 2008 r. Komisja stwierdziła, że 
istnieje teraz możliwość obejścia przepisów dyrektywy z wykorzystaniem podstawionych 
spółek inwestycyjnych (podmiotów lub porozumień prawnych ), które nie są objęte obecną 
definicją urzędową „właściciela odsetek” (skoro definicja dotyczy jedynie osób fizycznych)
i które z drugiej strony zgodnie z dyrektywą nie mają obowiązku występowania w charakterze 
podmiotu wypłacającego. Można również obejść przepisy dyrektywy, aranżując portfel 
inwestycyjny w taki sposób, że przychód korzystający z takich samych jak w przypadku 
wierzytelności ograniczeń ryzyka, elastyczności i ustalonych stop zwrotu z inwestycji, 
pozostaje poza formalną definicją „odsetek” w rozumieniu dyrektywy.

Cele wniosku Komisji i zarys proponowanych środków

Wniosek Komisji ma na celu poszerzenie zakresu dyrektywy bez zwiększania obciążeń 
administracyjnych dla podmiotów gospodarczych. Zaproponowano w nim również poprawki 
mające na celu usunięcie w jak największym stopniu pozostałych luk dyrektywy, wskazanych
w sprawozdaniu Komisji, oraz zapobieżenie zakłóceniom. 

Definicja „właściciela odsetek”

Zakres dyrektywy nie obejmuje obecnie płatności dokonywanych na rzecz podmiotów lub 
porozumień prawnych będących własnością osób fizycznych, co umożliwia osobom 
fizycznym obejście przepisów dyrektywy przez podstawiony podmiot prawny lub 
porozumienie prawne. Komisja jest zdania, że poszerzenie definicji „właściciela odsetek”
w taki sposób, żeby objąć wszelkie płatności na rzecz podmiotów prawnych i porozumień 
prawnych, nie będzie właściwym rozwiązaniem, będzie zbyt surowe. Zdaniem Komisji 
skuteczniejszym rozwiązaniem będzie żądanie od podmiotów wypłacających, żeby 
skorzystały z informacji, do których mają już dostęp w ramach obowiązków wynikających
z przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (dyrektywa 2005/60/WE) – w procedurze 
„przełamania osobowości prawnej” [ang. „look-through”]. W ten sposób wniosek zmierza do 
zapewnienia, że wszystkie osoby fizyczne, które korzystają z pośredników otrzymujących 
produkt ich oszczędności, w rzeczywistości zostaną opodatkowane w państwie członkowskim 
ich zamieszkania.
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Zgodnie z wnioskiem podmioty wypłacające z siedzibą w UE będą stosowały procedurę 
przełamania osobowości prawnej dla płatności dokonywanych na rzecz takich podmiotów 
prawnych i porozumień prawnych znajdujących się poza UE, dla których nie zapewniono 
odpowiedniego opodatkowania przychodu z odsetek wypłaconych tym osobom prawnym lub 
porozumieniom prawnym. Te podmioty prawne i porozumienia prawne wymieniono
w załączniku I.

Za skorzystaniem z obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy 
przemawia argument, że w ten sposób unika się dodatkowego obciążenia administracyjnego. 
Jednak odniesienia do ww. dyrektywy sprawiają problemy, po części ze względu na różnice 
terminologiczne, które utrudniają wykładnię dyrektywy. System gromadzenia danych, który 
ma zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, jako taki nie jest dostosowany do celu dyrektywy, 
jakim jest zapobieganie uchylaniu się od płacenia podatków. Należy dodatkowo 
doprecyzować zasady korzystania z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, 
żeby uniknąć niepewności.

„Podmiot wypłacający” i „podmiot wypłacający w przypadku otrzymania wypłaty odsetek”

W art. 4 dyrektywy Komisja proponuje doprecyzowanie terminu „podmiot wypłacający”
i zgodnie z jej poprawką wszelka struktura pośrednicząca będzie obowiązana do 
występowania w charakterze „podmiotu wypłacającego w przypadku otrzymania wypłaty 
odsetek”. Komisja proponuje dodanie pozytywnego wykazu wszystkich podmiotów prawnych
i porozumień prawnych, które zgodnie z załącznikiem III uznaje się za „podmioty 
wypłacające w przypadku otrzymania wypłaty odsetek”. Jednak podział odpowiedzialności 
między podmiotami wypłacającymi pozostaje niejasny w sytuacjach, w których kilka 
podmiotów wypłacających działa jako struktury pośredniczące, zanim zysk z oszczędności 
dotrze do właściciela odsetek.

Definicja „wypłaty odsetek”

Komisja proponuje zmianę art. 6 dyrektywy w taki sposób, żeby definicja uzyskanych 
„odsetek” objęła nie tylko dochód z odsetek, lecz również odpowiadający mu co do istoty 
przychód z papierów wartościowych, który inwestor może uznać za odpowiednik 
wierzytelności, ponieważ zawarte w nich ryzyko jest znane i większe od wierzytelności 
(inwestor otrzymuje co najmniej 95% zainwestowanego kapitału na koniec okresu wykupu). 
We wniosku starano się w jak najmniejszym stopniu obciążyć działalność inwestycyjną
w tym sektorze; próg 95% kapitału gwarantowanego jest uzasadniony w odniesieniu do 
papierów wartościowych, zaś spowodowane utrudnienie jest proporcjonalne w obliczu 
korzyści, jaką przynosi ta zmiana.

Komisja proponuje również poszerzenie zakresu dyrektywy w taki sposób, żeby objąć zyski
z tych umów ubezpieczeń na życie, które mogą być bezpośrednio porównane
z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, ponieważ ich rzeczywisty dodatni wynik, 
będący źródłem zysków, jest w pełni powiązany z przychodami z wierzytelności lub
z przychodami odpowiadającymi im na mocy dyrektywy w sprawie oszczędności, a także 
ponieważ nie zapewniają one istotnego pokrycia ryzyka biometrycznego (poniżej 5%).
Poszerzenie definicji o takie produkty ubezpieczeń na życie wiąże się z przypadkami unikania 
opodatkowania, którym zdaniem Komisji można zapobiec w przyszłości dzięki takiej 
zmianie. Jednak korzystniej by było zmierzać do ogólniejszej zasady, która będzie miała za 
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zadanie zapobiec omijaniu dyrektywy w przypadku opracowywania nowych produktów 
inwestycyjnych. Znalezienie skutecznego lecz proporcjonalnego środka do tego celu będzie 
stanowiło nie lada wyzwanie.

Okres przejściowy w dziedzinie pobierania podatku u źródła

Na mocy obecnej dyrektywy Belgia, Austria i Luksemburg korzystają z okresu 
przejściowego, w którym nie uczestniczą w automatycznym systemie wymiany danych
i stosują alternatywny system pobierania podatku u źródła. Komisja nie przedstawia w tej 
sprawie żadnej propozycji.

Komisja nie przedstawiła także propozycji dotyczących dystrybucji dochodów z podatków
w przypadku zastosowania podatku pobieranego u źródła.

o

o o

Poprawki do dyrektywy zaproponowane przez Komisję są niezbędne do zapobieżenia 
uchylaniu się od podatków oraz doprecyzowują zakres obecnej dyrektywy. Zaproponowane 
zmiany są jednak miejscami nie do końca jasne i wymagają wykładni. Na obecnym etapie 
sprawozdawczyni nie zgłosi poprawek do wniosku Komisji, gdyż w obecnej sytuacji uważa 
go za wyraźny krok we właściwym kierunku. 

PODSUMOWANIE

Komisja Prawna zaleca Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, zatwierdzenie wniosku Komisji.
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