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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma 
plăților de dobânzi (denumită în continuare „directiva”) a fost adoptată în 2003. Statele 
membre au început să aplice dispozițiile acesteia începând cu 1 iulie 2005. Obiectivul 
directivei este de a permite statelor membre impozitarea, în conformitate cu legislația internă, 
a veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi provenite de la beneficiarii efectivi ai 
acestor venituri, inclusiv în situația în care aceștia sunt persoane fizice cu domiciliul fiscal 
într-un stat membru și obțin venituri din dobânzi dintr-un alt stat membru.

În conformitate cu articolul 18 din directivă, Comisia trebuie să prezinte Consiliului, o dată la 
trei ani, un raport privind aplicarea prezentei directive și să îi propună, pe baza acestor 
rapoarte, modificările care se dovedesc a fi necesare.

În primul său raport adoptat la 15 septembrie 2008, Comisia a afirmat că, în prezent, este 
posibilă eludarea directivei prin intermediul societăților de investiții interpuse (persoane 
juridice sau construcții juridice) care nu sunt incluse în definiția oficială actuală a 
beneficiarului efectiv (care se referă exclusiv la persoane fizice) și care, pe de altă parte, nu 
sunt obligate să acționeze, în temeiul directivei, ca agenți plătitori. Dispozițiile directivei pot 
fi, de asemenea, eludate prin organizarea portofoliului de investiții în așa fel încât veniturile, 
chiar dacă beneficiază de avantajul limitării riscurilor, al flexibilității și al unui randament 
preconizat al investițiilor echivalent cu cel al creanțelor, să rămână în afara domeniului de 
aplicare al definiției formale a dobânzii în sensul directivei.

Obiectivele propunerii Comisiei și rezumatul măsurilor propuse

Obiectivul propunerii Comisiei este de a extinde domeniul de aplicare al directivei fără a 
crește sarcina administrativă pentru operatorii economici. Aceasta urmărește, de asemenea, să 
opereze modificări pentru a acoperi, pe cât posibil, lacunele directivei identificate în raportul 
Comisiei, și pentru a preveni distorsionarea pieței. 

Definiția beneficiarului efectiv

Directiva nu acoperă în prezent plățile efectuate către entități și construcții juridice deținute de 
persoane fizice și, prin urmare, persoanele fizice au avut posibilitatea de a eluda directiva prin 
intermediul unei entități sau al unei construcții juridice interpuse. Comisia consideră că 
extinderea definiției beneficiarului efectiv la toate plățile către entități sau construcții juridice 
ar fi o soluție neadecvată și prea greoaie. În opinia Comisiei, o soluție mai eficientă este aceea 
de a solicita agenților plătitori să utilizeze informațiile care decurg din obligațiile privind lupta 
împotriva spălării banilor (Directiva 2005/60/CE) – procedura „transparenței” (look-through). 
Astfel, aceasta încearcă să garanteze că toate persoanele fizice care fac apel la alți agenți 
intermediari pentru a percepe venituri din economii sunt impozitate în realitate în statul 
membru de reședință.

În temeiul propunerii, agenții plătitori stabiliți în UE aplică procedura transparenței în cazul 
plăților efectuate către asemenea entități și construcții juridice situate în afara UE în care nu se 
garantează o impozitare adecvată a dobânzilor plătite acestor entități și construcții juridice. 
Aceste entități și construcții juridice sunt enumerate în anexa I.
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Argumentul folosit în sprijinul utilizării normelor existente privind combaterea spălării 
banilor este acela că astfel se evită o sarcină administrativă suplimentară. Cu toate acestea, 
trimiterile la directiva menționată mai sus sunt problematice, parțial din cauza diferențelor 
terminologice care îngreunează interpretarea directivei. Sistemul de colectare a datelor, care a 
fost proiectat pentru a preveni spălarea banilor, nu corespunde scopului directivei, care este 
acela de a preveni evitarea plății impozitelor. Pentru a înlătura incertitudinea, este necesar să 
fie clarificată în continuare utilizarea, în cadrul acestei directive, a normelor privind 
combaterea spălării banilor. 

„Agentul plătitor” și „agentul plătitor în momentul plății” 

La articolul 4 al directivei, Comisia propune clarificarea noțiunii de „agent plătitor” și, în 
temeiul modificării propuse, obligarea oricărei structuri intermediare de a funcționa ca „agent 
plătitor în momentul încasării plății unor dobânzi”. Comisia propune introducerea unei anexe 
III care include o listă „pozitivă” cu toate persoanele și construcțiile juridice considerate 
„agenți plătitori în momentul încasării plății unor dobânzi”. Cu toate acestea, repartizarea 
responsabilităților între agenții plătitori continuă să fie neclară în situațiile în care mai mulți 
agenți plătitori funcționează ca structuri intermediare înainte ca venitul din economii să 
ajungă la beneficiarul efectiv.

Definiția „plății de dobânzi”

Comisia propune modificarea articolului 6 din directivă, astfel încât definiția noțiunii de 
„dobândă” încasată să acopere nu numai veniturile din dobânzi, ci și veniturile substanțial 
echivalente veniturilor din dobânzi obținute din titluri de valoare și care pot fi considerate de 
către investitori echivalente creanțelor, întrucât acestea implică un risc cunoscut dinainte și 
care este superior riscului presupus de creanțe (investitorul recuperează, la scadența titlurilor, 
cel puțin 95% din capitalul investit). Propunerea caută să perturbe într-o măsură cât mai mică
activitatea de investiții din acest sector; în ceea ce privește titlurile de valoare, pragul de 95% 
capital garantat este justificat, iar inconvenientele produse sunt proporționale date fiind 
avantajele pe care modificarea le va aduce.

De asemenea, Comisia propune extinderea domeniului de aplicare al directivei la beneficiile 
obținute din acele contracte de asigurare de viață care pot fi direct comparabile cu 
organismele de plasament colectiv, întrucât performanța lor pozitivă reală generatoare de 
venituri este în întregime legată de veniturile din creanțe sau de venituri echivalente care intră 
în domeniul de aplicare al directivei și întrucât respectivele contracte nu prevăd o acoperire 
semnificativă a riscurilor biometrice (mai mică de 5%). Extinderea definiției la asemenea 
produse de asigurare de viață este legată de cazurile de evaziune fiscală pe care Comisia 
pretinde că o astfel de modificare le poate preveni în viitor. Cu toate acestea, ar fi preferabil să 
se elaboreze o normă mai generală, prin care să se prevină eludarea directivei atunci când sunt 
dezvoltate noi produse de investiții. Provocarea va consta în găsirea unor mijloace eficiente și, 
în același timp, proporționale pentru a realiza acest lucru.

Perioadă de tranziție în materie colectare a impozitelor prin intermediul reținerii la sursă

În temeiul prezentei directive, Belgia, Austria și Luxemburg beneficiază în prezent de o 
perioadă de tranziție pe parcursul căreia rămân în afara sistemului automat de schimb de date, 
aplicând un sistem de reținere a impozitului la sursă. Comisia nu face propuneri cu privire la 
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acest aspect.

De asemenea, Comisia nu a înaintat nicio propunere cu privire la distribuirea venitului 
impozitat în cazul reținerii la sursă.

o

o     o

Modificările pe care Comisia propune să le aducă directivei sunt necesare pentru prevenirea 
evaziunii fiscale și clarificarea domeniului de aplicare al prezentei directive. Cu toate acestea, 
modificările propuse sunt pe alocuri departe de a fi clare și necesită interpretare. În acest 
stadiu, raportoarea pentru aviz nu va depune amendamente la propunerea Comisiei, 
considerând că aceasta reprezintă, în contextul actual, un pas clar în direcția cea bună. 

CONCLUZII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să propună aprobarea propunerii Comisiei.

Adlib Express Watermark


	766363ro.doc

