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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktiva Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (v 
nadaljevanju „direktiva“) je bila sprejeta leta 2003. Države članice so njene določbe začele 
izvajati 1. julija 2005. Namen direktive je omogočiti državam članicam, da v skladu s svojo 
zakonodajo pobirajo davke od dohodka od prihrankov obliki plačil obresti od upravičenih 
lastnikov takšnega dohodka, tudi če so ti upravičenci fizične osebe, ki so davčni zavezanci v 
eni državi in prejemajo dohodek od obresti iz druge države članice. 

V skladu s členom 18 direktive mora Komisija vsaka tri leta poročati Svetu o delovanju te 
direktive ter na podlagi teh poročil po potrebi predlagati Svetu kakršne koli spremembe 
direktive. 

V prvem poročilu, sprejetem 15. septembra 2008, je Komisija navedla, da je trenutno mogoče 
zaobiti direktivo z uporabo posredništva investicijskih družb (pravnih subjektov ali 
organizacij), ki trenutno niso zajete v  uradno definicijo „upravičenega lastnika“ (saj ta 
definicija zajema le fizične osebe) in ki jih po drugi strani direktiva ne obvezuje, da delujejo 
kot plačilni zastopniki. Direktivi se je mogoče izogniti tudi s preureditvijo naložbenega 
portfelja tako, da ostane dohodek zunaj uradne opredelitve obresti v smislu te direktive, 
čeprav veljajo zanj ugodnosti zaradi omejenega tveganja, prilagodljivosti in dogovorjene 
donosnosti naložb, ki so enakovredne dolžniškim terjatvam.

Namen predloga Komisije in opis predlaganih ukrepov

Namen predloga Komisije je razširiti področje delovanja direktive, ne da bi se povečalo 
upravno breme nosilcev gospodarske dejavnosti. Predlog si obenem prizadeva sprejeti 
spremembe s ciljem, da bi v direktivi, kolikor je le mogoče, odpravili preostale vrzeli, ki jih je 
razkrilo poročilo Komisije, ter da bi preprečili izkrivljanja. 

Opredelitev upravičenega lastnika

Področje uporabe direktive trenutno ne pokriva plačil pravnim subjektom in organizacijam v 
lasti fizičnih oseb, kar tem omogoča, da zaobidejo določbe direktive z uporabo s posredništva 
pravnega subjekta ali organizacije. Komisija meni, da bi bila razširitev opredelitve 
upravičenega lastnika, ki bi tako pokrivala vsa plačila pravnim subjektom in organizacijam, 
neustrezna in preveč okorna. Učinkovitejša rešitev bi po mnenju Komisije bila, če bi se od 
plačilnih zastopnikov zahtevalo, da uporabijo informacije, ki so jim že na voljo skladno z 
obveznostjo preprečevanja pranja denarja, (direktiva 2005/60/ES) – postopek „spregleda“. S 
tem bi Komisija rada zagotovila, da bi vse fizične osebe, ki uporabljajo posrednike za 
sprejemanje prihodkov od svojih prihrankov, dejansko obdavčili v državi članici, katere 
rezidenti so. 

V skladu s predlogom naj bi plačilni zastopniki, ki imajo sedež v Evropski uniji, uporabljali 
postopek spregleda v primeru plačil pravnim subjektom in organizacijam, ki imajo sedež 
zunaj Evropske unije, kjer ustrezno obdavčenje dohodka od obresti, izplačanega tem pravnim 
subjektom ali organizacijam, ni zagotovljeno. Ti pravni subjekti in organizacije so navedeni v 
prilogi 1.
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V prid uporabi obstoječih pravil o preprečevanju pranja denarja govorijo argumenti, kot je ta, 
da ta preprečuje dodatno upravno breme. Res pa je, da je sklicevanje na zgoraj omenjeno 
direktivo problematično, deloma zaradi terminoloških razlik, ki otežujejo razlago direktive. 
Sistem zbiranja podatkov, ki je bil uveden zaradi preprečevanja pranja denarja, sam po sebi ne 
ustreza namenu direktive, namreč preprečevanju izogibanja plačilu davka. Da bi se izognili 
negotovostim, bi bilo treba bolje pojasniti uporabo pravil za preprečevanje pranja denarja v tej 
direktivi.

„Plačilni zastopniki“ in „plačilni zastopniki ob plačilu ali ob zagotovilu takega plačila“ 

Komisija v četrtem členu direktive predlaga, da se pojasni izraz „plačilni zastopnik“. Skladno 
z njeno spremembo bi bilo treba od vsake posredniške strukture zahtevati, da deluje kot 
„plačilni zastopnik ob plačilu ali ob zagotovilu takega plačila“. Komisija predlaga, da bi v 
obliki priloge III dodali pozitiven seznam, ki bi vseboval vse subjekte in pravne organizacije, 
ki veljajo za „plačilne zastopnike ob plačilu ali ob zagotovilu takega plačila“. Res pa je, da 
ostaja porazdelitev odgovornosti med plačilnimi zastopniki nejasna v primerih, ko več 
plačilnih zastopnikov deluje kot vmesna struktura, preden donos od prihrankov doseže 
upravičenega lastnika.

Opredelitev „plačil obresti“

Komisija predlaga spremembo člena 6 direktive, da bi opredelitev prejetih „obresti“ zajemala 
ne le prihodek od obresti, ampak tudi prihodek, ki je bistveno enakovreden dohodku od 
obresti iz vrednostnih papirjev, in ki se z vidika vlagatelja lahko obravnava kot enakovreden 
dolžniškim terjatvam, saj je tveganje znano in je večje kot pri dolžniških terjatvah (ob koncu 
veljavnosti vrednostnih papirjev vlagatelj prejme vsaj 95 % vloženega kapitala). Predlog si 
prizadeva, da bi bil pritisk na morebitna vlaganja v tem sektorju čim manjši. Predvideni prag 
95  % zagotovljenega kapitala je upravičen, kar zadeva vrednostne papirje, povzročene 
nevšečnosti pa so sorazmerne glede na korist, ki jo prinaša sprememba.

Komisija tudi predlaga razširitev področja uporabe direktive, da bi zajemalo prejemke iz tistih 
pogodb o življenjskem zavarovanju, ki jih je mogoče neposredno primerjati s kolektivnimi 
naložbenimi podjemi, ker je njihova dejanska uspešnost, iz katere izhajajo prejemki, v celoti 
povezana z dohodkom iz dolžniških terjatev ali enakovrednim dohodkom v skladu z direktivo, 
in ker ne zagotavljajo znatnega kritja biometričnih tveganj (pod 5 %). Razširitev opredelitve 
na takšne proizvode življenjskega zavarovanja je povezana s primeri davčnih utaj, glede 
katerih Komisija meni, da bi jih bilo mogoče s takšno spremembo v prihodnosti preprečiti. 
Vendar bi bilo bolje, če bi si prizadevali za bolj splošno pravilo, s katerim bi poskusili 
preprečiti izogibanje izvajanju direktive, kadar se razvijajo novi naložbeni produkti. Velik 
izziv bo predstavljalo iskanje učinkovitih, a obenem sorazmernih načinov, kako to doseči.

Prehodno obdobje za pobiranje davčnega odtegljaja

Belgija, Avstrija in Luksemburg so se v skladu s sedanjo direktivo odločili za prehodno 
obdobje, v katerem lahko ostanejo zunaj avtomatskega sistema izmenjave podatkov ter 
namesto tega uporabljajo drug sistem davčnega odtegljaja. Komisija ni glede tega predlagala 
ničesar.

Komisija prav tako ni predlagala nobenega predloga v zvezi delitvijo davka od dobička, če se 
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uporablja davčni odtegljaj.

o

o     o

Spremembe direktive, ki jih predlaga Komisija so potrebne, da se prepreči utaja davkov in da 
se pojasni področje delovanja sedanje direktive. Predlagane spremembe pa še niso v celoti 
pojasnjene in potrebujejo razlago. Poročevalka na tej stopnji ne bo vložila predlogov 
sprememb k predlogu Komisije, saj meni, da je Komisija glede na sedanji položaj naredila 
jasen korak v pravo smer. 

SKLEPNE UGOTOVITVE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da predlaga odobritev predloga Komisije.
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