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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/49/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Ιουνίου 2003
για την καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(7)

Για δηµοσιονοµικούς λόγους είναι σκόπιµο να παρασχεθεί
στην Ελλάδα και την Πορτογαλία το ευεργέτηµα µιας µεταβατικής περιόδου, ούτως ώστε τα εν λόγω κράτη µέλη να
µπορέσουν να µειώσουν βαθµηδόν τους φόρους επί των
πληρωµών τόκων και δικαιωµάτων, είτε αυτοί παρακρατούνται στην πηγή είτε εισπράττονται έπειτα από βεβαίωση,
µέχρις ότου να µπορούν να εφαρµόσουν τις διατάξεις του
άρθρου 1.

(8)

Θα πρέπει να επιτραπεί για δηµοσιονοµικούς λόγους στην
Ισπανία, η οποία εισήγαγε σχέδιο για να ενισχύσει το ισπανικό τεχνολογικό δυναµικό, να µην εφαρµόζει κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου τις διατάξεις του άρθρου 1
για καταβολή δικαιωµάτων.

(9)

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας τρία έτη µετά τη λήξη
της προθεσµίας µεταφοράς της, προκειµένου να επεκταθεί η
ισχύς της σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, και να επανεξετασθεί το πεδίο εφαρµογής του ορισµού των τόκων και
δικαιωµάτων µε σκοπό να επιτευχθεί η αναγκαία σύγκλιση
των σχετικών διατάξεων στις εθνικές νοµοθεσίες και στις
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που αφορούν τη διπλή
φορολόγηση.

(10)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινοµένης δράσης, δηλαδή
η δηµιουργία κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων
και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών, δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά
από τα κράτη µέλη και µπορούν συνεπώς να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του
άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού
αυτού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 94,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σε µια ενιαία αγορά που έχει τα χαρακτηριστικά εγχώριας
αγοράς, οι συναλλαγές µεταξύ εταιρειών διαφορετικών
κρατών µελών δεν πρέπει να υπόκεινται σε φορολογικό
καθεστώς λιγότερο ευνοϊκό από αυτό που ισχύει για τις ίδιες
πράξεις όταν αυτές εκτελούνται µεταξύ εταιρειών του ίδιου
κράτους µέλους.

(2)

Η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται προς το παρόν όσον
αφορά τις καταβολές τόκων και δικαιωµάτων. Οι εθνικές
φορολογικές νοµοθεσίες, σε συνδυασµό, κατά περίπτωση, µε
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες, ενδέχεται να µην διασφαλίζουν την εξάλειψη των φαινοµένων διπλής φορολογίας
και ότι η εφαρµογή τους συνεπάγεται συχνά επαχθείς διοικητικές διατυπώσεις και ταµειακές επιβαρύνσεις για τις οικείες
επιχειρήσεις.

(3)

Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι πληρωµές τόκων και
δικαιωµάτων θα φορολογούνται µόνον µία φορά, σε ένα
κράτος µέλος.

(4)

Η κατάργηση της φορολόγησης των πληρωµών τόκων και
δικαιωµάτων στα κράτη µέλη όπου προκύπτουν, είτε µε
παρακράτηση στην πηγή είτε µε είσπραξη έπειτα από
βεβαίωση, αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη µέθοδο για την
εξάλειψη των προαναφερθεισών διατυπώσεων και επιβαρύνσεων και για τη διασφάλιση της ίσης φορολογικής µεταχείρισης µεταξύ εθνικών και διασυνοριακών συναλλαγών. Παρίσταται ιδιαίτερη ανάγκη να καταργηθούν οι φόροι αυτοί για
τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται τόσο µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών, όσο και
µεταξύ µονίµων εγκαταστάσεων τέτοιων εταιρειών.

(5)

Οι σχετικές ρυθµίσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο για
το ενδεχόµενο ποσό των τόκων ή των δικαιωµάτων το οποίο
θα είχε συµφωνηθεί από τον οφειλέτη και τον δικαιούχο αν
δεν υπήρχε µεταξύ τους ειδική σχέση.

(6)

Είναι επιπλέον απαραίτητο να µην εµποδίζονται τα κράτη
µέλη να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα καταστολής των
φαινοµένων απάτης και καταχρήσεων.

(1) ΕΕ C 123 της 22.4.1998, σ. 9.
(2) ΕΕ C 313 της 12.10.1998, σ. 151.
(3) ΕΕ C 284 της 14.9.1998, σ. 50.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και διαδικασία
1. Οι πληρωµές τόκων ή δικαιωµάτων που ανακύπτουν σε ένα
κράτος µέλος απαλλάσσονται από ενδεχόµενους φόρους επ' αυτών
στο εν λόγω κράτος (είτε παρακρατούνται είτε εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως) εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των δικαιωµάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους µέλους ή µόνιµη εγκατάσταση
εταιρείας κράτους µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος µέλος.
2. Η πληρωµή που πραγµατοποιείται από εταιρεία κράτους
µέλους ή µόνιµη εγκατάσταση εταιρείας άλλου κράτους µέλους
ευρισκόµενη στο εν λόγω κράτος µέλος λογίζεται ότι διενεργείται
στο συγκεκριµένο κράτος µέλος («κράτος της παρακράτησης στην
πηγή»).
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3.
Μια µόνιµη εγκατάσταση λογίζεται ως πληρωτής τόκων ή
δικαιωµάτων µόνον εφόσον οι πληρωµές αυτές αντιπροσωπεύουν
εκπιπτόµενη από το φόρο δαπάνη για τη µόνιµη εγκατάσταση στο
κράτος µέλος όπου ευρίσκεται.

4.
Εταιρεία ενός κράτους µέλους λογίζεται ως δικαιούχος τόκων
ή δικαιωµάτων µόνον εφόσον δέχεται τις πληρωµές για δικό της
λογαριασµό και όχι µε την ιδιότητα του αντιπροσώπου, όπως του
καταπιστευτικού διαχειριστή ή του εξουσιοδοτηµένου υπογράφοντα
εξ ονόµατος άλλου προσώπου.

5.
Η µόνιµη εγκατάσταση λογίζεται ως δικαιούχος τόκων ή
δικαιωµάτων:
α) εφόσον η απαίτηση, το δικαίωµα ή η χρήση πληροφοριών που
οδηγούν σε πληρωµές τόκων ή δικαιωµάτων ευρίσκονται σε
πραγµατική συνάφεια µε την εν λόγω µόνιµη εγκατάσταση και
β) εφόσον οι πληρωµές των τόκων και δικαιωµάτων αντιπροσωπεύουν εισόδηµα για το οποίο η µόνιµη εγκατάσταση υπόκειται,
στο κράτος µέλος όπου ευρίσκεται, σε έναν από τους φόρους
που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) σηµείο iii) ή, στην
περίπτωση του Βελγίου, στον «impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders» ή, στην περίπτωση της Ισπανίας,
στον «Impuesto sobre la Renta de no Residentes» ή σε άλλο
φόρο πανοµοιότυπο ή εν πολλοίς παρόµοιο µε αυτούς, ο
οποίος επιβάλλεται µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας, επιπροσθέτως ή σε αντικατάσταση των εν
λόγω υφιστάµενων φόρων.

6.
Όταν µια µόνιµη εγκατάσταση εταιρείας κράτους µέλους
λογίζεται ως πληρωτής ή ως δικαιούχος τόκων ή δικαιωµάτων,
κανένα άλλο µέρος της εταιρείας δεν λογίζεται ως πληρωτής ή ως
δικαιούχος των εν λόγω τόκων ή δικαιωµάτων για τους σκοπούς
του παρόντος άρθρου.

7.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον εφόσον η εταιρεία που
είναι πληρωτής τόκων ή δικαιωµάτων, ή η εταιρεία µόνιµη εγκατάσταση της οποίας λογίζεται ως πληρωτής, είναι συνδεδεµένη εταιρεία της εταιρείας που είναι δικαιούχος των εν λόγω πληρωµών ή
της οποίας η µόνιµη εγκατάσταση λογίζεται ως δικαιούχος των εν
λόγω τόκων ή δικαιωµάτων.

8.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται όταν καταβάλλονται τόκοι
ή δικαιώµατα από µόνιµη εγκατάσταση εταιρείας κράτους µέλους
ευρισκόµενη σε τρίτο κράτος και η επιχειρηµατική δραστηριότητα
της εταιρείας διεξάγεται εν όλω ή εν µέρει µέσω της εν λόγω
µόνιµης εγκατάστασης.
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10. Ένα κράτος µέλος έχει την εναλλακτική δυνατότητα να µην
εφαρµόσει την παρούσα οδηγία σε εταιρεία άλλου κράτους µέλους
ή σε µόνιµη εγκατάσταση εταιρείας άλλου κράτους µέλους εφόσον
οι όροι που τίθενται στο άρθρο 3 στοιχείο β) δεν ετηρήθησαν επί
συνεχή περίοδο δύο ετών τουλάχιστον.

11. Το κράτος της παρακράτησης στην πηγή µπορεί να απαιτεί
να πιστοποιείται η πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο
παρόν άρθρο και στο άρθρο 3 κατά τη στιγµή της πληρωµής των
τόκων ή δικαιωµάτων µε βεβαίωση. Εάν η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών δεν βεβαιώθηκε κατά τη στιγµή της πληρωµής, το
κράτος µέλος δικαιούται να απαιτήσει παρακράτηση του φόρου
στην πηγή.

12. Το κράτος της παρακράτησης στην πηγή µπορεί να εξαρτήσει την απαλλαγή σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία από απόφασή
του µε την οποία παραχωρεί τρέχουσα απαλλαγή βάσει βεβαιώσεως
που πιστοποιεί την πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 3. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται το
αργότερο εντός τριών µηνών από την υποβολή της βεβαίωσης και
των συµπληρωµατικών πληροφοριών που το κράτος της
παρακράτησης στην πηγή µπορεί ευλόγως να απαιτήσει, και ισχύει
επί ένα έτος τουλάχιστον από τη λήψη της.

13. Για τους σκοπούς της εφαρµογής των παραγράφων 11 και
12, η βεβαίωση που παρέχεται, ισχύει για κάθε σύµβαση πληρωµής
επί ένα έτος τουλάχιστον από την ηµεροµηνία χορήγησης, αλλά όχι
πλέον των τριών ετών, και περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) πιστοποίηση της φορολογικής έδρας της αποδέκτριας εταιρείας
και, εφόσον απαιτείται, ύπαρξη µόνιµης εγκατάστασης που
πιστοποιείται από τη φορολογική αρχή του κράτους µέλους στο
οποίο έχει τη φορολογική της έδρα η αποδέκτρια εταιρεία ή στο
οποίο ευρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση·
β) δικαιώµατα της αποδέκτριας εταιρείας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 ή ύπαρξη των συνθηκών της παραγράφου 5 εφόσον ο
αποδέκτης της πληρωµής είναι µόνιµη εγκατάσταση·
γ) πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 3 στοιχείο α) σηµείο
iii) όσον αφορά την αποδέκτρια εταιρεία·
δ) ελάχιστη συµµετοχή ή πλήρωση του κριτηρίου της κατοχής ενός
ελάχιστου ποσοστού των δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα µε το
άρθρο 3 στοιχείο β)·
ε) περίοδος κατά την οποία υπήρξε η συµµετοχή σύµφωνα µε το
στοιχείο δ).

9.
Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει κατά κανέναν τρόπο ένα
κράτος µέλος, κατά την εφαρµογή του φορολογικού του δικαίου,
να λαµβάνει υπόψη του τους τόκους και τα δικαιώµατα που εισπράττουν οι εταιρείες του, οι µόνιµες εγκαταστάσεις των εταιρειών
του ή οι µόνιµες εγκαταστάσεις εταιρειών οι ευρισκόµενες στο
έδαφός του.

Επιπλέον, τα κράτη µέλη δύνανται να ζητούν τη νοµική αιτιολόγηση των πληρωµών σύµφωνα µε τη σύµβαση (π.χ. δάνειο ή
σύµβαση άδειας εκµετάλλευσης).
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14. Εάν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής παύσουν να πληρούνται, η αποδέκτρια εταιρεία ή η µόνιµη εγκατάσταση ενηµερώνει
αµέσως την πληρώτρια εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση και, εάν
αυτό απαιτείται από το κράτος της παρακράτησης στην πηγή, την
αρµόδια αρχή αυτού του κράτους.

ii) η οποία, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία ενός
κράτους µέλους, θεωρείται ότι έχει φορολογική έδρα στο εν
λόγω κράτος µέλος και η οποία δεν θεωρείται ότι έχει
φορολογική έδρα εκτός Κοινότητας κατά την έννοια ενδεχόµενης σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
εισοδήµατος που έχει συναφθεί µε τρίτο κράτος και

15. Εάν η πληρώτρια εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση έχει
παρακρατήσει φόρο στην πηγή ενώ εδικαιούτο απαλλαγής σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του στην
πηγή. Το κράτος µέλος µπορεί να απαιτήσει την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 13. Η αίτηση για επιστροφή του φόρου πρέπει να υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας. Η προθεσµία αυτή διαρκεί τουλάχιστον δύο έτη από
την ηµεροµηνία κατά την οποία καταβλήθηκαν οι τόκοι ή τα
δικαιώµατα.

iii) η οποία υπόκειται σε έναν από τους παρακάτω φόρους,
χωρίς να έχει τύχει απαλλαγής από αυτόν, ή σε άλλο φόρο
πανοµοιότυπο ή εν πολλοίς παρόµοιο µε αυτούς, ο οποίος
επιβάλλεται µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας, επιπροσθέτως ή σε αντικατάσταση των
εν λόγω υφιστάµενων φόρων:

16. Το κράτος της παρακράτησης στην πηγή υποχρεούται να
επιστρέψει το υπερβάλλον ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε
στην πηγή εντός έτους από τη δέουσα παραλαβή της αίτησης και
των συµπληρωµατικών πληροφοριών που µπορεί ευλόγως να απαιτήσει. Εάν ο παρακρατηθείς φόρος δεν έχει επιστραφεί εντός της
προθεσµίας αυτής, η αποδέκτρια εταιρεία ή η µόνιµη εγκατάσταση
µπορεί από τη λήξη της προθεσµίας του ενός έτους να απαιτήσει
τόκους επί του επιστρεπτέου φόρου, µε επιτόκιο ίσο προς εκείνο
που εφαρµόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία του κράτους παρακράτησης στην πηγή.

Άρθρο 2
Ορισµός των τόκων και των δικαιωµάτων
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
α) µε τον όρο «τόκος» νοείται εισόδηµα από πάσης φύσεως απαιτήσεις, ασφαλισµένες ή µη µε υποθήκη και παρέχουσες ή µη
δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, και ιδίως εισόδηµα από τίτλους και εισόδηµα από οµολογίες ή χρεόγραφα,
συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων πρόσθετων ωφεληµάτων και
ανταµοιβών που απορρέουν από τίτλους, οµολογίες ή άλλα
χρεόγραφα· επιβαρύνσεις λόγω υπερηµερίας δεν θεωρούνται
τόκοι·
β) µε τον όρο «δικαιώµατα» νοούνται οι πληρωµές πάσης φύσεως
που λαµβάνονται σε αντάλλαγµα της χρήσης ή του δικαιώµατος
χρήσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού,
καλλιτεχνικού ή επιστηµονικού έργου, συµπεριλαµβανοµένων
των κινηµατογραφικών ταινιών και λογισµικού, διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων, σχεδίων ή υποδειγµάτων,
σχεδιαγραµµάτων, απόρρητων χηµικών τύπων ή µεθόδων κατεργασίας, ή σε αντάλλαγµα πληροφοριών που αφορούν βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική πείρα. Οι πληρωµές για τη χρήση
ή για το δικαίωµα χρήσης βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού θεωρούνται ως δικαιώµατα.

Άρθρο 3
Ορισµός της εταιρείας, της συνδεδεµένης εταιρείας και της
µόνιµης εγκατάστασης
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
α) µε τον όρο «εταιρεία κράτους µέλους» νοείται κάθε εταιρεία:
i) η οποία έχει συσταθεί µε µια από τις µορφές που αναφέρονται στο παράρτηµα, και

— impôt des
Βέλγιο,

societés/vennootschapsbelasting

στο

— selskabsskat στη ∆ανία,
— Körperschaftsteuer στη Γερµανία,
— φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα,
— impuesto sobre sociedades στην Ισπανία,
— impôt sur les sociétés στη Γαλλία,
— corporation tax στην Ιρλανδία,
— imposta sul reddito delle persone giuridiche στην
Ιταλία,
— impôt sur le revenu des collectivités στο Λουξεµβούργο,
— vennootschapsbelasting στις Κάτω Χώρες,
— Körperschaftsteuer στην Αυστρία,
— imposto sobre ο rendimento da pessoas colectivas
στην Πορτογαλία,
— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund στη
Φινλανδία,
— statlig inkomstskatt στη Σουηδία,
— corporation tax στο Ηνωµένο Βασίλειο·
β) µια εταιρεία θεωρείται «συνδεδεµένη» µε άλλη εταιρεία εφόσον,
τουλάχιστον:
i) η πρώτη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή 25 %
στο µετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας, ή
ii) η δεύτερη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή 25 %
στο µετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας, ή
iii) µια τρίτη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή 25 %
στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της
δεύτερης εταιρείας.
Οι συµµετοχές πρέπει να αφορούν µόνον εταιρείες εγκατεστηµένες στην Κοινότητα.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να αντικαθιστούν το
κριτήριο του ελάχιστου ποσοστού συµµετοχής στο κεφάλαιο µε
το κριτήριο της κατοχής ενός ελάχιστου ποσοστού των
δικαιωµάτων ψήφου·
γ) µε τον όρο «µόνιµη εγκατάσταση» νοείται µια πάγια επιχειρηµατική οντότητα ευρισκόµενη σε κράτος µέλος, µέσω της οποίας
διεξάγεται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει η επιχειρηµατική δραστηριότητα εταιρείας άλλου κράτους µέλους.
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Άρθρο 4
Εξαίρεση των πληρωµών για τόκους ή δικαιώµατα
1.
Το κράτος της παρακράτησης στην πηγή δεν υποχρεούται να
υπάγει στην εφαρµογή της παρούσας οδηγίας τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) πληρωµές οι οποίες θεωρούνται διανοµή κερδών ή επιστροφή
κεφαλαίου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους της
παρακράτησης στην πηγή·
β) πληρωµές λόγω απαιτήσεων που παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής
στα κέρδη του οφειλέτη·
γ) πληρωµές λόγω απαιτήσεων οι οποίες παρέχουν στον πιστωτή
το δικαίωµα να ανταλλάξει το δικαίωµα είσπραξης τόκων το
οποίο έχει µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη·
δ) πληρωµές λόγω απαιτήσεων που δεν περιλαµβάνουν πρόβλεψη
για την εξόφληση του βασικού ποσού ή στις οποίες η εξόφληση
προβλέπεται µετά την πάροδο πλέον των 50 ετών από την ηµεροµηνία γένεσης της απαίτησης.
2.
Οσάκις, λόγω της ειδικής σχέσης που υπάρχει µεταξύ του
οφειλέτη και του δικαιούχου των τόκων ή των δικαιωµάτων ή
µεταξύ ενός εξ αυτών και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των
τόκων ή των δικαιωµάτων υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα είχε συµφωνηθεί από τον οφειλέτη και τον δικαιούχο εάν δεν υπήρχε η
ειδική αυτή σχέση, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µόνον ως προς το τελευταίο αυτό ποσό, εάν υφίσταται.
Άρθρο 5
Απάτη και κατάχρηση
1.
Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει την εφαρµογή εσωτερικών ή
βασιζοµένων σε συµφωνίες διατάξεων που απαιτούνται για την
πρόληψη της απάτης και των καταχρήσεων.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν, σε περιπτώσεις συναλλαγών που
έχουν ως κύριο κίνητρο, ή ως ένα από τα κύρια κίνητρα, τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή ή την κατάχρηση, να άρουν το
ευεργέτηµα της παρούσας οδηγίας ή να αρνηθούν την εφαρµογή
της.
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις για την Ελλάδα, την Ισπανία και την
Πορτογαλία
1.
Η Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν τη δυνατότητα να µην
εφαρµόζουν τις διατάξεις του άρθρου 1 µέχρι την ηµεροµηνία
εφαρµογής που αναφέρει το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 της
οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2000, για
τη φορολογία του εισοδήµατος εξ' αποταµιεύσεων υπό µορφή
τόκων (1). Kατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου οκτώ ετών από
την ανωτέρω ηµεροµηνία, ο συντελεστής του φόρου επί των τόκων
και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται προς συνδεδεµένη εταιρεία
άλλου κράτους µέλους ή προς µόνιµη εγκατάσταση, ευρισκόµενη
σε άλλο κράτος µέλος, συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10 % κατά τα πρώτα τέσσερα έτη και
το 5 % κατά τα τελευταία τέσσερα έτη.
(1) Βλέπε σελίδα 38 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Επιτρέπεται στην Ισπανία, µόνον προκειµένου περί πληρωµής
δικαιωµάτων, να µην εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 1 µέχρι
την ηµεροµηνία εφαρµογής που αναφέρει το άρθρο 17 παράγραφοι
2 και 3 της οδηγίας 2003/8/ΕΚ. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής
περιόδου έξι ετών από την ανωτέρω ηµεροµηνία, ο συντελεστής
φορολογίας πληρωµής δικαιωµάτων προς µια συνδεδεµένη εταιρεία
άλλου κράτους µέλους ή µόνιµη εγκατάσταση ευρισκόµενη σε
άλλο κράτος µέλος µιας συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10 %.
Αυτοί οι εδαφικοί κανόνες ισχύουν, πάντως, µε την επιφύλαξη της
περαιτέρω εφαρµογής οποιουδήποτε συντελεστή φόρου χαµηλότερου από τους αναφεροµένους στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο που
ισχύει βάσει διµερών συµφωνιών µεταξύ της Ελλάδας, της Ισπανίας,
ή της Πορτογαλίας και άλλων κρατών µελών. Πριν από τη λήξη
οιασδήποτε των προαναφερόµενων σε αυτό το άρθρο µεταβατικών
περιόδων το Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει οµοφώνως, προτάσει της Επιτροπής, την ενδεχόµενη παράταση των ανωτέρω µεταβατικών περιόδων.
2. Οσάκις εταιρεία κράτους µέλους ή µόνιµη εγκατάσταση,
ευρισκόµενη στο εν λόγω κράτος µέλος, εταιρείας κράτους µέλους:
— εισπράττει τόκους ή δικαιώµατα από συνδεδεµένη εταιρεία της
Ελλάδας ή της Πορτογαλίας,
— εισπράττει δικαιώµατα από συνδεδεµένη εταιρεία της Ισπανίας,
— εισπράττει τόκους ή δικαιώµατα από µόνιµη εγκατάσταση,
ευρισκόµενη στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία, µιας συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους, ή
— εισπράττει δικαιώµατα από µόνιµη εγκατάσταση ευρισκόµενη
στην Ισπανία συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους,
το πρώτο κράτος µέλος επιτρέπει την έκπτωση ποσού ίσου µε το
φόρο που καταβάλλεται στην Ελλάδα, την Ισπανία ή την Πορτογαλία, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, για το εισόδηµα
αυτό από το φόρο εισοδήµατος της εταιρείας ή της µόνιµης
εγκατάστασης που έλαβε το συγκεκριµένο εισόδηµα.
3. Η έκπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν µπορεί
να υπερβαίνει το εκάστοτε χαµηλότερο από τα δύο ποσά:
α) το φόρο επί του εισοδήµατος αυτού που είναι πληρωτέος στην
Ελλάδα, την Ισπανία ή την Πορτογαλία βάσει της παραγράφου
1, ή
β) το τµήµα εκείνο του φόρου εισοδήµατος της εταιρείας ή της
µόνιµης εγκατάστασης που εισέπραξε τους τόκους ή τα δικαιώµατα, όπως υπολογίζεται πριν από την πραγµατοποίηση της
έκπτωσης, το οποίο αναλογεί στις συγκεκριµένες πληρωµές
βάσει της εσωτερικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους της εταιρείας ή της µόνιµης εγκατάστασης.

Άρθρο 7
Εφαρµογή
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004 και
ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίσουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές θα
περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή θα συνοδεύονται
από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος αυτής της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θα θεσπίσουν
στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη
συµπεριλαµβάνουν στην εν λόγω ανακοίνωση πίνακα αντιστοιχιών
µε τις υφιστάµενες ή θεσπιζόµενες εθνικές διατάξεις που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 9
Ρήτρα οριοθέτησης

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή των εσωτερικών ή βασιζόµενων σε συµφωνίες διατάξεων οι οποίες εκτείνονται πέραν των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και έχουν ως στόχο την
κατάργηση ή την άµβλυνση της διπλής φορολογίας των τόκων και
δικαιωµάτων.
Άρθρο 10
Έναρξη της ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής της
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8
Επανεξέταση
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση
στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας, προκειµένου
ιδίως να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής της και σε άλλες εταιρίες ή
επιχειρήσεις, πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο
παράρτηµα.

Άρθρο 11
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 3 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των εταιρειών που καλύπτονται από το άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας
α) εταιρείες του βελγικού δικαίου µε την επωνυµία «naamloze vennootschap/société anonyme», «commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/
société privée à responsabilité limitée», καθώς και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου τα οποία λειτουργούν υπό
καθεστώς ιδιωτικού δικαίου·
β) εταιρείες του δανικού δικαίου µε την επωνυµία «aktieselskab, anpartsselskab»·
γ) εταιρείες του γερµανικού δικαίου µε την επωνυµία «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung, bergrechtliche Gewerkschaft»·
δ) εταιρείες του ελληνικού δικαίου µε την επωνυµία «ανώνυµη εταιρεία»·
ε) εταιρείες του ισπανικού δικαίου µε την επωνυµία «sociedad anόnima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad
de responsabilidad limitada», καθώς και οι φορείς δηµοσίου δικαίου τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού
δικαίου·
στ) εταιρείες του γαλλικού δικαίου µε την επωνυµία «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à
responsabilité limitée» και οι δηµόσιοι οργανισµοί και επιχειρήσεις βιοµηχανικού και εµπορικού χαρακτήρα·
ζ) εταιρείες του ιρλανδικού δικαίου µε την επωνυµία «public companies limited by shares or by guarantee», «private
companies limited by shares or by guarantee», ιδρύµατα εγγεγραµµένα υπό το καθεστώς των «Industrial and Provident
Societies Acts» ή οι «building societies» εγγεγραµµένες υπό το καθεστώς των «Building Societies Acts»·
η) εταιρείες του ιταλικού δικαίου µε την επωνυµία «società per azioni, società in accomandita per azioni», «società a
responsabilità limitata», καθώς και οι δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγουν βιοµηχανικές και εµπορικές
δραστηριότητες·
θ) εταιρείες του δικαίου του Λουξεµβούργου µε την επωνυµία «société anonyme», «société en commandite par actions», και
«société à responsabiliité limitée»·
ι) εταιρείες του δικαίου των Κάτω Χωρών µε την επωνυµία «naamloze vennootschap», και «besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid»·
ια) εταιρείες του αυστριακού δικαίου µε την επωνυµία «Aktiengesellschaft», και «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»·
ιβ) εµπορικές ή εµπορικού χαρακτήρα αστικές εταιρείες, συνεταιρισµοί και δηµόσιες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει του
πορτογαλικού δικαίου·
ιγ) εταιρείες του φινλανδικού δικαίου µε την επωνυµία «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» και «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»·
ιδ) εταιρείες του σουηδικού δικαίου µε την επωνυµία «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag»·
ιε) εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωµένου Βασιλείου.
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