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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/48/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Ιουνίου 2003
για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις
συνέχεια, στο Συµβούλιο ECOFIN της 26ης και 27ης
Νοεµβρίου 2000, της 13ης ∆εκεµβρίου 2001 και της 21ης
Ιανουαρίου 2003.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 94,

(8)

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να καταστεί δυνατή η
πραγµατική φορολόγηση των εισοδηµάτων που καταβάλλονται ως τόκοι εντός ενός κράτους µέλους σε πραγµατικούς
δικαιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα έχοντα κατοικία σε
άλλο κράτος µέλος, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτού του
τελευταίου κράτους.

(9)

Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας µπορεί να επιτευχθεί
καλύτερα, εάν εστιασθεί στις πληρωµές τόκων που πραγµατοποιούνται ή εξασφαλίζονται από οικονοµικούς φορείς
εγκατεστηµένους στο κράτος µέλος προς πραγµατικούς
δικαιούχους ή προς όφελος πραγµατικών δικαιούχων που
είναι φυσικά πρόσωπα έχοντα κατοικία σε άλλο κράτος
µέλος.

(10)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω
έλλειψης συντονισµού των εθνικών συστηµάτων φορολογίας
του εισοδήµατος από αποταµιεύσεις, και δύναται συνεπώς
να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία περιορίζεται στο
ελάχιστο απαραίτητο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου
και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για το σκοπό αυτό.

(11)

Φορέας πληρωµής είναι ο οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει την
καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού.

(12)

Στον ορισµό της έννοιας της πληρωµής τόκων και του µηχανισµού του φορέα πληρωµής θα πρέπει να γίνεται αναφορά,
όπου απαιτείται, στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες (ΟΣΕΚΑ) (4).

(13)

Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
περιορισθεί στη φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που απορρέουν από απαιτήσεις,
προς αποφυγή, µεταξύ άλλων, θεµάτων που σχετίζονται µε
τη φορολόγηση συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών.

(14)

Ο τελικός στόχος, δηλαδή η δυνατότητα πραγµατικής φορολόγησης των πληρωµών τόκων στο κράτος µέλος που έχει
φορολογική κατοικία ο πραγµατικός δικαιούχος, είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
κρατών µελών για τις πληρωµές τόκων.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα άρθρα 56 έως 60 της συνθήκης κατοχυρώνουν την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων.

(2)

Τα εισοδήµατα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων από
απαιτήσεις συνιστούν φορολογητέα εισοδήµατα για τους
κατοίκους όλων των κρατών µελών.

(3)

∆υνάµει του άρθρου 58 παράγραφος 1 της συνθήκης, τα
κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να εφαρµόζουν τις οικείες
διατάξεις της φορολογικής τους νοµοθεσίας οι οποίες
διακρίνουν µεταξύ φορολογουµένων που δεν βρίσκονται
στην ίδια κατάσταση όσον αφορά την κατοικία τους ή τον
τόπο όπου είναι επενδεδυµένα τα κεφάλαιά τους, καθώς και
να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή
παραβάσεων των εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων, ιδίως στον τοµέα της φορολογίας.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 58 παράγραφος 3 της συνθήκης, οι
διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας των κρατών µελών
που αποσκοπούν στην καταπολέµηση των καταχρήσεων ή
της φοροδιαφυγής δεν θα πρέπει να αποτελούν ούτε µέσο
αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυµµένο περιορισµό
της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων και των πληρωµών
όπως ορίζεται στο άρθρο 56 της συνθήκης.

(5)

(6)

(7)

Λόγω της έλλειψης συντονισµού των εθνικών φορολογικών
καθεστώτων σχετικά µε τη φορολόγηση των υπό µορφή
τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις ιδίως σε ό,τι αφορά
τη µεταχείριση των τόκων που εισπράττονται σε κάθε κράτος
µέλος από µη κατοίκους, είναι σήµερα συνήθως δυνατό οι
κάτοικοι των κρατών µελών να διαφεύγουν από κάθε µορφή
φορολογίας στο κράτος µέλος κατοικίας τους επί των τόκων
που εισπράττουν σε κράτος µέλος διαφορετικό από το
κράτος µέλος όπου κατοικούν.
Η κατάσταση αυτή προκαλεί στρεβλώσεις στις κινήσεις
κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών, που δεν συµβιβάζονται µε
την ύπαρξη της εσωτερικής αγοράς.
Η παρούσα οδηγία βασίζεται στη συναίνεση που επιτεύχθηκε
στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σάντα
Μαρία ντα Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000 και, στη

(1) ΕΕ C 270 Ε της 25.9.2001, σ. 259.
(2) EE C 47 Ε της 27.2.2003, σ. 553.
(3) ΕΕ C 48 της 21.2.2002, σ. 55.

(4) ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (EE L 41 της 13.2.2002, σ. 35).
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Η οδηγία 77/799/ΕΟΚ, της 19ης ∆εκεµβρίου 1977, περί
της αµοιβαίας συνδροµής των αρµοδίων αρχών των κρατών
µελών στον τοµέα της άµεσης και της έµµεσης φορολογίας (1), παρέχει ήδη στα κράτη µέλη µια βάση ανταλλαγής
πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς µε αντικείµενο το
εισόδηµα που εµπίπτει στην παρούσα οδηγία. Θα πρέπει να
εξακολουθήσει να εφαρµόζεται στην εν λόγω ανταλλαγή
πληροφοριών επί πλέον της παρούσας οδηγίας, εφόσον η
παρούσα οδηγία δεν αποτελεί παρέκκλιση από αυτήν.
Η αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών
µελών όσον αφορά τις πληρωµές τόκων που καλύπτονται
από την παρούσα οδηγία καθιστά δυνατή την πραγµατική
φορολόγηση των πληρωµών τόκων στο κράτος µέλος της
φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του εν λόγω κράτους.
Είναι συνεπώς απαραίτητο να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη
που ανταλλάσσουν πληροφορίες κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να µπορούν να κάνουν χρήση της
δυνατότητας περιορισµού της ανταλλαγής πληροφοριών
όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ.
Λόγω διαρθρωτικών διαφορών, η Αυστρία, το Βέλγιο και το
Λουξεµβούργο αδυνατούν να εφαρµόσουν την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών ταυτόχρονα µε τα άλλα κράτη
µέλη. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου και, δεδοµένου ότι η παρακράτηση του φόρου στην πηγή είναι ικανή να
εξασφαλίσει ένα µίνιµουµ πραγµατικής φορολόγησης, ιδίως
αν ο συντελεστής αυξάνεται προοδευτικά µέχρι να φθάσει το
35 %, τα εν λόγω τρία κράτη µέλη θα πρέπει να παρακρατούν στην πηγή το φόρο επί των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία.
Προς αποφυγή διαφορετικής µεταχείρισης, η Αυστρία, το
Βέλγιο και το Λουξεµβούργο δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν
να εφαρµόσουν την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών πριν
η Ελβετική Συνοµοσπονδία, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το Πριγκιπάτο του Μονακό και
η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου εφαρµόσουν αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν σχετικής αιτήσεως µε
αντικείµενο τις πληρωµές τόκων.
Τα εν λόγω κράτη µέλη θα πρέπει να µεταβιβάζουν το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων από τον παρακρατούµενο φόρο
στο κράτος µέλος κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου
των τόκων.
Τα προαναφερόµενα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέψουν
διαδικασία βάσει της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα
στους πραγµατικούς δικαιούχους που έχουν φορολογική
κατοικία σε άλλα κράτη µέλη να αποφεύγουν την επιβολή
του καθεστώτος παρακράτησης φόρου στην πηγή εφόσον θα
εξουσιοδοτούν τον φορέα πληρωµής τους να δηλώνει τις
πληρωµές τόκων ή υποβάλλουν πιστοποιητικό που θα έχει
εκδώσει η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους της φορολογικής κατοικίας τους.
Το κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου οφείλει να διασφαλίζει την εξάλειψη της
διπλής φορολογίας των πληρωµών τόκων που ενδεχοµένως
να προκύπτει από την εφαρµογή παρακράτησης φόρου στην
πηγή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στην
παρούσα οδηγία. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλέπει
έκπτωση φόρου ίση µε το παρακρατηθέν στην πηγή ποσό,

(1) ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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µέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στο έδαφός του
και να επιστρέφει στον πραγµατικό δικαιούχο το επιπλέον
ποσό του παρακρατηθέντος φόρου. Μπορεί, ωστόσο, αντί να
εφαρµόζει αυτόν τον µηχανισµό πίστωσης του φόρου, να
επιστρέφει τον παρακρατηθέντα φόρο.
(22)

Προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν διαταράξεις της
αγοράς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της
µεταβατικής περιόδου, να µην εφαρµόζεται στις πληρωµές
τόκων επί ορισµένων διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων.

(23)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εµποδίζει τα κράτη
µέλη να εφαρµόσουν άλλους τύπους παρακράτησης φόρου
στην πηγή επί των τόκων που προκύπτουν στο έδαφός τους,
διαφορετικούς από αυτούς που ρυθµίζονται µε την παρούσα
οδηγία.

(24)

Επί όσο χρόνο οι χώρες: Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
Ελβετία, Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Μονακό, Άγιος Μαρίνος και
τα σχετικά εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη των κρατών
µελών δεν εφαρµόζουν όλες ανεξαιρέτως µέτρα ισοδύναµα ή
όµοια προς τα θεσπιζόµενα µε την παρούσα οδηγία, η
επίτευξη των στόχων της θα διακυβεύεται λόγω της φυγής
κεφαλαίων προς αυτά τα κράτη και εδάφη. Είναι, ως εκ
τούτου, αναγκαίο να αρχίσει η εφαρµογή της οδηγίας από
την ηµεροµηνία κατά την οποία τα εν λόγω κράτη και εδάφη
θα αρχίσουν να εφαρµόζουν τέτοια µέτρα.

(25)

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει ανά τριετία έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και να προτείνει
στο Συµβούλιο τυχόν τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες προκειµένου να εξασφαλιστεί καλύτερα η πραγµατική
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις καθώς και
η εξάλειψη των ανεπιθύµητων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.

(26)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις
αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο
1. Τελικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλισθεί
ότι το εισόδηµα από τις αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που
καταβάλλονται σε ένα κράτος µέλος υπέρ πραγµατικών δικαιούχων
που είναι φυσικά πρόσωπα µε φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος
µέλος θα µπορεί να αποτελεί αντικείµενο πραγµατικής φορολόγησης σύµφωνα µε την νοµοθεσία αυτού του δεύτερου κράτους
µέλους.
2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλιστεί η εκτέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται για την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας από τους φορείς πληρωµής, οι
οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους, ανεξαρτήτως του
τόπου εγκατάστασης του οφειλέτη της απαίτησης που παράγει
αυτούς τους τόκους.
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Άρθρο 2
Ορισµός του πραγµατικού δικαιούχου
1.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «πραγµατικός
δικαιούχος» νοείται το φυσικό πρόσωπο που εισπράττει τόκους ή
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο προς όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωµή τόκων, εκτός εάν παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι
η πληρωµή τόκων δεν πραγµατοποιήθηκε ή εξασφαλίστηκε για δικό
του λογαριασµό, δηλαδή ότι:
α) ενεργεί ως φορέας πληρωµής κατά την έννοια του άρθρου 4
παράγραφος 1· ή
β) ενεργεί εξ ονόµατος νοµικού προσώπου, οργανισµού που φορολογείται επί των κερδών του βάσει των γενικών ρυθµίσεων περί
φορολογίας των επιχειρήσεων, ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένου σύµφωνα
µε την οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή οργανισµού που αναφέρεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, και, στην τελευταία περίπτωση, αποκαλύπτει την επωνυµία και τη διεύθυνση
του εν λόγω οργανισµού στον οικονοµικό φορέα που καταβάλλει τους τόκους και ο τελευταίος διαβιβάζει, εν συνεχεία, αυτές
τις πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου
είναι εγκατεστηµένος· ή
γ) ενεργεί εξ ονόµατος άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο
πραγµατικός δικαιούχος και αποκαλύπτει στον φορέα πληρωµής
τα στοιχεία ταυτότητας του πραγµατικού δικαιούχου σύµφωνα
µε το άρθρο 3 παράγραφος 2.
2.
Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωµής έχει στη διάθεσή
του στοιχεία που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το φυσικό πρόσωπο
στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται η
πληρωµή τόκων ενδεχοµένως να µην είναι ο πραγµατικός δικαιούχος, και ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν εµπίπτει ούτε στο
στοιχείο α) ούτε στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, λαµβάνει
κατάλληλα µέτρα για να προσδιορίσει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2. Αν ο
φορέας πληρωµής αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγµατικό
δικαιούχο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο θεωρείται ως πραγµατικός
δικαιούχος.

Άρθρο 3
Στοιχεία

ταυτότητας

και κατοικία
δικαιούχου

του

πραγµατικού

1.
Κάθε κράτος µέλος προβαίνει στη θέσπιση και διασφαλίζει
την εφαρµογή στο έδαφός του των αναγκαίων διαδικασιών που
επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να προσδιορίζει τους πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς των
άρθρων 8 έως 12.
Οι διαδικασίες αυτές πληρούν τους ελάχιστους κανόνες που
καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.
2.
Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου συναρτήσει ελαχίστων κανόνων οι οποίοι
ποικίλλουν ανάλογα µε τον χρόνο έναρξης των σχέσεων µεταξύ
φορέα πληρωµής και δικαιούχου των τόκων, ως εξής:
α) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει
την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου, ήτοι το όνοµα και
τη διεύθυνσή του, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή του, ιδίως κατ' εφαρµογή των ισχυόντων στο κράτος
εγκατάστασής του κανονισµών και της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ
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του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (1)·
β) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται, ή τις
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου 2004 και εξής, ο φορέας
πληρωµής εξακριβώνει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου, ήτοι το όνοµα, τη διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθµό
φορολογικού µητρώου στο κράτος µέλος της φορολογικής
κατοικίας του. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται βάσει του διαβατηρίου ή του επίσηµου δελτίου ταυτότητας που υποβάλλει ο
πραγµατικός δικαιούχος. Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στο
εν λόγω διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας, εξακριβώνεται βάσει οποιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου που υποβάλλει
ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν ο αριθµός φορολογικού
µητρώου δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο επίσηµο
δελτίο ταυτότητας ή σε άλλο επίσηµο έγγραφο ταυτότητας,
ενδεχοµένως στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, που
υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος, τα στοιχεία ταυτότητας
συµπληρώνονται µε την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης του
πραγµατικού δικαιούχου που προκύπτουν από το διαβατήριο ή
το επίσηµο δελτίο ταυτότητας.
3. Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου βάσει ελάχιστων κανόνων που ποικίλλουν
ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των σχέσεων µεταξύ του φορέα
πληρωµής και του δικαιούχου των τόκων. Με την επιφύλαξη των
κατωτέρω, ως κατοικία θεωρείται η χώρα στην οποία ο πραγµατικός
δικαιούχος έχει τη µόνιµη διεύθυνσή του:
α) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει
την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου χρησιµοποιώντας τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, ιδίως κατ' εφαρµογή των
ισχυόντων στο κράτος εγκατάστασής του κανονισµών και της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ·
β) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται ή, τις
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου 2004 και εξής, ο φορέας
πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του δικαιούχου βάσει της
διεύθυνσης που αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο επίσηµο
δελτίο ταυτότητας ή, εν ανάγκη, βάσει οιουδήποτε αποδεικτικού
εγγράφου το οποίο παρουσιάζει ο πραγµατικός δικαιούχος,
σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: όσον αφορά τα φυσικά
πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας που έχει εκδώσει κράτος µέλος και τα οποία δηλώνουν
ότι είναι κάτοικοι τρίτης χώρας, η κατοικία καθορίζεται βάσει
πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία το εν λόγω φυσικό
πρόσωπο δηλώνει ότι κατοικεί. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο
πιστοποιητικό, θεωρείται ως τόπος κατοικίας το κράτος µέλος
το οποίο εξέδωσε το διαβατήριο ή το άλλο επίσηµο έγγραφο
ταυτότητας.
Άρθρο 4
Ορισµός του φορέα πληρωµής
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «φορέας
πληρωµής» νοείται οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, ο οποίος
καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει την
καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού, ανεξαρτήτως του αν ο
φορέας αυτός είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον
οποίο έχει αναθέσει ο οφειλέτης ή ο πραγµατικός δικαιούχος την
πληρωµή των τόκων ή την εξασφάλιση αυτής της πληρωµής.
(1) ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σ. 77· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 76).
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2.
Κάθε φορέας εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος στο οποίο
καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή
τόκων προς όφελος του πραγµατικού δικαιούχου θεωρείται επίσης
ως φορέας πληρωµής κατά την εν λόγω πληρωµή ή εξασφάλιση της
πληρωµής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται αν ο οικονοµικός
φορέας έχει λόγους να πιστεύει, βάσει επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει ο φορέας, ότι:

β) όσον αφορά τρίτες χώρες, η αρµόδια αρχή για τους σκοπούς
των διµερών ή πολυµερών φορολογικών συµβάσεων ή, ελλείψει
αυτής, κάθε άλλη αρχή που είναι αρµόδια για την έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας.

α) είναι νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων
που αναφέρονται στην παράγραφο 5· ή

Άρθρο 6

β) τα κέρδη του φορολογούνται βάσει των γενικών ρυθµίσεων
φορολογίας των επιχειρήσεων· ή

Ορισµός των τόκων

γ) συνιστά ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία 85/611/
ΕΟΚ.

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «τόκοι» νοούνται:

Ο οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους σε έναν τέτοιο
φορέα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, και θεωρούµενο ως
φορέα πληρωµής βάσει της παρούσας παραγράφου ή εξασφαλίζει
την καταβολή τόκων για αυτόν, κοινοποιεί την επωνυµία και τη
διεύθυνση του φορέα καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που
του κατέβαλε ή των οποίων εξασφάλισε την καταβολή στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους εγκατάστασής του, η οποία στη
συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους εγκατάστασης του φορέα.

α) οι καταβληθέντες ή εγγεγραµµένοι σε λογαριασµό τόκοι από
πάσης φύσεως απαιτήσεις, είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα συµµετοχής στα κέρδη του
οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήµατα από τίτλους του δηµοσίου και
οµολογιακά δάνεια, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων
ωφεληµάτων και λαχνών που τα συνοδεύουν. Οι τόκοι υπερηµερίας δεν θεωρούνται τόκοι·

3.
Ο φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έχει, ωστόσο,
το δικαίωµα να επιλέγει, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,
να τυγχάνει µεταχείρισης ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της παραγράφου
2 στοιχείο γ). Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος αποτελεί αντικείµενο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το κράτος µέλος στο οποίο
είναι εγκατεστηµένος ο φορέας, υποβάλλεται δε από αυτόν τον
φορέα στον οικονοµικό φορέα.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους λεπτοµερείς κανόνες άσκησης αυτού
του δικαιώµατος για τους φορείς τους εγκατεστηµένους στο
έδαφός τους.
4.
Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας και ο φορέας που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο
κράτος µέλος, το εν λόγω κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης του φορέα, όταν
ενεργεί ως φορέας πληρωµής, προς τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας.
5.
Τα νοµικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την εφαρµογή του
άρθρου 2 στοιχείο α) είναι:
α) στη Φινλανδία: avoin yhtiö (Ay) και kommandiittiyhtiö (Ky)/
öppet bolag και kommanditbolag·
β) στη Σουηδία: handelsbolag (HB) και kommanditbolag (KB).

Άρθρο 5
Ορισµός της αρµόδιας αρχής
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «αρµόδια αρχή» νοείται:
α) όσον αφορά τα κράτη µέλη, οποιαδήποτε από τις αρχές που
έχουν αυτά κοινοποιήσει στην Επιτροπή και

β) οι δεδουλευµένοι ή κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι κατά την πώληση,
την εξαγορά ή την εξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται
στο στοιχείο α)·
γ) το εισόδηµα που προκύπτει από τόκους, είτε άµεσα είτε µέσω
φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το οποίο
διανέµεται από:
i) ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένους σύµφωνα µε την οδηγία 85/611/
ΕΟΚ,
ii) φορείς που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και
iii) οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστηµένοι εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 7·
δ) εισόδηµα που προκύπτει από την πώληση, την εξαγορά ή την
εξόφληση µονάδων ή µεριδίων στους ακόλουθους οργανισµούς
και φορείς, αν επενδύουν άµεσα ή έµµεσα, µέσω άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων ή φορέων που αναφέρονται
κατωτέρω, ποσοστό ανώτερο του 40 % του ενεργητικού τους σε
απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α):
i) ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένους σύµφωνα µε την οδηγία 85/611/
ΕΟΚ,
ii) φορείς που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 3,
iii) οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστηµένοι εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 7.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να µην περιλαµβάνουν στον ορισµό των τόκων το εισόδηµα που αναφέρεται στο στοιχείο δ) παρά
µόνο κατά την αναλογία που το εισόδηµα αυτό αντιστοιχεί σε εισόδηµα που, άµεσα ή έµµεσα, προέρχεται από πληρωµές τόκων κατά
την έννοια των στοιχείων α) και β).
2. Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), σε περίπτωση που ο φορέας πληρωµής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία
σχετικά µε το µέρος του εισοδήµατος που προέρχεται από πληρωµή
τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήµατος θεωρείται ως πληρωµή
τόκων.
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3.
Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ), σε περίπτωση που
ο φορέας πληρωµής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά µε
το ποσοστό του ενεργητικού που επενδύεται σε απαιτήσεις ή σε
µονάδες ή µερίδια που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο, το
ποσοστό αυτό θεωρείται ότι υπερβαίνει το 40 %. Όταν δεν είναι σε
θέση να καθορίσει το ποσό του εισοδήµατος που αποκόµισε ο
πραγµατικός δικαιούχος, ως εισόδηµα θεωρείται το προϊόν της
πώλησης, της εξόφλησης ή της εξαγοράς των µετοχών ή µεριδίων.
4.
Όταν οι τόκοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασµό φορέα που αναφέρεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2, αν ο εν λόγω φορέας δεν επωφελείται από
το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, θεωρούνται ως πληρωµές τόκων από τον εν λόγω φορέα.
5.
Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία β) και δ), τα κράτη
µέλη έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τους φορείς πληρωµής που
είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους να υπολογίζουν τους τόκους
σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει το
έτος και να θεωρούν τους ετήσιους αυτούς τόκους ως πληρωµή
τόκων ακόµη και αν δεν διενεργηθεί πώληση, εξαγορά ή εξόφληση
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
6.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), τα
κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των
τόκων το εισόδηµα που αναφέρεται στις συγκεκριµένες διατάξεις
από οργανισµούς ή φορείς που εδρεύουν εντός του εδάφους τους,
σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού των εν λόγω οργανισµών ή φορέων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 15 %.
Παροµοίως, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, τα κράτη
µέλη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων,
όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασµό φορέα που αναφέρεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2, εάν ο φορέας αυτός δεν επωφελείται από
το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και είναι
εγκατεστηµένος στο έδαφός τους, σε περίπτωση που το ποσοστό
του ενεργητικού των εν λόγω φορέων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν
υπερβαίνει το 15 %.
Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος από κράτος µέλος είναι δεσµευτική και για άλλα κράτη µέλη.
7.
Από την 1η Ιανουαρίου 2011, το ποσοστό που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) και στην παράγραφο 3 είναι 25 %.
8.
Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ)
και στην παράγραφο 6 καθορίζονται βάσει της επενδυτικής πολιτικής, όπως ορίζεται στον κανονισµό και στα καταστατικά έγγραφα
των εν λόγω οργανισµών ή φορέων και, ελλείψει αυτών, βάσει της
πραγµατικής σύνθεσης του ενεργητικού τους.

Άρθρο 7
Εδαφικό πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους τόκους που καταβάλλονται
από φορέα πληρωµής εγκατεστηµένο σε έδαφος όπου εφαρµόζεται
η συνθήκη δυνάµει του άρθρου 299 αυτής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 8
Υποβολή στοιχείων από τον φορέα πληρωµής
1. Όταν ο πραγµατικός δικαιούχος των τόκων κατοικεί σε
κράτος µέλος διαφορετικό από αυτό του φορέα πληρωµής, το
ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλεται από τον
φορέα πληρωµής στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους εγκατάστασής του περιλαµβάνει:
α) τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία του πραγµατικού
δικαιούχου που προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3·
β) το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής·
γ) τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα στοιχεία της απαίτησης που αποτελεί γενεσιουργό
αιτία των καταβαλλόµενων τόκων και
δ) στοιχεία σχετικά µε την πληρωµή των τόκων σύµφωνα µε τη
παράγραφο 2.
2. Το ελάχιστο περιεχόµενο των πληροφοριών τις οποίες οφείλει
να παρέχει ο φορέας πληρωµής όσον αφορά τους τόκους πρέπει να
διαφοροποιεί τους τόκους σύµφωνα µε τις εν συνεχεία κατηγορίες
και να δηλώνει:
α) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο α): το ποσό των καταβληθέντων ή
πιστωθέντων τόκων·
β) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο β) ή δ): είτε το ποσό του τόκου ή του
εισοδήµατος που αναφέρεται σε αυτές τις παραγράφους είτε το
συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την
εξόφληση·
γ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο γ): είτε το ποσό του εισοδήµατος που
αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο είτε το συνολικό διανεµόµενο ποσό·
δ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 4: το ποσό του τόκου που αναλογεί σε κάθε µέλος
του φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 το
οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 1 παράγραφος 1 και του
άρθρου 2 παράγραφος 1·
ε) σε περίπτωση που κράτος µέλος ασκεί το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5: το ποσό του ανοιγµένου σε
ετήσια βάση τόκου.
Εντούτοις, τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίσουν το ελάχιστο
επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλεται από τον φορέα
πληρωµής σχετικά µε την καταβολή τόκων στο συνολικό ποσό των
τόκων ή του εισοδήµατος και στο συνολικό ποσό των εσόδων από
την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση.
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Άρθρο 9
Αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών
1.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους του φορέα πληρωµής
κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους κατοικίας του πραγµατικού
δικαιούχου.
2.
Η κοινοποίηση πληροφοριών διεξάγεται αυτοµάτως τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, εντός εξαµήνου µετά το τέλος του φορολογικού έτους του κράτους µέλους του φορέα πληρωµής, όσον
αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
του συγκεκριµένου έτους.
3.
Οι διατάξεις της οδηγίας 77/799/EOK εφαρµόζονται στην
ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπει η παρούσα οδηγία, εφόσον
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν παρεκκλίνουν. Εντούτοις, το
άρθρο 8 της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ δεν εφαρµόζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Μεταβατική περίοδος
1.
Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου που αρχίζει την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3, και µε
την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 1, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και η Αυστρία δεν υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις
διατάξεις του κεφαλαίου II.
Ωστόσο, δικαιούνται να λαµβάνουν πληροφορίες από τα άλλα
κράτη µέλη σύµφωνα µε το κεφάλαιο II.
Κατά τη µεταβατική περίοδο, η παρούσα οδηγία έχει στόχο την
εξασφάλιση ελαχίστου επιπέδου πραγµατικής φορολόγησης των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα κράτος µέλος σε πραγµατικούς δικαιούχους που είναι
φυσικά πρόσωπα µε φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος µέλος.
2.
Η µεταβατική περίοδος λήγει στο τέλος του πρώτου πλήρους
φορολογικού έτους µετά τη µεταγενέστερη από τις παρακάτω ηµεροµηνίες:
— την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας την οποία η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα συνάψει τελευταία και µε οµόφωνη
απόφαση του Συµβουλίου, µε µία από τις παρακάτω χώρες:
Ελβετική Συνοµοσπονδία, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου, Πριγκιπάτο του Μονακό ή Πριγκιπάτο της Ανδόρας. Αντικείµενο των συµφωνιών θα είναι η
ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως, όπως ορίζεται στο
υπόδειγµα συµφωνίας για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών το οποίο εξέδωσε ο ΟΟΣΑ στις 18 Απριλίου 2002
(εφεξής «υπόδειγµα συµφωνίας ΟΟΣΑ»), καθ' όσον αφορά τις
πληρωµές τόκων όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία, από
φορείς πληρωµής εγκατεστηµένους στα αντίστοιχα κράτη προς
πραγµατικούς δικαιούχους έχοντες κατοικία σε έδαφος όπου
εφαρµόζεται η οδηγία, επί πλέον της εκ µέρους αυτών των
χωρών παρακράτησης φόρου επί των πληρωµών αυτών µε το
συντελεστή που ορίζεται για τις αντίστοιχες περιόδους που
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1,
— την ηµεροµηνία κατά την οποία το Συµβούλιο θα αποφασίσει
οµόφωνα ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως, κατά τα
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οριζόµενα στο υπόδειγµα συµφωνίας του ΟΟΣΑ, καθ' όσον
αφορά τις πληρωµές τόκων, όπως ορίζονται στην παρούσα
οδηγία, από φορείς πληρωµής εγκατεστηµένους στις ΗΠΑ προς
πραγµατικούς δικαιούχους έχοντες κατοικία σε έδαφος όπου
εφαρµόζεται η οδηγία.
3. Κατά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και η Αυστρία υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ και παύουν να εφαρµόζουν την παρακράτηση
του φόρου στην πηγή και την κατανοµή των εσόδων, που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12. Εάν το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο ή η
Αυστρία επιλέξουν να εφαρµόσουν τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ
πριν λήξει η µεταβατική περίοδος, παύουν να εφαρµόζονται η
παρακράτηση του φόρου στην πηγή και η κατανοµή των εσόδων,
που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12.

Άρθρο 11
Παρακράτηση φόρου στην πηγή
1. Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που προβλέπεται
στο άρθρο 10, στην περίπτωση που ο πραγµατικός δικαιούχος των
τόκων κατοικεί σε κράτος µέλος διαφορετικό από αυτό του φορέα
πληρωµής, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και η Αυστρία επιβάλλουν
συντελεστή παρακράτησης φόρου στην πηγή ύψους 15 % τα πρώτα
τρία έτη της µεταβατικής περιόδου, 20 % τα τρία επόµενα έτη, και
εν συνεχεία 35 %.
2. Ο φορέας πληρωµής επιβάλλει παρακράτηση του φόρου στην
πηγή µε τους εξής τρόπους:
α) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο α): στο ποσό των καταβληθέντων ή
πιστωθέντων τόκων·
β) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο β) ή δ): στο ποσό του τόκου ή του εισοδήµατος που αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία ή µε εισφορά
ισοδύναµου αποτελέσµατος που θα βαρύνει τον δικαιούχο επί
του συνολικού ποσού των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση·
γ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο γ): στο ποσό του εισοδήµατος που
αναφέρεται στο εν λόγω στοιχείο·
δ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 4: στο ποσό του τόκου που αναλογεί σε κάθε
µέλος του φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2
το οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 1 παράγραφος 1 και
του άρθρου 2 παράγραφος 1·
ε) σε περίπτωση που κράτος µέλος ασκεί το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5: στο ποσό των ανοιγµένων σε
ετήσια βάση τόκων.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β), η
παρακράτηση στην πηγή πραγµατοποιείται κατ' αναλογία προς την
περίοδο κατοχής της απαίτησης από τον πραγµατικό δικαιούχο. Σε
περίπτωση που ο φορέας πληρωµής δεν είναι σε θέση να καθορίσει
την περίοδο κατοχής βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή
του, θεωρεί ότι ο πραγµατικός δικαιούχος είναι κάτοχος της
απαίτησης καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της εκτός αν ο τελευταίος παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ηµεροµηνία
απόκτησής της.

L 157/44

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

26.6.2003

4.
Η επιβολή παρακράτησης στην πηγή από το κράτος µέλος
του φορέα πληρωµής δεν εµποδίζει το κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου να φορολογήσει το
εισόδηµα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τηρουµένης της
συνθήκης.

β) διαδικασία που διασφαλίζει ότι δεν διενεργείται παρακράτηση
στην πηγή όταν ο πραγµατικός δικαιούχος υποβάλλει στον
φορέα πληρωµής το πιστοποιητικό που του χορηγεί η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους κατοικίας του σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.

5.
Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, τα κράτη µέλη
που εφαρµόζουν την παρακράτηση φόρου στην πηγή µπορούν να
προβλέψουν ότι ο οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους, ή
εξασφαλίζει την καταβολή των τόκων, σε φορέα που αναφέρεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος
θεωρείται ως ο φορέας πληρωµής για λογαριασµό αυτού του
άλλου φορέα και θα παρακρατεί φόρο στην πηγή επί των τόκων
αυτών, εκτός εάν ο άλλος φορέας έχει επισήµως δεχθεί να κοινοποιούνται σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 2 η επωνυµία του και η διεύθυνσή του, καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που του καταβάλλονται ή εξασφαλίζονται για
λογαριασµό του.

2. Μετά από αίτηση του πραγµατικού δικαιούχου, η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους της φορολογικής κατοικίας του εκδίδει
πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρονται:

Άρθρο 12

Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα
τρία έτη. Η χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού στον πραγµατικό δικαιούχο που το έχει ζητήσει πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας δύο µηνών από την υποβολή της αιτήσεως.

Κατανοµή των εσόδων
1.
Τα κράτη µέλη που επιβάλλουν παρακράτηση στην πηγή
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 διατηρούν το 25 % του
φόρου τους και µεταβιβάζουν το 75 % των εσόδων στο κράτος
µέλος κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου των τόκων.
2.
Τα κράτη µέλη που επιβάλλουν παρακράτηση στην πηγή
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 5 διατηρούν το 25 % του
φόρου τους και µεταβιβάζουν το 75 % των εσόδων στα άλλα
κράτη µέλη µε την αναλογία που ισχύει για τις µεταβιβάσεις που
πραγµατοποιούνται κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3.
Οι µεταβιβάσεις αυτές πραγµατοποιούνται το αργότερο εντός
εξαµήνου µετά το τέλος του φορολογικού έτους του κράτους
µέλους του φορέα πληρωµής, στην περίπτωση της παραγράφου 1,
ή εκείνου του κράτους µέλους του οικονοµικού φορέα, στην περίπτωση της παραγράφου 2.
4.
Τα κράτη µέλη που επιβάλλουν παρακράτηση στην πηγή
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν την
ορθή λειτουργία του συστήµατος κατανοµής εσόδων.

α) το όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή,
αν δεν υπάρχει, η ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης του πραγµατικού δικαιούχου·
β) το όνοµα και η διεύθυνση του φορέα πληρωµής·
γ) ο αριθµός λογαριασµού του δικαιούχου ή, εάν δεν υπάρχει, τα
στοιχεία του τίτλου που ενσωµατώνει την απαίτηση.

Άρθρο 14
Εξάλειψη της διπλής φορολογίας
1. Το κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου διασφαλίζει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας
που ενδεχοµένως να προκύπτει από την επιβολή της παρακράτησης
στην πηγή που προβλέπεται στο άρθρο 11, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.
2. Όταν επί των τόκων που εισπράττει ένας πραγµατικός
δικαιούχος έχει παρακρατηθεί φόρος στην πηγή στο κράτος µέλος
του φορέα πληρωµής, το κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας
του εν λόγω πραγµατικού δικαιούχου του χορηγεί, σύµφωνα µε το
εσωτερικό του δίκαιο, πίστωση φόρου ίση µε το παρακρατηθέν στην
πηγή ποσό. Αν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό του οφειλόµενου
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία φόρου, το κράτος µέλος της
φορολογικής κατοικίας επιστρέφει το επιπλέον ποσό του παρακρατηθέντος φόρου στον πραγµατικό δικαιούχο.

Άρθρο 13

1.
Τα κράτη µέλη που επιβάλλουν παρακράτηση στην πηγή
σύµφωνα µε το άρθρο 11 προβλέπουν µία ή και τις δύο από τις
ακόλουθες διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι πραγµατικοί δικαιούχοι µπορούν να ζητήσουν να µην πραγµατοποιηθεί
παρακράτηση φόρου:

3. Αν, πέραν της παρακράτησης στην πηγή όπως προβλέπεται
στο άρθρο 11, επί των τόκων που εισπράττονται από τον πραγµατικό δικαιούχο έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση
φόρου στην πηγή και το κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας
χορηγεί πίστωση φόρου για την εν λόγω παρακράτηση φόρου
σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία ή τις συµβάσεις περί διπλής
φορολογίας, το ποσό αυτής της άλλης παρακράτησης στην πηγή
πιστώνεται πριν από την εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

α) διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα στον πραγµατικό
δικαιούχο να εξουσιοδοτήσει ρητά το φορέα πληρωµής να κοινοποιεί πληροφορίες σύµφωνα µε το κεφάλαιο II· η εξουσιοδότηση αυτή καλύπτει το σύνολο των τόκων που καταβάλλονται
στον πραγµατικό δικαιούχο από τον φορέα πληρωµής· στην
περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9·

4. To κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου µπορεί να αντικαταστήσει τον µηχανισµό της
πίστωσης φόρου που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 µε την
επιστροφή της παρακράτησης στην πηγή που αναφέρεται στο
άρθρο 11.

Εξαιρέσεις από τη διαδικασία παρακράτησης στην πηγή
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Άρθρο 15
∆ιαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι
1.
Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται
στο άρθρο 10 και µέχρι τις 30 ∆εκεµβρίου 2010 το αργότερο, οι
εγχώριες και διεθνείς οµολογίες και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά πριν από την 1η
Μαρτίου 2001 ή που τα ενηµερωτικά φυλλάδια για την εισαγωγή
τους στο χρηµατιστήριο αξιών έχουν εγκριθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή από τις αρµόδιες αρχές κατά την έννοια της οδηγίας
80/390/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), ή από αρµόδιες αρχές σε τρίτες
χώρες, δεν θεωρούνται ως απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου
6 παράγραφος 1 στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγµατοποιούνται επιπλέον εκδόσεις των εν λόγω διαπραγµατεύσιµων
χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εξής. Εάν όµως
η κατ' άρθρο 10 µεταβατική περίοδος παραταθεί πέραν της 31ης
∆εκεµβρίου 2010, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν µόνον για διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς
τίτλους αυτού του είδους:
— που περιέχουν ρήτρες επανενσωµάτωσης του εκπεσθέντος
φόρου και
— εφόσον ο φορέας πληρωµής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 είναι
εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος που εφαρµόζει την κατ' άρθρο
11 παρακράτηση του φόρου στην πηγή, και ο εν λόγω φορέας
πληρωµής καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος ή εξασφαλίζει την καταβολή
τόκων προς άµεσο όφελος αυτού.
Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν επιπλέον εκδόσεις των προαναφερόµενων διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η
Μαρτίου 2002 και εξής, από κυβερνήσεις ή εξοµοιούµενους οργανισµούς που ενεργούν ως δηµόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος
αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη, όπως ορίζεται στο παράρτηµα
η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούµενη από την
αρχική έκδοση και τις νέες εκδόσεις, θεωρείται ως απαίτηση κατά
την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί περαιτέρω έκδοση των προαναφερόµενων διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η
Μαρτίου 2002 και εξής από άλλο εκδότη που δεν καλύπτεται από
το δεύτερο εδάφιο, η περαιτέρω αυτή έκδοση θεωρείται ως
απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο
α).
2.
Kαµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει τα κράτη
µέλη να φορολογούν το εισόδηµα από τους διαπραγµατεύσιµους
χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύµφωνα
µε την εθνική νοµοθεσία τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
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Άρθρο 17

Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία
1. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα κράτη µέλη θεσπίζουν
και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.
2. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις από 1ης
Ιανουαρίου 2005, υπό τον όρο ότι:
i) η Ελβετική Συνοµοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, η
∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό
και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία µέτρα ισοδύναµα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα
οδηγία, κατ' εφαρµογή συµφωνιών που θα συνάψουν µε την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατόπιν οµόφωνων αποφάσεων του Συµβουλίου και
ii) όλες οι συµφωνίες ή άλλοι διακανονισµοί που υφίστανται και
προβλέπουν ότι τα εξηρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη (Νήσοι της
Μάγχης, Νήσος του Μαν και εξηρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη
της Καραϊβικής) εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία την
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών µε τον ίδιο τρόπο που
θεσπίζει το κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας οδηγίας, (ή, κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου 10, επιβάλλουν παρακράτηση του
φόρου στην πηγή µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στα
άρθρα 11 και 12).
3. Τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, το
Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα, αν πληρούται η προϋπόθεση της
παραγράφου 2, έχοντας υπόψη τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος των
σχετικών µέτρων στις τρίτες χώρες και τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη. Εάν το Συµβούλιο αποφανθεί ότι δεν πληρούται η
προϋπόθεση, ορίζει οµόφωνα, προτάσει της Επιτροπής, νέα ηµεροµηνία για τους σκοπούς της παραγράφου 2.
4. Οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για την συµµόρφωση µε την
παρούσα οδηγία, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη αναφέρονται
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά
την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται
από τα κράτη µέρη.
5. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή
και της κοινοποιούν το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από
την παρούσα οδηγία καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ της
παρούσας οδηγίας και των θεσπιζόµενων εθνικών διατάξεων.

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Άλλες µορφές παρακράτησης φόρου στην πηγή

Επανεξέταση

Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να επιβάλουν
άλλες µορφές παρακράτησης φόρου στην πηγή από αυτές που
αναφέρονται στο άρθρο 11, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία
τους ή τις συµβάσεις περί διπλής φορολογίας.
(1) ΕΕ L 100 της 17.4.1980, σ. 1· οδηγία η οποία καταργήθηκε από την
οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1).

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε τρία έτη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Βάσει αυτών των εκθέσεων, η Επιτροπή προτείνει στο Συµβούλιο, εάν συντρέχει λόγος, τις τροποποιήσεις της οδηγίας που κρίνονται αναγκαίες προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη πραγµατική φορολόγηση των εισοδηµάτων
από αποταµιεύσεις, καθώς και η εξάλειψη των ανεπιθύµητων
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.

L 157/46

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26.6.2003

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 20
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
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ «ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15
Για τους σκοπούς του άρθρου 15, οι ακόλουθοι οργανισµοί θεωρούνται ως «εξοµοιούµενοι προς δηµόσια αρχή ή των οποίων ο
ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη»:
— οργανισµοί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Βέλγιο

Région flamande (Vlaams Gewest) (φλαµανδική περιοχή)
Région wallonne (περιοχή της Βαλλονίας)
Région bruxelloise (Brussels Gewest) (περιοχή των Βρυξελλών)
Communauté française (γαλλική κοινότητα)
Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap) (φλαµανδική κοινότητα)
Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (γερµανόφωνη κοινότητα)

Ισπανία

Xunta de Galicia (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Γαλισίας)
Junta de Andalucía (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Ανδαλουσίας)
Junta de Extremadura (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Εξτρεµαδούρας)
Junta de Castilla- La Mancha (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης-Λαµάντσα)
Junta de Castilla- León (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης-Λεόν)
Gobierno Foral de Navarra (κυβέρνηση της Ναβάρας)
Govern de les Illes Balears (κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων)
Generalitat de Catalunya (κυβέρνηση της Καταλονίας)
Generalitat de Valencia (κυβέρνηση της Βαλένσιας)
Diputación General de Aragón (κυβέρνηση της Αραγκόν)
Gobierno de las Islas Canarias (κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων)
Gobierno de Murcia (κυβέρνηση της Μουρθίας)
Gobierno de Madrid (κυβέρνηση της Μαδρίτης)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (κυβέρνησης της αυτόνοµης κοινότητας
της χώρας των Βάσκων)
Diputación Foral de Guipúzcoa (επαρχιακό συµβούλιο του Γκουϊπούσκοα)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (επαρχιακό συµβούλιο της Βισκάγιας)
Diputación Foral de Alava (επαρχιακό συµβούλιο της Αλάβα)
Ayuntamiento de Madrid (δήµος της Μαδρίτης)
Ayuntamiento de Barcelona (δήµος της Βαρκελώνης)
Cabildo Insular de Gran Canaria (συµβούλιο της Νήσου Γκραν Κανάρια)
Cabildo Insular de Tenerife (συµβούλιο της Νήσου Τενερίφης)
Instituto de Crédito Oficial (πιστωτικό δηµόσιο Ίδρυµα)
Instituto Catalán de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Καταλονίας)
Instituto Valenciano de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Βαλένσιας)

Ελλάδα

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

Γαλλία

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (ταµείο απόσβεσης κοινωνικού χρέους)
L'Agence française de développement (AFD) (γαλλικός οργανισµός ανάπτυξης)
Réseau Ferré de France (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόµων της Γαλλίας)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (εθνικό ταµείο αυτοκινητοδρόµων)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (δηµόσια περίθαλψη, νοσοκοµεία των Παρισίων)
Charbonnages de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας)
Entreprise minière et chimique (EMC) (µεταλλευτική και χηµική επιχείρηση)

Ιταλία

Regions (περιοχές)
Provinces (επαρχίες)
Municipalities (δήµοι)
Cassa Depositi e Prestiti (ταµείο παρακαταθηκών και δανείων)

Πορτογαλία

Região Autónoma da Madeira (αυτόνοµη περιοχή της Μαδέρας)
Região Autónoma dos Açores (αυτόνοµη περιοχή των Αζορών)
Municipalities (δήµοι)
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— ∆ιεθνείς οργανισµοί:
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
Παγκόσµια Τράπεζα/∆ΤΑΑ/∆ΝΤ
∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης
∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης
ΕΥΡΑΤΟΜ
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Χρηµατοδοτική Συνεργασία για την Ανάπτυξης των Άνδεων (CAF)
Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Χρηµατοδότηση σιδηροδροµικού υλικού
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών χωρών
Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής
Οι διατάξεις του άρθρου 15 δεν θίγουν τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις που τα κράτη µέλη έχουν αναλάβει έναντι των προαναφερόµενων διεθνών οργανισµών.
— οργανισµοί τρίτων χωρών:
Οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Ο οργανισµός θεωρείται σαφώς ως δηµόσιος σύµφωνα µε τα εθνικά κριτήρια.
2. Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός δραστηριοποιείται εκτός του εµπορικού τοµέα, διαχειρίζεται και χρηµατοδοτεί οµάδα κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες εκτός του εµπορικού τοµέα και ελέγχεται όντως από τη
γενική κυβέρνηση.
3. Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός εκδίδει τακτικά και µεγάλα οµολογιακά δάνεια.
4. Το συγκεκριµένο κράτος είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι ο δηµόσιος αυτός οργανισµός δεν θα προβεί σε πρόωρη εξόφληση
σε περίπτωση ρητρών αποζηµίωσης του επενδυτή (gross-up clauses).
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