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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция № 1160/2018, внесена от J.M.G.L., с испанско гражданство,
относно ставките на удържания при източника данък върху
дивидентите на европейските дружества
1.

Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от различните ставки на удържаните при
източника данъци върху дивидентите, плащани от дружества, които пребивават за
данъчни цели в държава членка на Европейския съюз. За да се избегне двойно данъчно
облагане, може да се възстановят до 15% от данъка, удържан при източника. Някои
държави обаче прилагат по-високи ставки на данъка, удържан при източника. В
Германия например удържаният при източника данък върху дивидентите е 26,375%, в
Португалия – 35%, а във Франция – 30%. Това означава, че се надвнася данък при
източника в страната, в която е установено дружеството, като надвнесената сума се
губи, освен ако не се подаде изрично искане за нейното възстановяване от държавната
хазна на тази страна. Вносителят на петицията счита, че лицата, които искат да
придобият дялове от дружества, установени в други европейски държави, са подложени
на негативна данъчна дискриминация въз основа на страната си на произход. Според
вносителя на петицията във всички страни от ЕС трябва да се въведе единна ставка на
данъка, удържан при източника, която да не надвишава 15%. Така ще се избегне на
практика двойното данъчно облагане, тъй като удържаният при източника данък ще
може да се възстановява чрез данъка върху доходите на физическите лица.
2.

Допустимост

Обявена за допустима на 19 март 2019 г. Комисията е приканена да предостави
сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).
3.

Отговор на Комисията, получен на 6 май 2019 г.
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Удържаният при източника данък върху дивидентите оказва изключително въздействие
върху функционирането на единния пазар и Съюза на капиталовите пазари. От една
страна този данък подпомага борбата срещу избягването на данъци, от друга страна във
всички случаи на добросъвестно поведение възстановяването на данъка би трябвало да
бъде възможно най-гладко.
Предвид настоящото изискване за единодушие в областта на прякото данъчно облагане
Комисията не счита, че е реалистично да се хармонизират удържаните при източника
данъци върху дивидентите. Поради това на 20 ноември 2017 г. Комисията публикува
правно необвързващ Кодекс за поведение относно данъка, удържан при източника1.
Основната цел на кодекса за поведение е да подобри ефикасността на процедурите,
свързани с данъците, удържани при източника. Комисията работи с държавите членки,
за да постигне това.
Комисията отбелязва, че счита, че в определени случаи изискването за единодушие
трябва да бъде премахнато. Тя постави началото на дебат за постепенно преминаване
към гласуване с квалифицирано мнозинство по въпросите, свързани с данъчната
политика на ЕС, в съобщението си от 15 януари 2019 на тема „Към по-ефективен и
демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на ЕС“2.
Заключение
Предложеното законодателство цели да вземе мерки във връзка с опасенията,
повдигнати в петицията. С оглед на това не се предвиждат по-нататъшни действия в
отговор на петицията.
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/code_of_conduct_on_witholding_tax.pdf
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