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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1799/2012, внесена от Джеймс Бейнбридж, с британско 
гражданство, относно данък върху недвижимата собственост

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е с британско гражданство и живее във 
Великобритания, се чувства дискриминиран от органите в Ирландия, където те (той и 
съпругата му) притежават ваканционно жилище, тъй като от тях се иска да плащат 
„данък домакинство“ за своя ваканционен дом в Ирландия. Те настояват, че основното 
им местожителство е във Великобритания, а къщата им в Ирландия е само техен втори 
дом. Те вече плащат друг годишен данък върху собствеността за същия имот – „данък 
за различно от основното частно жилище“ или NPPR. Те разглеждат това като случай 
на двойно данъчно облагане и призовават ЕП да разгледа въпроса. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от комисията, получен на 30 октомври 2013 г

На настоящия етап на развитие на правото на Съюза законодателството в областта на 
прякото данъчно облагане е ограничено. При липса на хармонизация данъчното 
облагане попада по същество в компетентността на държавите членки. При 
упражняване на тези компетенции обаче държавите членки трябва да спазват 
задълженията си по Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Не се 
допуска държавите членки да проявяват дискриминация на база националност или да 
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създават или поддържат отношение на дискриминация към граждани на други държави 
членки, които упражняват своите свободи съгласно ДФЕС. Те също така нямат право 
да прилагат необосновани ограничения към тези свободи.

Комисията вече разгледа въпроса относно предполагаемото дискриминационно 
прилагане на данък домакинство и данък за различно от основното частно жилище 
(NPPR) в отговора си на парламентарен въпрос с искане за писмен отговор E-
011451/2012.

Комисията счита, че ирландското законодателство в областта на данък домакинство и 
данък за различно от основното частно жилище (NPPR) не е в нарушение на правото на 
ЕС поради следните причини:

Данък домакинство се прилага за всички собственици на жилищен имот, независимо от 
тяхната националност и статута им на пребиваване. Това важи и за данъка за различно 
от основното частно жилище (NPPR), който се налага по отношение на жилищния 
имот, който не е основно местопребиваване на собственика. По този начин данък NPPR 
се налага на всеки един собственик на втори жилищен имот както за местни, така и за 
чуждестранни лица на Ирландия.

Като се има предвид, че местните и чуждестранните лица, които притежават втори 
жилищен имот в Ирландия, подлежат еднакво на двата данъка, няма 
дискриминационно отношение по отношение на чуждестранните лица, които 
притежават постоянно жилище в една от държавите членки и жилище, което не е 
основно, в Ирландия.

Накрая Комисията отбелязва, че данък домакинство вече не е в сила. Той е заменен от 
местен данък върху  недвижимата собственост, считано от 1 юли 2013 г.

Заключение

С оглед на горепосочените съображения Комисията няма да образува срещу Ирландия 
производство за установяване на неизпълнение на задължения по отношение на 
повдигнатите от вносителя въпроси.


