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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0281/2009, внесена от Gordon Edwin Hall, с британско 
гражданство, относно проблем с британските органи за вътрешни 
приходи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който има инвестиции в различни европейски страни, 
посочва, че плаща данък върху своите източници на приходи от целия свят в Германия, 
където пребивава. При все това, британските органи за вътрешни приходи всяка година 
му изпращат формуляр на данъчна декларация с оглед на британския му произход. 
Вносителят на петицията посочва, че като следствие от това плаща двоен данък за един
и същ приход. Той твърди, че ако от него се изиска да попълва документи за данъчна 
оценка във всяка страна, в която има активи, той в действителност ще бъде принуден да 
прехвърли всичките си активи в една страна, като това също представлява нарушение 
на правото на свободна конкуренция на вътрешния пазар в сектора на европейските 
финансови услуги. Той счита, че би следвало да е достатъчно да представи данъчна 
декларация по официално местоживеене и да включи информация относно данъците, 
плащани в други страни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

„По принцип, при наличието на доходи, спечелени в повече от една юрисдикции или в 
държава, различна от държавата на данъчна регистрация, съответните две държави 
обикновено споделят правото да налагат данъци, въз основа на двустранна спогодба за 
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избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Когато такова споразумение е в 
сила, не би следвало да е налице правно установено двойно данъчно облагане, в 
смисъл, че едно данъчнозадължено лице не следва да бъде облагано с данъци върху 
едни и същи доходи повече от веднъж. Това е постигнато чрез механизма за 
облекчаване (т.е. освобождаване на чуждестранни доходи или чуждестранни данъчни 
кредити), който се управлява от държавата по пребиваване.

Тъй като на европейско равнище не съществуват хармонизирани правила относно 
данъчното облагане на доходи от инвестиции, това е въпрос, който държавите-членки 
следва да уреждат в националното си законодателство. Съгласно съществуващата 
правна уредба на Общността, държавите-членки са компетентни да определят 
критериите за разпределяне на правомощията за данъчно облагане помежду си. Това 
включва сключването на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. 
Въпреки това, при упражняването на тази компетентност, държавите-членки следва да 
спазват задълженията си съгласно Договора за ЕО, в който се предвижда, че когато се 
наложи упражняване на правото за свободно движение на вътрешния пазар, те нямат 
право да упражняват дискриминация въз основа на националност или да прилагат 
необосновани ограничения. Следователно, всяка държава-членка индивидуално 
определя своето право на данъчно облагане.

Обикновено тълкуването на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с цел 
определяне на съответните права на данъчно облагане на държавите — страни по
спорове между данъчнозадължени лица и национални администрации попада по-скоро 
в компетентността на националните съдилища, отколкото на институциите на 
Общността.

Въпреки това, въз основа на документите, предоставени от вносителя на петицията, 
изглежда, че двойното данъчно облагане, за което се отнасят твърденията на вносителя,
може лесно да се елиминира. Вносителят на петицията е предоставил копие от 
формуляра на данъчна декларация, който е получил от британските органи. Изглежда, 
че формулярът е използван за целите на възстановяване на данъци, които са били 
събрани от източници, освободени от спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане. 

Член VII, параграф 1 от спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между 
Германия и Обединеното кралство предвижда изключително данъчно облагане по 
местоживеене на приходите от източници на територията на другата държава — страна
по споразумението 1. Тъй като вносителят на петицията пребивава за данъчни цели в 
Германия, правото на данъчно облагане върху приходите от лихви, придобити в 
Обединеното кралство, се предоставя на Германия. Формулярът, предоставен от 
вносителя на петицията изглежда може да позволи възстановяване на данъци, 
удържани от платежен посредник в Обединеното кралство (т.е. банка или друга 

                                               
1 Член VII, параграф 1
Всички лихви или възнаграждения, придобити от източници на територията на една от държавите от 
лице, пребиваващо на територията на другата държава и което съответно подлежи на данъчно облагане в 
другата държава, следва да се облагат с данъци само в другата държава.
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финансова институция), и следва да се попълни от компетентния орган в Германия, за 
да потвърди, че вносителят наистина е пребиваващ за данъчни цели в Германия. След 
това следва да се изпрати обратно на британските органи, които са компетентни да 
възстановяват данъците, които са били удържани в Обединеното кралство.

С оглед на горепосочената информация, предлага се вносителят на петицията да бъде 
приканен да се свърже с компетентния орган в Германия (където пребивава), за да 
попълни формуляра. Това може да позволи възстановяване на данъци, удържани от 
платежен посредник в Обединеното кралство, тъй като облекчаването при източника не 
е било автоматично.“


