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Исканията за дънъчна справедливост получават отзвук навсякъде по света, тъй като 
неравенството е достигнало исторически и неустойчиви нива. Фокусът върху данъч-
ните практики на големите мултинационални корпорации като „Гугъл“ и „Старбъкс“ е 
неимоверно засилен.

Правителствата следва да разполагат с възможността да променят данъчните систе-
ми съобразно текущите нужди, да подсигуряват адекватно финансиране на публични 
услуги и да гарантират, че мултинационалните компании плащат своя справедлив дял 
от сметката. Държавите, също така, трябва да могат да преразглеждат и при нужда да 
отменят данъчни облекчения, предоставени на мултинационални компании, ако тези 
облекчения вече не отговарят на националните приоритети.

Но възможността им да правят всичко това – да променят данъчните закони и да въз-
приемат прогресивни данъчни политики, може да бъде сериозно ограничена от мощ-
ния механизъм за Уреждане на Спорове между Инвеститор и Държава (УСИД, ISDS), 
с помощта на който чуждестранните инвеститори може да повдигат съдебни искове 
срещу държавите директно в международни трибунали. 

Тази система става все по-противоречива заради преговорите по предложената ин-
вестиционна спогодба между Европа и САЩ, наречена Трансатлантическо търговско 
и инвестиционно партньорство (ТТИП, TTIP). Но достъпът до ISDS така или иначе вече 
е заложен в хиляди спогодби за свободна търговия и инвестиционни споразумения в 
целия свят.

Правото да се налагат данъци е ключово за суверенитета на една държава, затова мно-
го страни включват в търговските и инвестиционните си спогодби специални данъчни 
клаузи, които целят да ограничат възможността на корпорациите и на други инвести-
тори да завеждат дела по данъчни спорове. Но на практика инвеститорите все по-чес-
то оспорват данъчните решения на държавите, например предоставени в миналото 
данъчни облекчения за мултинационални компании или по-високи данъци върху пе-
чалбите от преработка на нефт или минно дело.

Анализът на данни и документи по стотици дела, свързани с ISDS показва, че чуждес-
транни инвеститори вече са съдили по данъчни спорове най-малко 24 държави като 
например Индия и Румъния. В това число влизат и случаи, в които компаниите успеш-
но са използвали системата на ISDS, за да оспорят и да намалят данъчните си задъл-
жения. 

• Заплахата със скъпо дело по ISDS поняко-
га има същия ефект, както и самото дело: 
трудно е да се установи колко спорове между 
инвеститор и държава са били уредени без 
формално завеждане на данъчен иск. Дър-
жавите не са наясно какво точно определя 
успеха в тези дела и затова за тях най-безо-
пасно е никога да не застрашават печалбите 
на мултинационалните компании – опасна 
перспектива за данъчната справедливост и 
законите, касаещи публичните интереси.

• Не съществува аналогичен механизъм, който 
позволява на държавите да държат сметка 
на чуждестранните инвеститори за действи-
ята им. ISDS е еднопосочна система, в която 
държавите винаги трябва да се защитават. 
Ако мултинационална компания сгреши, 
държавата не може да заведе срещу нея иск 
по ISDS.

• Според сегашната система държавите може 
да бъдат – и са били съдени заради промени 
в данъчното законодателство, за отмяна на 
данъчни облекчения и заради увеличаване на 
корпоративните, подоходните и други данъ-
ци.

• Специалните данъчни клаузи в инвести-
ционните споразумения не винаги осуетяват 
оспорването на данъци. Те просто дават на 
адвокатите и арбитражните съдии, които ра-
ботят по тези дела повече материал за водене 
на спорове.

• Държавите трябва да могат да преразглеждат и 
да променят въведени в миналото и несправед-
ливи данъчни „стимули“, предоставяни на кор-
порациите, както и да променят мнението си по 
отношение на това кои индустрии следва да се 
субсидират посредством данъчни облекчения.

Как ISDS застрашава данъчната справедливост –  
основни заключения
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Как търговските споразумения възпрепятстват 
данъчната справедливост

Разработена преди половин век, системата за ISDS е предназначена да урежда по-прос-
ти спорове между инвеститор и държава. Например ако държавата физически отнеме 
завод на дадена компания и го национализира, то компа-
нията ще използва механизма за ISDS, за да получи компен-
сации. Но през последните 15 години мултинационалните 
компании и техните дружини от корпоративни адвокати се 
опитват да приложат същата система към много по-широк 
кръг действия на държавата, включително към регулации в 
сферата на околната среда и здравеопазването.1

Държави в Африка, Азия, Европа, Северна и Южна Америка 
вече са били съдени от чуждестранни инвеститори по 
данъчни спорове, като корпорациите са оспорвали 
и мерки, свързани с данъка върху добавената стойност (ДДС), и корпоративния 
данък върху печалбата, и вносните мита, и данъците върху еднократните печалби. 
Канада беше съдена от дърводобивна компания от САЩ заради отменени данъчни 
облекчения в Онтарио.2 Украйна беше съдена заради плановете си да увеличи 
лицензионните такси върху произвеждания в страната газ.3

Чуждестранни инвеститори 
са съдили най-малко 24 
държави като например 
Индия и Румъния заради 
данъчни спорове.

Данъците влизат в съда в спорове между 
инвеститор и държава

„Водафон“ срещу Индия: През 2007 г. „Водафон“ придоби голяма част от теле-
комуникационния бизнес в Индия, като купи контролния дял в един от основни-
те мобилни оператори в страната. Компанията не плати на Индия данък върху 
капиталовата печалба по сделката за 11 милиарда долара, тъй като използва за 
целта множество офшорни компании. След като индийските данъчни служби на-
стояха „Водафон“ да плати милиардните си задължения, компанията заведе иск 
по ISDS.4 Делото продължава.

„Перенко“ срещу Еквадор: През 2008 г. англо-френската петролна компания 
„Перенко“ заведе дело срещу Еквадор, след като държавата въведе нови данъци 
върху еднократните печалби в нефтения сектор.5 През 2014 г. трибунал по ISDS 
постанови, че Еквадор нарушава задължения по инвестиционно споразумение 
и уважи някои, но не всички искания на компанията. Трибуналът все още не се 
е произнесъл за обезщетенията.6 Междувременно Еквадор заведе насрещен иск 
за 2.5 милиарда долара, твърдейки, че „Перенко“ е отговорна за екологична ката-
строфа в Амазонка. Делото продължава.7

„Микула“ срещу Румъния: През 2005 г. производители на бисквити, бира и други 
храни и напитки в Румъния заведоха дело срещу държавата заради предсроч-
но прекратяване на данъчни облекчения, включващи освобождаване от мита и 
корпоративен данък печалба.8 Румъния прекрати тези „стимули“ по-рано от пър-
воначалните си планове, тъй като Европейската комисия заяви, че те трябва да 
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се премахнат, ако Румъния иска да се присъедини към ЕС. Делото приключи през 
2013 г. с отсъдени 250 милиона долара в полза на инвеститорите.9 В нов обрат, 
през 2015 г. Европейската комисия заяви, че изплащането на компенсация по 
ISDS само по себе си е нарушение на правилата на ЕС за предоставяне на дър-
жавна помощ.10 

Агроиндустрията на САЩ срещу Мексико: В началото на 2000 г. срещу Мексико 
бяха заведени искове от няколко селскостопански гиганти от САЩ като „Каргил“ 
и „Арчър Даниелс Мидланд“, след като Мексико въведе нов данък върху продаж-
бата на безалкохолни напитки, съдържащи високофруктозен царевичен сироп.11 
Гражданското общество в Мексико категорично осъди тези съдебни спорове, 
тъй като страната изпитва здравна криза и се бори срещу затлъстяването.12 Но 
трибуналите по ISDS отсъдиха в полза на инвеститорите и се наложи държавата 
да изплаща милиони долари за нанесени щети. Правителството на САЩ също 
атакува мексиканския данък и заведе отделен иск срещу него в Световната тър-
говска организация.13

„Тълоу Ойл“ срещу Уганда: През 2012 г. британският нефтен гигант „Тълоу Ойл“ 
заведе иск срещу Уганда относно оспорвано задължение в размер на 400 мили-
она долара от данък върху капиталовата печалба.14 Данъчните власти в Уганда 
изискаха сумата от компанията, след като тя продаде дяловете си в три нефтени 
и газови блока за 2.9 милиарда долара. „Тълоу“ твърди, че е бил освободен от 
тези данъци от министър в правителството. Но съдилищата в Уганда не се съгла-
сяват – единствено парламентът може да одобрява подобни данъчни мерки.15 
През 2015 г. „Тълоу“ оттегли делото по ISDS, но само след като държавата намали 
данъчните й задължения на 250 милиона долара.16 

Независимо от факта, че държавите се явяват на съд по ISDS, гласоподавате-
лите, гражданите, обикновените данъкоплатци почти не разполагат с достъп 
до информация за тези дела. Повечето изслушвания се състоят при закрити 
врати и документите по делата рядко стават публично достояние. Анализът 

на данните показва, че най-малко 24 държави са били 
съдени от чуждестранни инвеститори в над 40 дела, ка-
саещи данъци (виж Приложението).17 Действителният 
брой на делата вероятно е по-висок.

Делата, включени в настоящия списък не предполагат 
задължително положителна оценка за данъчните мер-
ки на дадена държава. Не винаги държавите са демо-
кратични, нито пък винаги работят в обществен инте-
рес. Но заплахата е ясна: широк спектър от данъчни 
мерки се оспорват от гигантски компании посредством 

системата ISDS. Тя дава сила на корпорациите да се противопоставят на про-
гресивни данъчни политики и това би следвало да притеснява гражданите 
на всяка страна, подписала търговски и инвестиционни споразумения.

„Инвестиционният 
спор поставя под въпрос 
самата легитимност на 
данъците“:
Уилям Парк, арбитър ветеран  
по инвестиционни дела
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В стремеж да привлекат чуждестранни инвестиции много развиващи се 
страни са предоставили огромни данъчни облекчения на мултинационални 
компании. Държавите следва да могат да преразглеждат и да преосмислят 
данъчните си закони, както и данъчните стимули за 
чуждестранни инвеститори. Данъчните облекчения 
костват на развиващите се страни 138 милиарда до-
лара годишно и тяхната отмяна би могла да осигури 
така нужния ресурс за финансиране на здравеопаз-
ване и други критично важни публични услуги.18 Из-
следванията сочат, че в Сиера Леоне поради данъч-
ни стимули годишно се губят 199 милиона долара 
потенциални приходи – три пъти повече от бюджета 
на страната за здравеопазване.19

Но дори само възможността за завеждане на дело по 
ISDS може да има силен възпиращ ефект за държави-
те, които обмислят действия срещу мултинационал-
ни компании. Тези дела понякога се влачат с годи-
ни и са изключително скъпи.20 Дори ако държавата 
успешно се защити, накрая често й се налага да заплати съдебни разноски 
за милиони долари.21 Единственият безопасен подход е никога да не се ос-
порват действията на мултинационалните корпорации – опасна перспекти-
ва за публичния интерес, която може да осуети необходимите прогресивни 
действия за постигане на данъчна справедливост.

Държавите, подписали споразумения за свободна търговия и инвестиции 
„трябва много да внимават при изработването и прилагането на данъчните 
си политики“, предупреждава доклад от 2006 г., публикуван от Интерамери-
канската банка за развитие. В него се посочва, че е добре държавите да под-
писват подобни споразумения, но че те „трябва да са наясно с важността на 
въпроса и с икономическите трудности, които може да възникнат в резултат 
на арбитражни решения срещу тях, ако бъде постановено [sic], че нечестно 
и несправедливо данъчно третиране...води до индиректна експроприация.“22

„Държавите действително се затрудняват да определят в аванс дали срещу 
данъчните им политики може да бъде заведено успешно инвестиционно 
дело поради неяснотите в законите,“ посочва Матю Дейви, адвокат по ар-
битражни дела от Нова Зеландия, в статия за Журнала за уреждане на меж-
дународни спорове. „Допълнително усложнение е, че редица решения на 
инвестиционни трибунали поставят под въпрос ефективността на специал-
ните клаузи, които предвиждат недопускане на инвестиционни искове по 
данъчни въпроси.“23

„Държавите действително 
се затрудняват да 
определят дали срещу 
данъчните им политики 
може да бъде заведено 
успешно инвестиционно 
дело“
Матю Дейви, адвокат по 
арбитражни дела
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„Водафон“ срещу Индия

Понастоящем „Водафон“ е един от най-големите мобилни оператори в Ин-
дия с над 180 милиона клиенти – почти три пъти повече от цялото населе-
ние на Великобритания.24 

Британският телекомуникационен гигант, един от най-големите в света, 
влезе в Индия през 2007 г. посредством сложна сделка, довела до непряко 
закупуване на контролния пакет в индийската телкомуникационна компа-
ния „Хътчинсън Есар“.

Чрез холандското си дъщерно дружество „Водафон“ придоби дружество, 
регистрирано на Каймановите острови (известно данъчно убежище), което 
от своя страна има непряко участие в „Хътчинсън Есар“ посредством орга-
низирани на много нива компании, включително регистрирани на остров 
Мавриций (друг добре познат данъчен рай).25 

Тъй като сделката, макар и индиректно касае закупуването на активи в Ин-
дия,  индийските данъчни служби твърдят, че „Водафон“ трябва да им плати 
данък върху капиталовата печалба. „Водафон“ не се съгласява с аргумента, 
че сделката е сключена извън страната, тоест е извън юрисдикцията на Ин-
дия.

Възможността правителствата да налагат данъци върху индиректните про-
дажби на активи в техните държави се превръща във все по-гореща тема 
поради голямото усложняване на корпоративните структури и поради все 
по-агресивните стратегии на мултинационалните компании за минимизи-
ране на данъчните задължения, включително посредством офшорни сдел-
ки.26

През 2012 г. индийското правителство нанесе със задна дата поправки в 
данъчното си законодателство, изрично изискващи заплащането на данък 
върху капиталовата печалба при индиректна продажба на активи в Индия. 
Така „Водафон“ се озова със задължение в размер на няколко милиарда 
долара.27

„Водафон“ отговори с иск по ISDS, като изтъкна, че държавата е нарушила 
задълженията си по двустранно инвестиционно споразумение от 1995 г. 
между Индия и Холандия.28 

Години след започване на делото индийското правителство изглежда се 
опитва да се споразумее с ищеца.29 Но то също така се стреми да ограничи 
уязвимостта си по отношение на подобни дела в бъдеще.

През декември 2015 г. бе одобрен нов модел за двустранни инвестицион-
ни съглашения на Индия, който ще се използва в преговори като основа 
за бъдещи търговски спогодби и договори за свободна търговия. В текста 
е посочено изрично, че данъчните спорове излизат извън обхвата на по-
добни търговски договорености. Включена е и нова клауза, която изисква 
от инвеститорите първо да търсят решения на местно ниво и да завеждат 
искове в национални съдилища, преди да се отнасят към ISDS трибунали.30
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Специалните клаузи не спират делата

Повечето дела по ISDS досега са били завеждани срещу развиващи се страни. Но все 
по-често се случва да бъдат съдени и богати държави. Миналата година мичиганската 
компания „Джей Ем Лонгиър“ заведе иск за 12 милиона долара срещу Канада в спор от-
носно данъчните облекчения за дърводобивна дейност в страната. Делото приключи 
през септември след неоповестено уреждане на спора.31 Срещу Испания са завеждани 
над 20 различни дела във връзка с промени в политиката в сектора на възобновяеми-
те енергийни източници, включително срещу нов данък върху приходите от производ-
ство на енергия и намаляване на субсидиите за тези производители.32 

Глобално погледнато, нефтените, газовите и минните компании са сред най-големите 
ползватели на ISDS системата.33 Срещу Еквадор са завеждани редица искове от енер-
гийни компании заради въвеждането на нови данъци върху продажбата и печалбата 
от нефтопроизводство и отмяната на ДДС-ваканциите за чуждестранни нефтени ком-
пании.34 В едно продължаващо дело енергийният гигант „Ексон Мобил“ настоява Русия 
да му възстанови 500 милиона долара от данъци, заплатени за сложен нефтен и газов 
проект в Тихия океан близо до руския остров Сахалин на север от Япония.35

В отговор на растящата обществена загриженост в Европа относно подготвяното спо-
разумение за Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (TTIP), за-
щитниците на ISDS системата предложиха някои реформи и твърдят, че в подобни спо-
разумения може да бъдат включвани специфични текстове в защита на въпроси като 

околна среда или здравноосигурителни услуги.

Тези така наречени „изтръгнати клаузи“ не са нови, нито пък 
предоставят на държавите особено добра защита. Много от 
вече подписаните търговски и инвестиционни споразуме-
ния включват клаузи, които ограничават възможостта на ин-
веститорите да завеждат данъчни дела по ISDS. Договорът за 
енергийната харта, например, представлява голямо и мощно 
многостранно споразумение, което съдържа данъчни клау-
зи.36 Всеобхватното икономическо и търговско споразумение 
(CETA) – противоречиво ново споразумение, договорено, но 
все още неподписано от ЕС и Канада, също включва такава 
клауза.

Макар че някои от тези клаузи са по-добре формулирани и 
по-ясни от други, това не пречи на адвокатите да завеждат да-
нъчни дела по ISDS, нито пречи на арбитрите да приемат да 
разглеждат такива дела. Езикът в тези споразумения често е 
усложнен, понякога противоречив, с изключения в рамките на 

изключенията и това дава на адвокатите възможност да спорят за много неща, а за по-
литиците е трудно да разберат кои техни действия биха могли да доведат до завеждане 
на иск във връзка с инвестиционно споразумение. 

Международните правни журнали са пълни с дебати относно това кога облагането с 
данъци на чуждестранни инвеститори може да се счита за експроприация или „не-
справедливо отношение“ според международния ISDS режим. „В един инвестиционен 
спор се поставя под въпрос самата легитимност на данъка“ – ето каква формулировка 
е дал Уилям Парк, професор по право в Бостънския университет и ветеран арбитър, 
в едно есе от 2009 г.37„ В миналото основният риск за инвеститорите представляваше 

“Държавите 
предпочитат да 
приемат, че специалните 
данъчни клаузи ще 
ги предпазят винаги, 
щом възникне спор в 
контекста на данъците. 
Редица решения на 
арбитража сочат, че 
нещата не стоят така“ 
Тимоти Лайънс, арбитър по 
инвестиционни дела
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откритото и грубо лишаване от собственост върху техните активи. В модерния свят не-
прякото принудително отчуждаване посредством регулаторни механизми често пред-
ставлява по-голяма заплаха,“ казва Матю Дейви, арбитражен адвокат от Нова Зеландия 
в доклад, публикуван миналата година. Той предвижда, че броят на данъчните дела по 
ISDS ще се увеличава в бъдеще. 38

„Държавите често считат, че специалните данъчни клаузи ще ги предпазват винаги, 
щом възникне спор в контекста на данъците. Редица решения на арбитража сочат, че 
нещата не стоят така“, заключва Тимоти Лайънс, адвокат и арбитър при „Есекс Чейм-
бърс“ в Лондон, в статия от юли 2015 г., публикувана в „Глоубъл Арбитрейшън Ривю“. 
“Данъчната клауза...предотвратява превръщането на арбитражния трибунал в дома-
шен трибунал за обжалване на данъци. Малко вероятно е тя да попречи на трибунала 
да гарантира защита на инвеститорите.“ 39

ISDS и данъчните убежища

Освен че структурират инвестициите си така, че да минимизират данъчни-
те си задължения – включително използвайки данъчни убежища, мултина-
ционалните компании и техните екипи от корпоративни адвокати все по-
често търсят къде стратегически да разположат дъщерните си дружества, 
за да се възползват от търговските и инвестиционните спогодби, даващи 
достъп до ISDS.

„Инвеститорите може да структурират инвестициите си по начин, който да 
привлече оптимална защита – например, като учредят посредническа ин-
вестиционна структура в държава с двустранно инвестиционно споразуме-
ние с приемащата държава“ – такова становище изказва адвокатското дру-
жество „Фрешфийлдс Брукхаус Деринджър“ по време на брифинг за тези 
споразумения. „Появи ли се инвестиционен спор, инвеститорите могат да 
използват [инвестиционните спогодби] като лост в преговорите с приема-
щата държава.“ 40

Инвеститорите, които например основават „дружества-пощенски кутии“ в 
Холандия, за да се възползват от благоприятния данъчен режим там, полу-
чават също така и достъп до огромна мрежа от холандски инвестиционни 
споразумения с над 80 държави.41 Изследвания, публикувани миналата го-
дина разкриват, че над 10% от всички известни искове по инвестиционни 
споразумения се възползват от холандските спогодби, като 75% от тези ис-
кове са „повдигнати от дружества-пощенски кутии без реално икономиче-
ско съдържание в Холандия.“42 

Поне 20 от двустранните инвестиционни споразумения на Великобритания 
с държави като Белиз или Туркменистан са изрично разширени с „диплома-
тически бележки“, за да покриват също и инвеститори от Джърси, Гърнси 
и остров Ман. По този начин компаниите, регистрирани в тези данъчни 
убежища – собственост на британската корона, също получават достъп до 
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ISDS. Редица от спогодбите на Великобритания са разширени, за да покри-
ват също и инвеститори от Хонконг, Каймановите острови или Търкс и Кай-
кос.43

В едно продължаващо дело, канадското добивно дружество „Гейбриъл Ри-
сорсис“ използва дъщерната си компания в данъчния рай Джърси, за да се 
възползва от защита по споразумение, подписано между Великобритания 
и Румъния44. Компанията съди Румъния заради стопиране на спорната злат-
на мина Рошия Монтана в Трансилвания – предмет на масова опозиция от 
страна на местната общност, която се опасява от негативното въздействие 
на мината върху околната среда.45

Много дела по ISDS също така касаят инвестиции, направени в развиващи 
се страни посредством данъчни убежища. Делото, заведено от британската 
компания „Рурелек“ срещу Боливия, което приключи с отсъждане на обез-
щетение за няколко милиона долара в ущърб на държавата, беше фокуси-
рано върху инвестиции, направени от „Рурелек“ в боливийския енергиен 
сектор чрез посредници, регистрирани на Британските Вирджински остро-
ви.46

Заплахата от ТТИП

Ако бъде гласувано, ТТИП заедно с предложеното споразумение за Транс-тихоокеан-
ско партньорство между САЩ и държавите от Азиатско-тихоокеанския регион, драма-
тично ще разшири глобалния обхват на системата ISDS и така ще покрие рекордно 
много преки чуждестранни инвестиции в целия свят.47

В отговор на общественото недоволство, както и на опозиция от някои членки на ЕС, 
сред тях и Германия, Европейската комисия излезе с предложение за реформиране на 
ISDS и заместването й с международна Система на инвестиционни съдилища. Всъщ-
ност това крие риск за циментиране на системата, като тя се направи да изглежда „по-
легитимна“ – вместо да се премахнат специалните механизми, чрез които мултина-
ционалните компании получават възможност да оспорват закони, наредби и други 
действия на държавата в обществен интерес.48

Подобно на други споразумения, които дават на мултинационалните компании достъп 
до системата, в ТТИП се казва малко за задълженията на инвеститорите. Не същест-
вува подобна система за международно правосъдие, с помощта на която държавите 
да изискват от мултинационалните компании да отговарят за действията си. Докато 
корпоративната власт се разширява с всеобхватни права и защити, задълженията на 
инвеститорите рядко или никога не се уточняват в тези споразумения.

Ако някоя държава води спор с корпорация относно данъчните й задължения, тя не 
може да задейства дело по ISDS – това е еднопосочна система, достъпна само за чуж-
дестранните инвеститори (местните дружества не могат да се възползват от нея). И, 
разбира се, ако някоя държава предприеме действия срещу мултинационална компа-
ния заради данъчни спорове, тя бързо може да се окаже на подсъдимата скамейка, 
изправена пред скъп иск по ISDS.
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Приложение: Списък с данъчни дела по  ISDS
Бележка: Включването в този списък не означава задължително положителна оценка 
на данъчните политики на съответната държава. Малко вероятно е списъкът да е из-
черпателен предвид липсата на оповестени подробности за много от делата по ISDS. 
Той по-скоро илюстрира широкото присъствие на данъчните спорове в делата по ISDS.

No Дело Година 
на за-
веждане 

Резюме 

1 „Ексон Мобил“ 
срещу Русия

2015 Мултинационалната компания търси възстановяване на 500 
милиона долара данъци, платени във връзка с нефтения и газов 
проект Сахалин 1

2 „Ханокал“  
срещу Корея

2015 Бивш мажоритарен собственик в „Хюндай Ойлбанк“, нефтена ра-
финерия в Сосан, завежда дело за данъци, събрани във връзка с 
продажбата на контролния му пакет през 2010 г.

3 „Полтава Газ“ 
срещу Украйна 

2015 Инвеститори завеждат дело срещу държавни мерки и законода-
телство, прието през юли 2014 г., временно увеличаващи лицен-
зионните задължения за производство на газ

4 „Тотал“ срещу 
Уганда

2015 Френската нефтена компания завежда дело чрез холандското си 
дъщерно дружество по данъчен спор, свързан с продажбата на 
нефтените и газовите блокове в басейна на езерото Албърт 

5 „Лонгиър“  
срещу Канада

2014 Инвеститори от САЩ завеждат дело по спор с правителството на 
Онтарио относно данъчни стимули за дърводобивната дейност

6 „Водафон“  
срещу Индия

2014 Във връзка с придобиването на индийски мобилен оператор, бри-
танският телекомуникационен гигант завежда дело, чрез холанд-
ското си дъщерно дружество, за ретроспективно данъчно задълже-
ние за капиталови печалби в размер на няколко милиарда долара

7 „Гюнез 
Текстил“ срещу 
Узбекистан

2013 Инвеститори завеждат дело за предполагаемо отнемане на 
търговските им центрове от узбекските власти, които разследват 
митнически и данъчни  престъпления (Инвеститорите  претен-
дират за нарушаване на човешки права)

8 „Федерал 
Илектрик 
Ятирим“ срещу 
Узбекистан

2013 Инвеститори в енергийния сектор завеждат дело срещу пред-
полагаемо несправедливо преследване, отказ на правосъдие и 
експроприация от страна на държавните власти, които разслед-
ват престъпления, касаещи укриване на данъци

9 „Тълоу Ойл“ 
срещу Уганда

2013 Британският нефтен гигант „Тълоу Ойл“ съди Уганда в спор за 
данъчно задължение за капиталова печалба в размер на 400 
милиона долара 

10 „Херитидж Ойл“ 
срещу Уганда

2012 Канадската нефтена компания съди Уганда в спор относно данък 
върху капиталовата печалба 

11 Богданов  
срещу Молдова

2012 Инвеститори в компания за производство на бои завеждат дело, 
касаещо промени в данъчната политика и политиката по околната 
среда, които според тях се отразяват отрицателно на бизнеса им

12 „Лао Холдингс“ 
срещу Лаос

2012 Искът на инвеститори в хотелиерския и хазартния бизнес е 
насочен срещу действията на държавата, които включват 80% 
данък върху приходите от казино бизнеса

13 LSF-KEB срещу 
Корея

2012 Инвеститорите оспорват действията на държавата, включително 
налагането на предполагаемо своеволни данъци върху капита-
ловите печалби от продажбата на дял от капитала на ищеца в 
„Кория Иксчейндж Банк“

14 „Ораском“  
срещу Алжир

2012 Инвеститори обвиняват правителството в намеса и тормоз, 
включително в преоценка на данъчни задължения
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15 Бидзина Ива-
нишвили срещу 
Грузия

2012 Милиардерът политик Бидзина Иванишвили, който е френ-
ски гражданин, твърди, че са написани нови данъчни закони, 
конкретно насочени към неговите инвестиции в търговски бан-
ки, което е довело до големи загуби за него

16 Райън и други 
срещу Полша

2011 Инвеститори твърдят, че Полша е действала избирателно, като е 
наложила данъци и санкции на тяхната компания и това е дове-
ло до нейния банкрут

17 „Бозбей“ срещу 
Туркменистан

2010 Искът на инвеститорите включва оспорване на наложените от 
туркменските данъчни власти данъци и глоби, независимо от уж 
предоставено със специален указ на президента данъчно облек-
чение със срок от 21 години

18 „Мерск“ срещу 
Алжир

2009 Датската мултинационална компания оспорва наложения от 
правителството данък върху еднократната печалба, нарушаващ 
условията по договор за съвместна преработка на нефт

19 MTN срещу 
Йемен

2009 Искът на гиганта – мобилен оператор включва жалба във връзка 
с отказа на Йемен да предостави, както се твърди, освобождава-
не от данък печалба и митнически такси за внесени в страната 
машини и техника

20 Богданов  
срещу  
Молдова

2009 Ищците поставят под съмнение действията на митническата 
служба на Молдова, включително митнически такси, свързани с 
дейността в „свободната икономическа зона“

21 „Перенко“  
срещу Еквадор

2008 Нефтената компания завежда дело след въведения от държавата 
нов данък върху еднократните печалби от преработка на нефт

22 „Бърлингтън 
Рисоурсес“  
срещу Еквадор

2008 Енергийната компания завежда дело срещу нови данъци върху 
приходите от преработка на нефт, както и срещу други действия 
на държавата

23 „Паушок“  
срещу  
Монголия

2007 Инвеститорите оспорват новите закони, включително въвежда-
нето на данък върху еднократните печалби от продажбата на 
злато

24 „Мобил“ срещу 
Венесуела

2007 Инвеститорите претендират, че Венесуела е навредила на ин-
вестициите им, увеличавайки лицензионните такси и данъците 
върху приходи от нефтени проекти

25 „Ца Яп Шум“ 
срещу Перу

2007 Акционерите в перуанска компания, изкупуваща и изнасяща 
рибено брашно за азиатските пазари завеждат дело срещу зам-
разяването на банковата сметка на компанията заради данъчни 
задължения, и срещу други действия на перуанските данъчни 
власти

26 „Коноко  
Филипс“ срещу 
Венеcуела

2007 Инвеститорите оспорват мерки, въведени от държавата, вклю-
чително увеличения размер на лицензионните режими и данъ-
ците върху общия доход за проекти, касаещи нефтопреработва-
нето

27 „Остергетел“ 
срещу  
Словакия

2006 Инвеститори твърдят, че по-рано правителството не се е задъл-
бочавало в техните просрочени данъчни задължения, но след 
това е променило политиката си и е предприело действия, дове-
ли до процедура по фалит

28 „Спайридон“ 
срещу  
Румъния

2006 Инвеститорите оспорват данъчни задължения и глоби, наложе-
ни на компанията за съхранение на замразени храни, както и 
други действия на държавата, довели до техния иск

29 „Нейшънс Енер-
джи“  
срещу Панама

2006 Искът на инвеститорите е фокусиран върху спор с държавата за 
трансфер на фискални данъчни кредити на трети страни

30 „Квиборакс“ 
срещу Боливия

2006 Инвеститори твърдят, че Боливия е експроприирала имуще-
ството им, след като е анулирала минната концесия, цитирайки 
липсата на съдействие на митническите служители от страна на 
компанията и твърдения за укриване на данъци

31 Микула срещу 
Румъния

2005 Инвеститорите оспорват предсрочното прекратяване на данъч-
ни стимули от страна на румънското правителство, включително 
освобождаване от митнически такси и заплащане на корпорати-
вен данък печалба
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32 „Каргил“ срещу 
Мексико

2005 Американският зърнопроизводител съди Мексико за въвеж-
дането на нов данък върху напитките с високо съдържание на 
фруктозен царевичен сироп

33 ADM  срещу 
Мексико

2004 Гигантът от агроиндустрията завежда дело срещу въведения 
през 2002 г. от Мексико нов данък върху напитките с високо 
съдържание на фруктозен царевичен сироп

34 „Корн  
Продъктс“ 
срещу Мексико 

2004 Подобно на Каргил и ADM, компанията завежда дело срещу 
въведения от Мексико през 2002 г. нов данък върху напитките с 
високо съдържание на фруктозен царевичен сироп

35 „ЕнКана“ 
срещу Еквадор  

2003 Канадската компания повдига иск срещу решението на Еквадор 
да не възстановява ДДС за покупки, направени от чуждестранни 
нефтени компании

36 „Дюк Енерджи“ 
срещу Перу

2003 Енергийната компания твърди, че Перу е нарушил предишни 
споразумения, когато данъчните власти на страната променят 
начина, по който тълкуват закон, касаещ преструктурирането на 
компании

37 „Оксидентал“ 
срещу Еквадор

2002 Нефтеният гигант твърди, че решението на еквадорската данъч-
на администрация да не възстанови внесен ДДС и искането ком-
панията да върне възстановените й данъци нарушава подписа-
но двустранно споразумение със САЩ

38 „Токиос  
Токелес“ 
срещу Украйна

2002 В един от исковете си инвеститорите твърдят, че украинските 
власти са „провеждали груби разследвания под претекста, че 
прилагат данъчните закони на страната“

39 „Енрон“ срещу 
Аржентина

2001 Инвеститорите оспорват данъчните оценки, наложени от аржен-
тинските провинции във връзка с бизнес за транспортиране на 
газ, както и отказа на държавата да позволи на компанията да 
увеличи тарифите

40 „Фелдман“  
срещу Мексико

1999 Инвеститорите завеждат дело по НАФТА заради прилагането от 
страна на Мексико на данъчни закони за износа на тютюневи 
изделия

41 „Линк Трейди-
нг“ срещу  
Молдова

1999 Инвеститорите завеждат дело, след като молдовското прави-
телство преразглежда освобождаването от акцизи на свободна 
икономическа зона

42 Гьоц срещу 
Бурунди

1995 Инвеститори в ценни метали завеждат иск, защото според тях 
държавата е оттеглила стимулите си, включващи освобождаване 
от данъци и мита

*Делата по ISDS, включени в тази таблица са идентифицираните такива, които включват данъчен 
иск. В някои от делата въпросите, касаещи данъци представляват само част от спора.

Данните в тази таблица са събрани от информация за дела, заведени в Международния център за 
уреждане на инвестиционни спорове на Световната Банка (МЦУИС), www.icsid.worldbank.org, от ба-
зата данни инвеститор-държава на УНКТАД (Конференцията на ООН за търговия и развитие), http://
investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS и от репортажи и конкретна информация, включително прессъ-
общения, публикувани на правителствени и фирмени сайтове и сайтове на адвокатски дружества.

Таблицата не може да се счита за изчерпателна, тъй като обемът на информацията, публикуван 
за дела по ISDS варира значително и подробностите по исковете на инвеститорите не винаги са 
оповестени.

Настоящата таблица не включва над 20 иска, заведени срещу Испания от инвеститори в сектора 
на възобновяемите енергийни източници за промени в държавната политика, включително въ-
веждане на нови данъци върху приходите от производство на електроенергия и намаляване на 
субсидиите за производителите на възобновяема енергия.

Таблицата също така не включва делата по ISDS, колективно наричани „Спорът Юкос“, които също 
включват твърдения, касаещи данъци.

Включването на дадено дело в този списък не означава подкрепа за данъчната политика на дър-
жавата или други подобни нейни действия.
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