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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1619/2012, внесена от Евелин Лелукс, с нидерландско 
гражданство, относно проблемите Й с полските и нидерландските 
данъчни органи

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията докладва за проблемите си с полските и нидерландските 
данъчни органи. Тя е гражданин на Нидерландия, но от 2004 г. живее в Полша със сина 
си. Вносителката на петицията получава пенсия за инвалидност в Нидерландия. В 
Полша тази пенсия се облага с данък. Според информация от Нидерландия пенсията не 
трябва да се облага с данък в Полша. Въпреки това нидерландските данъчни органи 
наскоро са изказали противоречива информация. Вносителката на петицията казва, че е 
получила шест различни отговора по този въпрос и вече не знае каква е ситуацията. В 
отговорите също така не се посочва на какви членове от закона се основават. Освен 
това, според вносителката, някои документи от нидерландските данъчни органи не се 
приемат от полските данъчни органи и последните не предоставят информация 
относно, например определени данъчни облекчения за хората с увреждания. 
Вносителката на петицията твърди, че като лице с увреждания, което не е полски 
гражданин, тя не е третирана по същия начин като хората с увреждания, които са 
граждани на Полша. Тя е била заплашвана с конфискация от страна на съдия-
изпълнител, но това е отложено на този етап. Вносителката на петицията не може да си 
позволи правна консултация. Тя е поставила проблемите си пред Европейската комисия 
и мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT), но и те не 
са могли да Й помогнат. Вносителката на петицията призовава Европейския парламент 
за съдействие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23.05.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
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202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Констатации на Комисията

Преди всичко вносителката на петицията съобщава за проблеми по отношение на 
заявлението за заем за обучение за сина ѝ, който учи в Университета по селско
стопанство в Краков. Тъй като синът й не е пребивавал в Нидерландия в продължение 
на 3 от общо 6 години преди започване на следването си , той не може да кандидатства 
за стипендии за обучение.  Изглежда невъзможно и искането на заем.

Стипендиите за обучение са социално предимство по смисъла на член 7 от Регламент 
(ЕС) № 492/2011 относно свободното движение на работниците. Както работниците 
мигранти в ЕС, така и членове на семействата им имат право на  социални придобивки, 
без дискриминация въз основа на националността. Добре установена практика на Съда 
на ЕС е, че клаузата за пребиваване следва да се разглежда като непряка 
дискриминация въз основа на националността, тъй като е по-лесно изпълнима от 
националните работници отколкото от работници мигранти1. Въпреки това 
предоставянето на стипендия за обучение изисква доказателство за интеграция в 
обществото на приемащата държава членка.  Тъй като нито вносителката на петицията 
работи в Нидерландия, нито синът й следва там, изглежда не съществува интеграция, 
въз основа на която Нидерландия следва да предостави стипендия за обучение, или 
субсидиран заем. Службите на Комисията съветват вносителката да проучи 
възможностите за искане на стипендия или заем в Полша.

Посочвайки, че обезщетението й за инвалидност не се изплаща на правилно основание, 
вносителката не дава конкретни данни в петицията.  Така Комисията не може да 
прецени дали има нарушение на правото на ЕС.

Във връзка с данъчните проблеми на вносителката Комисията отбелязва, че на 
настоящия етап от развитието на правото на Съюза има ограничено законодателство в 
областта на прякото данъчно облагане. При липса на законодателство на ЕС данъчното 
облагане попада по същество в компетентността на държавите членки. При 
упражняване на тази компетентност обаче държавите членки трябва да спазват 
задълженията си по Договора за ЕС. На държавите членки не е разрешена 
дискриминация на основата на националност или налагането на други ограничения на 
свободите, заложени в Договора за ЕС, без това да е добре обосновано.

По отношение на данъчното облагане на трансгранични плащания на пенсии, 
предоставянето на съответните данъчни права и избягването на двойното данъчно 
облагане не се регулират от правилата на ЕС. Това е въпрос, който се урежда от 
държавите членки в тяхното национално законодателство. Общата международна 
практика за две засегнати държави – държава на пребиваване и държава източник – е да 
се споделят данъчните права в съответствие с двустранна спогодба за избягване на 

                                               
1 Вж., наред с други, Дело C-542/09 (Европейска комисия с/у Кралство Нидерландия), [2012] , 
непубликувано.
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двойното данъчно облагане. Случаят на вносителката на петицията попада в 
приложното поле на Спогодбата от 13 февруари 2002 г., сключена между Полша и 
Кралство Нидерландия1.

Тъй като не е ясно как може да се квалифицира пенсията на вносителката на петиция 
съобразно тази спогодба, Комисията й препоръчва да поиска или от нидерландските, 
или от полските данъчни органи да започнат процедурата по взаимно съгласие по член 
26 от нидерландско-полската данъчна спогодба. Член 26, параграф 1 от нея предвижда 
следното:

"В случаите, когато лице счита, че действията на едната или на двете договарящи се 
държави водят до данъчно облагане, което не е в съответствие с разпоредбите на 
настоящата спогодба, или ще доведат до такова облагане, то може, независимо от 
мерките за правна защита, предвидени от националното право на тези държави, да 
представи случая си пред компетентния орган на държавата - страна по спогодбата, 
където е неговото местожителство или, ако случаят попада в обхвата на член 25, 
параграф 1, на държавата - страна по спогодбата,  на която лицето е гражданин.
Случаят трябва да бъде представен в рамките на три години считано от първото 
уведомление за действието, което води до данъчно облагане, което не е в 
съответствие с разпоредбите на Спогодбата.“

Това следва да осигури решение най-малко за последните три години.

Заключение

С оглед на горепосочените съображения Комисията препоръчва на вносителка да 
изиска или от нидерландските, или от полските данъчни органи да започнат 
процедурата по взаимно съгласие по член 26 от нидерландско-полската данъчна 
спогодба.

                                               
1 Полският и английският текст могат да бъдат намерени на следния адрес: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf , а нидерландският адрес е 
:http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.


