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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1870/2012, внесена от Андреас Еберт, с германско гражданство, 
относно „изтичането на мозъци”

1. Резюме на петицията

Вносителят предлага начин за намаляване на последиците върху европейските държави 
от „изтичането на мозъци”. Той посочва, че един от възможните резултати на 
глобализацията е това, че жителите на държава A, която е инвестирала в тяхното 
образование и обучение, се преместват в държава B, където техните специализирани 
умения може, например, да получават по-високо финансово възнаграждение, което 
позволява на страна В да се възползва от инвестициите, направени от държава А, а 
държава A губи данъци от приходи, като се оставя с по-малко ресурси, които да 
посвети на образованието. С цел отстраняване на проблема, вносителят препоръчва 
въвеждането на данъчна система („Pigovian” tax), предназначена да коригира пазарни 
дисбаланси, създадени от социалните разходи, с други думи да коригира „външните 
фактори”. Вносителят илюстрира това чрез примерно изчисление.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Вносителят на петицията, германски гражданин, предлага финансово обезщетение за 
държави, които са засегнати от „изтичането на мозъци“. Първо той описва следното 
положение: Държава А отделя важна част от бюджета си за образование и обучение на 
населението си. Впоследствие обаче жителите се преместват в държава Б, където 
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техните умения и квалификации могат да им носят по-големи финансови ползи, което 
позволява на държавата Б да се възползва от предимствата от инвестициите на 
държавата А поради плащанията на данък върху дохода, съответно върху доходите на 
имигрантите. Вносителят посочва, че поради това държавата Б би била един вид 
„пътник без билет“ и би се възползвала от предимства, свързани с разходите (по-ниски 
данъчни ставки, дължащи се на по-ниски разходи за образование), които се основават 
на външни фактори. Като следствие държавата А вече няма да е в състояние да 
финансира образованието и пазарната неефективност би причинила липса на 
ефикасност.

Вносителят предвижда предложение за решаване на този въпрос. Според него 
основният проблем се състои в това, че данъците върху доходите се начисляват в 
държавата по заетост, а не в държавата, която е предоставила образованието и 
обучение, а така и основата за висок доход. Вносителят предлага премахване на 
външните фактори чрез въвеждане на данък, който да се начислява на всички жители 
на държава Б и след това да се пренася към държава А. Той предвижда и подробна 
формула за изчисляването на необходимите суми от такъв данък с цел покриване на 
външните фактори.

Забележки на Комисията

a) Определение на предлагания данък („Pigouvian Tax“)

„Pigouvian tax“ (или „Pigovian tax “) е данък, който се начислява върху пазарна дейност, 
която генерира отрицателни външни фактори (разходи за някой друг). Данъкът има за 
цел да коригира неефективност на пазара и се определя на стойност, равна на тази на 
отрицателни външни фактори. При наличието на отрицателни външни фактори 
социалната цена на пазарна дейност не се обхваща от частните разходи за дейността. В 
такъв случай пазарният резултат не е ефикасен и може да доведе до прекомерното 
потребление на даден продукт. Често посочван пример за такъв външен фактор е 
замърсяването на околната среда.

Въпросният данък обикновено се основава на потребление или използване на ресурси, 
например по отношение на тютюна или свързаните с околната среда въпроси; 
следователно той обикновено има характеристиките на косвен данък (например ДДС 
или акцизи). При все това, разбира се, че предлаганият данък в контекста на 
обезщетяването за „изтичането на мозъци“ би бил начисляван наред с данъци върху 
доходите, които генерират предварително изчислената сума за обезщетяване на 
държава А от държава Б. Прилагането му в описания контекст би съответствало на 
прилагането на пряк данък. 

Поради явни причини малко вероятно е държавите членки да въведат такъв данък 
едностранно, в частност тъй като приходите от такъв данък биха били пренасяни към 
друга държава членка. 

б) Анализ 

На настоящия етап на развитие на правото на ЕС законодателството в областта на 
прякото облагане с данъци е ограничено, като то попада преди всичко в рамките на 
правомощията на държавите членки. Те са свободни да структурират и развиват 
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данъчните си режими в зависимост от своите финансови нужди и цели на политиката, 
да определят връзките, необходими за упражняването на правата си на данъчно 
облагане, и да решават какво да облагат с данъци и с каква ставка. При упражняване на 
своята компетентност държавите членки обаче са длъжни да спазват задълженията си 
съобразно Договорите на ЕС. По-специално, на държавите членки не е позволено да 
дискриминират въз основа на гражданство или да създават или поддържат 
дискриминация срещу граждани на държавите членки, включително техните собствени, 
които упражняват своите свободи, гарантирани от Договорите на ЕС. Наред с това те не 
могат да налагат необосновани ограничения върху упражняването на тези свободи.

Във връзка с това може да бъде поставено под въпрос това, дали на този етап 
въвеждането на данък би могло да бъде обосновано съобразно посочените в 
Договорите правни основания за законодателни действия.

От практическа гледна точка би било трудно да си представим необходимото 
единодушие за приемане на такава инициатива от Съвета. Със сигурност има държави 
членки, от които много висококвалифицирани лица се местят в други държави членки, 
за да търсят по-добре платени работни места. При все това, същите тези държави, които 
получават такива служители от други държави членки, се оплакват от същия феномен 
на загуба на висококвалифицирани лица, които се местят в други държави, основно 
държави извън ЕС като Швейцария, Норвегия и по-специално Съединените 
американски щати. По определение тези държави няма да попадат в обхвата на такава 
система за обезщетяване за „изтичането на мозъци“. Това може да окаже 
неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността на дружествата, които са 
установени в рамките на Европейския съюз, като цяло, тъй като предлаганият от 
вносителя на петицията данък би увеличил цената на труда чрез налагането на 
допълнителни данъци.  

Наред с това ще трябва да бъде взет под внимание и фактът, че ситуацията може да се 
промени с течение на времето и държавите членки, които традиционно са били 
държави с емиграция, да се превърнат в държави с имиграция. Освен това следва да се 
вземат предвид и паричните трансфери към държавите на произход на емигриралите 
работници, които често представлява значителен дял от БНП. Също така, когато такива 
висококвалифицирани лица се завръщат в държавата си на произход, с допълнително 
образование и опит, придобити в държавата на заетост, държавата членка на произход 
би трябвало да предостави обезщетение за тези допълнителни квалификации. 

Тези съображения показват, че подобно обезщетяване за „изтичането на мозъци“ може 
да повдигне въпроси, които значително надхвърлят представените от вносителя.

Заключение

Поради това Комисията стига до заключението, че законодателна инициатива в 
съответствие с предложенията на вносителя на петицията би било проблематична както 
по отношение на нейното правно основание, така и по отношение на шансовете за 
съгласие от страна на държавите членки.


