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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция1595/2008, внесена от M.H., с германско гражданство, 
относно отпускане на субсидия за жилище за лично ползванe за къщата 
му в чужбина

1. Резюме на петицията

Вносителят, германски гражданин, който плаща данъци в Германия, посочва, че с оглед 
на решението на Съда на Европейските общности по дело C-152/05, той е подал 
заявление за субсидия за жилище за лично ползване във връзка с пребиваването му в 
Испания. Заявлението му е било отхвърлено с мотивите, че не е предоставил 
достатъчно доказателства за това колко често е в Германия, където освен всичко друго, 
той има само частични задължения за плащане на данъци. Освен това, жилището 
следва да бъде само за лично ползване и да не бъде давано под наем като ваканционно 
жилище. Вносителят счита, че това е нарушение на правото на свободно движение на 
лица в рамките на Съюза. Той изтъква, че не е възможно да се възползва от 
чуждестранното си пребиваване и едновременно с това да бъде в Германия, и би желал 
да знае как, при тези обстоятелства, би могъл да получи субсидията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията (получен на 19 юни 2009 г.)
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Петицията

Вносителят на петицията е пенсиониран немски чиновник, който живее в Испания. 
Доходите му от пенсия подлежат на данъчно облагане в Германия. За имота си в 
Испания е подал заявление до германските финансови органи за отпускане на субсидия 
за недвижима собственост. Получил е отказ на основание на това, че не е предоставил 
достатъчно сведения относно честотата на престоите си в Германия и поради това 
подлежи на ограничено данъчно облагане.

Вносителят на петицията счита това за нарушение на принципите, установени с 
решението на Съда на Европейските общности от 17.1.2008 г., дело C-152/05. Според 
него съществува противоречие между това, че субсидията за недвижима собственост 
може да се отпуска само ако съответният имот в чужбина е предмет на лично ползване, 
и това, че същевременно се изисква преобладаващ престой в Германия, с оглед на 
неограниченото данъчно облагане.

Становище на Комисията относно позицията на вносителя на петицията

Правна уредба в Германия

Първо трябва да се отбележи, че субсидията за жилище за лични жилищни цели в 
Германия беше отменена на 1.1.2006 г. [Закон за отмяна на субсидията за недвижима 
собственост (Gesetz zur Abschaffung der Eigenheimzulage) от 22.12.2005 г., BGBl. I, 2005 
г., стр. 3680]. За недвижими имоти, построени и/или придобити след този момент, не 
може да се подава заявление за субсидия. За недвижими имоти, построени и/или 
придобити преди този момент, подаването на заявление е възможно, ако не е изтекъл 
срокът за определяне на данъка. 

В съответствие със Закона за субсидиите за недвижимата собственост 
(Eigenheimzulagengesetz), тази субсидия се предоставя при следните условия:
 правоимащото лице трябва да бъде неограничено данъчно задължено, 
 жилището трябва да бъде предназначено за лични жилищни цели и
 жилището трябва да се намира в Германия 
 ваканционни жилища се изключват от такова подпомагане.

Съобразно §1, алинея 1 от Закона за данъка върху доходите физическите лица с 
местоживеене или обичайно местопребиваване в Германия се считат за неограничено 
данъчно задължени за данъка върху доходите.  

Съобразно §1, алинея 3 от същия закон при отправяне на искане, физически лица без 
местоживеене или обичайно местопребиваване в Германия се считат за неограничено 
данъчно задължени, ако получават доходи, генерирани в Германия, съобразно § 49 от 
закона. Това важи единствено когато поне 90% от доходите за календарната година 
подлежат на данъчно облагане в Германия или ако необлагаемите с германския данък 
доходи не надхвърлят необлагаемата сума (за 2009 г. тя възлиза на 7 664 евро).

ЕО - правна оценка
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При липсата на хармонизирани правни разпоредби на ЕО в областта на данъчното 
облагане на доходите, държавите-членки уреждат сами своите национални данъчни 
системи. В този смисъл, суверенните по отношение на данъчната политика държави-
членки определят дали и при какви условия  придобиването на собствен дом следва да 
бъде данъчно подпомогнато. Общностното право се прилага единствено в случаите, 
когато държавите-членки издават данъчни разпоредби, които нарушават основните 
свободи в Общността. Такъв е например случаят, когато граждани на други държави-
членки са дискриминирани или когато тяхната свобода на придвижване е 
възпрепятствана въз основа на тяхната националност.

За конкретния случай това означава, че нито обвързването на субсидията с 
неограниченото данъчно облагане, нито личното ползване на недвижимия имот могат 
да се разглеждат като принципни нарушения на правото на Общността.

С оглед на правото на Общността, Комисията възрази срещу допълнителното изискване 
недвижимият имот да се намира в Германия и започна процедура за нарушение на 
Договора (1999/4943). Тя изрази съмнения относно това дали обвързването на правото 
на субсидия с местонахождението на обекта на подпомагане в Германия е съвместимо с 
общностното право (чл. 18, 39 и 43 от ДЕО).  Това означава, че неограничено данъчно 
задължени лица с местожителство в чужбина биха били изключени от такова 
подпомагане, ако пожелаят да закупят жилище за лично ползване в чужбина. Такова 
изключване би възпрепятствало защитената с ДЕО свобода на придвижване и би 
означавало систематична дискриминация спрямо трансграничните работници.

Съдът на Европейските общности се съгласи с това тълкуване и решението му от   
17.1.2008 г. по дело C-152/08 гласи:

"Като изключва в § 2, алинея 1, първо изречение от Закона за субсидиите за 
недвижимата собственост (Eigenheimzulagengesetz) в редакцията му, обнародвана 
през 1997 г., изменен с Допълнителния закон за държавния бюджет за 2004 г. 
(Haushaltsbegleitgesetz, 2004 г.), възможността за жилищата, намиращи се в друга 
държава-членка, да се ползва субсидията за недвижима собственост, предоставяна 
на неограничено данъчнозадължените лица за данъка върху доходите, Федерална 
република Германия не е изпълнила задълженията си по членове 18 ЕО, 39 ЕО и 
43 ЕО."

Тъй като към момента на публикуване на това решение субсидията за жилище за лично 
ползване вече беше отменена, правителството на Федерална република Германия го 
приложи чрез административно постановление (писмо от германското министерство на 
финансите от 13.3.2008 г., IVC1 – EZ 1000/08/10001). Съобразно горепосоченото 
постановление правоимащи по § 1, алинеи 2 и 3 от Закона за данъка върху доходите 
имат право на субсидия при построяване или придобиване на къща или жилище за 
лично ползване, разположени в друга държава-членка на ЕС. Тези принципи следва да 
се прилагат във всички неприключени дела.

Според Комисията правителството на Федерална република Германия изпълни 
правилно решението на Съда и отстрани повдигнатия в процедурата за нарушение 
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проблем. Вследствие на това процедурата за нарушение беше прекратена.

Комисията счита, че въз основа на писмото от министерството на финансите ищецът би 
могъл да поиска, по силата на § 1, алинея 3 от Закона за данъка върху доходите, да бъде 
третиран като неограничено данъчно задължено лице, въпреки че живее в Испания. 
При все това, необходимо условие за това е той да отговаря на изискванията на § 1, 
алинея 3 от горепосочения закон, както и това 90 % от доходите му от където и да е по 
света да подлежат на данъчно облагане в Германия, т.е. на данъчно облагане в чужбина 
да подлежат максимум 7 664 евро.

Комисията не може да провери дали тези изисквания са изпълнени точно, както и дали 
евентуално не е изтекъл срокът за предявяване на иск на вносителя на петицията във 
връзка със субсидията за жилище за лично ползване. Това не попада в сферата на 
нейните правомощия. При все това, въз основа на проведената процедура за нарушение 
и писмото от министерството на финансите на ФРГ от 13.3.2008 г., живущ в чужбина 
пенсиониран германски чиновник, чиито доходи от пенсия подлежат на данъчно 
облагане в Германия, има принципно право на субсидия за жилище за лично ползване 
за неговото жилище, разположено извън Германия и в ЕС, в съответствие с 
изискванията на § 1, алинея 3 от Закона за данъка върху доходите.

Заключение

Комисията предлага вносителят на петицията да бъде съответно информиран.


