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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0666/2008, внесена от Gert Vercauteren, с белгийско гражданство, 
относно споразуменията за избягване на двойно данъчно облагане и 
функционирането на Общността

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията приема, че спогодбите за избягване на двойно данъчно 
облагане са важни за доброто функциониране на вътрешния пазар и за свободното 
движение на стоки, услуги, работна сила и капитали. Той отбелязва, че Общността е 
предприела инициативи в областта на прякото данъчно облагане, като например 
директивата за спестяванията и регламентът на Общността относно дивидентите, 
лихвите и задълженията. Вносителят на петицията моли Европейския парламент да 
вземе мерки: 1) в случай че между две страни няма сключена спогодба за избягване на 
двойното данъчно облагане, да бъде определено чрез директива влизането в сила на
примерния договор на ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие) като двустранно споразумение; 2) регламентът за двойното данъчно облагане 
да бъде приета с единна европейска директива и 3) Европейската комисия да бъде 
упълномощена да сключва от името на всички държави-членки многостранни 
споразумения за избягване на двойното данъчно облагане.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 декември 2008 г.
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Данъчните спогодби: основни принципи

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото са 
основният източник на международното данъчно право. Тези спогодби — най-често 
двустранни — в своята съвкупност образуват една голяма мрежа, свързваща държавите 
от целия свят.

Те целят решаването на конфликтите, които възникват от припокриването на данъчни 
компетенции между държави. Тези конфликти възникват от конкурентното прилагане 
на едни и същи данъчни принципи от различни страни. На практика международното 
данъчно облагане почива на комбинацията от два принципа: принципът на източника и 
принципът на местопребиваването. Тези всеобщо признати и прилагани принципи 
водят неминуемо до конфликт на компетенции: не само местните жители подлежат на 
облагане с национален данък за доходите им от чужбина, но и чуждестранните лица 
подлежат на облагане с национален данък за доходите им с местен източник. Тъй като 
повечето страни прилагат едновременно тези два принципа, данъчното облагане може 
доста често да се припокрива. Поради това целта на двустранните спогодби за 
избягване на двойното данъчно облагане е да се улесни международният обмен и да се 
елиминира двойното данъчно облагане, произтичащо от това припокриване.

Данъчните спогодби отговарят на стандарти, модели (основно моделите, изготвени от 
ООН и ОИСР), принципи, които са установени и признати на международно ниво.

Данъчните спогодби между държавите-членки на ЕС

В пределите на Европейския съюз мрежата от двустранни спогодби бързо се разви през 
последните години.

Мрежата от спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане между най-старите 
15 държави-членки на ЕС вече беше завършена на 1 януари 2005 г. Въпреки че 12-те
нови държави-членки нямаха задължение да сключват такива спогодби с другите 
партньори от ЕС преди присъединяването си и че такива спогодби от формална гледна 
точка не бяха част от Глава „Данъчна политика“ на  достиженията на общностното 
право, на 1ви януари 2009 г. едва 11 от 351 възможни двустранните спогодби за 
избягване на двойното данъчно облагане между държавите-членки няма да са влезли в 
сила.

Данъчните спогодби са много важен инструмент за доброто функциониране на 
вътрешния пазар, но понастоящем тази област не е регламентирана от европейския 
законодател. Не съществува и европейски модел на спогодба за избягване на двойното 
данъчно облагане: всички държави-членки на ЕС използват като основа, изготвен от
ОИСР (в която повечето и членуват).

Данъчните спогодби и общностното право

Общностното право е с превъзходство спрямо тези спогодби от международното право 
между държавите-членки, но изрично признава тяхната роля и значение. Не само член 
293 от Договора за ЕО изисква от държавите-членки да провеждат преговори, за да се
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осигури „отмяна на двойното данъчно облагане в Общността“, но и няколко директиви 
изрично препращат към заложените в двустранните спогодби принципи (по-конкретно 
вж. Директива 90/434/ЕИО, „сливания“ и Директива 90/435/ЕИО, „дружества-
майки/дъщерни дружества“), което до известна степен допринася за тълкуването на 
общностното право.

При все това обаче, в областта на прякото данъчно облагане взаимоотношенията между 
общностното право и спогодбите по различни поводи са се оказвали конфликтни. Тези 
две подразделения на правото в действителност отговарят на различни цели и 
изповядват различни логики. Ако спогодбите целят преди всичко да регулират 
междудържавнически взаимоотношения посредством разпределяне на компетенциите 
за облагане, данъчното право на Общността се вписва в рамките на големия проект за 
създаване на единен пазар, без вътрешни граници.

Както Съдът на Европейските общности се е произнасял няколкократно, въпреки 
липсата на хармонизиране на законодателствата, ако „… областта на прякото данъчно 
облагане като такава не влиза в кръга на компетенциите на Общността, това не 
означава, че държавите-членки не трябва да упражняват тези свои правомощия 
съобразно общностното право“ (Дело C-279/93, Schumacker, точка 21).

От гледна точка на общностното право данъчните спогодби трябва са съобразени с 
изискванията на вътрешния пазар относно принципа за недискриминация и четирите 
основни свободи, установени с Договора за създаване на ЕО. В тази връзка определени
решения на Съда на Европейските общности (1) привлякоха вниманието върху случаи 
на дискриминация на европейски граждани и предприятия, произтичащи от 
формулировки и/или прилагане на спогодбите, които са в противоречие с принципите 
от договора. Поради това Съдът на Европейските общности изисква някои разпоредби
от спогодби за избягване на двойното данъчно облагане или националните мерки за 
тяхното прилагане да бъдат съобразени с въпросните принципи.

Данъчните спогодби в рамките на вътрешния пазар

Разясняването и съвместяването с Общността и нейното право на фискалните 
взаимоотношения между държавите-членки на ЕС не представлява наскоро възникнала 
необходимост. През 60-те години още Комитетът Neumark се посвети на проблема с 
двойното данъчно облагане в рамките на общия пазар и подчерта нуждата от реформа 
на системата на двустранните данъчни спогодби. В своите заключения Комитетът 
предлагаше приемането на многостранна спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане.

Наскоро в рамките на общата стратегия за трансграничните данъчни проблеми, с които 
се сблъскват физическите лица и предприятията, упражняващи дейност във вътрешния 
пазар, Комисията инициира задълбочен анализ на възможните несъответствия между 

                                               
1 Например решение на Съда на Европейските общности от 23 септември 2003 г., дело C-58/01 (Océ Van 
der Grinten), точка 54; решение от 12 декември 2002 г., дело C-385/00 (F.W.L. de Groot c. Staatssecretaris 
van Financiën) точки 84, 94, 99 и следващи; решение от 8 март 2001 г., дело 397/98 (Metallgesellschaft), 
точки 71 и следващи; решение от 18 ноември 1999 г., дело. C- 200/98 (X AB и Y AB) точки 10 и 31.
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Договора за ЕО и двустранните спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, 
които държавите-членки са сключили помежду си, както и с трети страни.

През юни 2005 г. Комисията, в работен документ, който може да бъде разгледан на 
Интернет страницата ѝ(1), представи общ анализ на проблематиките относно данъчните 
спогодби, разглеждайки най-вече въздействието на някои решения на Съда на 
Европейските общности в тази област, както и възможни решения, каквито са 
изготвянето на собствена версия на ЕС на модела на спогодба на ОИСР, или 
изготвянето на многостранна данъчна спогодба, приложима в пределите на ЕС. През 
ноември 2006 г. темата за данъчните спогодби беше повод за специална среща с 
държавите-членки в рамките на Работна група IV — Пряко данъчно облагане.

Данъчните спогодби и правото на инициатива на Европейската комисия

Комисията оценява тежестта на аргументите на вносителя на петицията и счита, че 
един инструмент на общностното право — в частност директива — или многостранна 
спогодба биха могли да представляват една дългосрочна цел. При все това, предвид че 
прякото данъчно облагане основно е от компетентността на държавите-членки и на 
принципите на субсидиарност и единодушие, които характеризират общностните 
правила в областта на данъчното облагане, Комисията предпочита към момента да 
заеме една по-прагматична позиция, използвайки за основа настоящата рамка на 
двустранните спогодби.

Тя счита, че би било напълно възможно да се намери удовлетворително решение на 
най-спешните проблеми, които стоят на дневен ред по отношение на вътрешния пазар, 
посредством по-добро координиране на националните данъчни режими и спогодбите, 
както и подобряване на процедурите за решаване на възникнали спорове.

Същевременно обаче, ясно осъзнавайки влиянието на спогодбите върху вътрешния 
пазар, Комисията има намерението да лансира през 2009 г. едно обществено допитване 
както до физическите, така и до юридическите лица, за да събере фактически елементи, 
най-вече по отношение на препятствията, които данъчните спогодби не успяват да 
елиминират, както и относно настоящия механизъм за избягване на двойното данъчно 
облагане.

Впоследствие Комисията ще изготви съобщение, в което ще бъдат обобщени 
получените данни и ще посочи какви са следващите действия, които възнамерява да 
предприеме в тази област.

4. Отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Данъчните спогодби: основни принципи

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане целят решаването на 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLawTaxTreaties_en.pdf.
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конфликтите, които възникват от припокриването на данъчни правомощия между 
държави. Целта на двустранните данъчни спогодби е да се улесни международният 
обмен и да се елиминира двойното данъчно облагане, произтичащо от това 
припокриване.

Данъчните спогодби обикновено следват модели (най-вече моделите, изготвени от 
ОИСР и ООН) и принципи, утвърдени и признати в международен план.

Данъчните спогодби на държавите-членки на ЕС

Избягването или елиминирането на двойното данъчно облагане в рамките на ЕС 
понастоящем се осъществява основно посредством мрежата от двустранни данъчни
спогодби, сключени между държави-членки. Към 1 юли 2009 г. тази мрежа беше почти 
завършена, като само 11 от 351(1) подлежащи на сключване данъчни спогодби между 
държави-членки на Европейския съюз все още не бяха влезли в сила (вж. таблица в 
приложението).

Данъчните спогодби могат да бъдат важен инструмент за доброто функциониране на 
вътрешния пазар, но понастоящем тяхното договаряне попада изцяло в правомощията 
на държавите-членки, а не на европейския законодател. Не съществува и европейски 
модел на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, макар че всички 
държави-членки на ЕС използват за основа модела на ОИСР.

Данъчните спогодби и общностното право

От гледна точка на общностното право двустранните данъчни спогодби трябва бъдат 
съобразени по-специално с изискванията на вътрешния пазар относно принципа за 
недискриминация и четирите основни свободи, установени с Договора за създаване на 
Европейската общност.

В тази връзка определени решения на Съда на Европейските общности (2) привлякоха 
вниманието върху случаи на дискриминация на европейски граждани и предприятия, 
произтичащи от формулировки и/или прилагане на спогодбите в противоречие с 
принципите от Договора.

Данъчните спогодби и правото на инициатива на Европейската комисия

Комисията оценява тежестта на аргументите на вносителя на петицията.

В това отношение няколко възможни посоки на действие вече бяха обсъдени с 
държавите-членки през 2005 г., включително изготвянето на собствена версия на ЕС на 
                                               
1 В действителност 349, като се вземе предвид Спогодбата между скандинавските страни за избягване на 
двойното данъчно облагане в областта на данъците върху доходите и имуществото от 23 септември 1996
г., която заменя възможните двустранни спогодби между Дания, Финландия и Швеция. 
2 Например решение на Съда на Европейските общности от 23 септември 2003 г., дело C-58/01 (Océ Van 
der Grinten), точка 54; решение от 12 декември 2002 г., дело C-385/00 (F.W.L. de Groot c. Staatssecretaris 
van Financiën) точки 84, 94, 99 и следващи; решение от 8 март 2001 г., дело 397/98 (Metallgesellschaft), 
точки 71 и следващи; решение от 18 ноември 1999 г., дело. C- 200/98 (X AB и Y AB) точки 10 и 31.



PE418.077REV. 6/6 CM\791837BG.doc

BG

модела на спогодба на ОИСР или изготвянето на многостранна данъчна спогодба, 
приложима на равнище ЕС. През ноември 2006 г. въпросът за данъчните спогодби беше 
включен и в дневния ред на специална среща с държавите-членки в рамките на Работна 
група IV — Пряко данъчно облагане.

Освен това, в рамките на инициативата за координиране на системите за данъчно 
облагане, предприета през декември 2006 г., понастоящем службите на Комисията 
проучват мерките, които е възможно да бъдат предприети, като се има предвид по-
специално актуалното развитие в международен план, като например новия член 25 
параграф 5 от модела на данъчна спогодба на ОИСР относно арбитражната процедура.
Един възможен прагматичен подход би се състоял в подобряването на процедурите за 
разрешаване на спорове въз основа на съществуващата мрежа от спогодби. Например 
арбитражната клауза, предвидена в Спогодбата от 23 юли 1990 г. (90/436/ЕИО)1

понастоящем обхваща единствено случаите на двойно данъчно облагане във връзка с 
трансферните цени, но би могла да бъде разширена, така че да обхване и другите 
данъчни спорове. Освен това може да се разгледа и възможността за по-добро 
координиране на политиката на държавите-членки по отношение на спогодбите.

С оглед на това развитие на положението, изработването на правен инструмент на 
Общността – по-специално директива – или на многостранна спогодба би могло да 
представлява препоръчителна цел в по-дългосрочен план. При все това, предвид 
принципа на субсидиарност, принципната компетентност на държавите-членки по 
въпросите на прякото данъчно облагане и правилото за единодушие в тази област на 
равнището на Общността, Комисията счита, че в по-краткосрочен план би било 
уместно да се търси решение, което да може успешно да използва за основа настоящата 
рамка на двустранните спогодби.

Тя счита, следователно, че е възможно да се намери удовлетворително решение на най-
належащите проблеми, които стоят на дневен ред по отношение на вътрешния пазар,
чрез по-добра съгласуваност на данъчните разпоредби в националните законодателства
и в спогодбите, както и чрез подобряването на процедурите за разрешаване на 
двустранните спорове.

Ето защо, като отчитат влиянието на двустранните спогодби върху вътрешния пазар, 
службите на Комисията разглеждат възможността за провеждане на нова обществена
консултация с цел да се наберат фактически, количествени и качествени данни относно 
затрудненията, които данъчно задължените лица продължават да срещат въпреки 
съществуващите данъчни спогодби и настоящите механизми за ограничаване и 
премахване на двойното данъчно облагане. Тази обществена консултация ще позволи
на Комисията да подготви по-добре евентуална политическа инициатива в тази област.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274:cs&lang=fr&list=163274:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hw
ords=&checktexte=checkbox&visu=#texte


