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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0623/2009, внесена от D.A., с германско гражданство, относно 
двойното данъчно облагане в Нидерландия и Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят, германски гражданин, с местожителство в Нидерландия, където живее по 
данъчни съображения, и който пише книги на немски език за германско издателство, 
посочва, че германските органи изискват от него да попълва данъчна декларация. Тъй 
като от него се изисква да плаща данъци в две държави за едни и същи приходи, той 
среща финансови затруднения. Независимо от това, че германските данъчни органи са 
заявили, че данъкът ще бъде възстановен, вносителят е бил принуден да заема пари и да 
попълва голям брой формуляри, само за да бъде разгледано заявлението му за 
възстановяване на данъка. Вносителят поставя под въпрос допустимостта на 
процедурата, следвана от германските данъчни органи, и моли за разследване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Данъчното облагане на доходи от самостоятелен труд не е хармонизирано на равнище
ЕС. Поради това този въпрос се решава от държавите-членки в тяхното национално 
законодателство и чрез двустранни конвенции за избягване на двойното данъчно 
облагане (ДДО).
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По принцип, когато дадено лице получава доход от държава, различна от държавата на 
данъчно облагане, и двете държави могат да проявят претенции за упражняване на 
своите данъчни права по отношение на този доход. За да се избегне двойното облагане, 
в повечето от случаите държавите разделят своите права за данъчно облагане въз 
основа на конвенция за ДДО. Когато съществува такова споразумение, не може да 
съществува правноустановено двойно данъчно облагане, което означава, че един и 
същи доход на данъкоплатеца не може да бъде обложен с данък повече от веднъж.

Оплакването на вносителя не е срещу двойното данъчно облагане по принцип, а срещу 
прилаганата в Германия процедура. Вносителят възразява срещу факта ,  че 
първоначално се начислява данък, удържан при източника, който по-късно се 
възстановява при подаване на молба.

Съгласно член 9 от Конвенцията за ДДО, подписана между Германия и Нидерландия,
държавата на пребиваване има изключително право на данъчно облагане по отношение 
на доходите от самостоятелен труд, ако въпросният труд не е упражняван в държавата 
на източника. Според предоставената от вносителя информация, Комисията приема, че 
той пише книгите си в Нидерландия. Следователно би трябвало Нидерландия да има 
изключително право на данъчно облагане по отношение на доходите, плащани на 
вносителя от германско издателство. Германия признава правото на данъчно облагане 
на Нидерландия, като възстановява събрания при източника данък.

Сама по себе си процедурата по събиране на данък, удържан при източника, и 
последващото му възстановяване след подаване на молба от данъкоплатеца не 
противоречи на правото на ЕО, дори ако същият механизъм не се прилага за местни 
лица за целите на данъчното облагане.

В решението си от 3.10.2006 г. по дело C-290/04, „Scorpio“, параграф 38, Съдът на 
Европейските общности реши следното:

„36 Процедурата по удържане при източника и регламентиращите я правила за 
определяне на задълженията представляват легитимно и подходящо средство за 
гарантиране на данъчно третиране на доходите на лице, установено извън 
държавата на данъчно облагане, както и за да се гарантира, че въпросният 
доход няма да избегне данъчно облагане в държавата на пребиваване и в 
държавата, в която се предоставят услугите. Следва да се напомни, че през 
въпросния период, 1993 г., не е съществувала директива на Общността или друг 
инструмент, посочен в досието по делото, който да регулира взаимна 
административна помощ във връзка с възстановяването на данъчни задължения 
между Кралство Нидерландия и Федерална република Германия.

37 Освен това удържането при източника представлява пропорционално 
средство за гарантиране на възстановяването на просрочените данъчни 
задължения на държавата на облагане.“

Тази позиция беше потвърдена неотдавна от Съда на Европейските общности в 
решение от 22.12.2008 г. по дело C-282/07, „Truck Center“, параграфи 38–47, където 
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съдът заяви:

„38 Впрочем при преките данъци положението на местните и на чуждестранните 
лица по принцип не е сходно (посочени по-горе Решение по дело Schumacker, 
точка 31 и Решение по дело Wielockx, точка 18).

39 Разликата в третирането между местни и чуждестранни данъчнозадължени лица 
сама по себе си не би могла да се квалифицира като дискриминация по смисъла на 
Договора (вж. посочените по-горе Решение по дело Wielockx, точка 19, както и 
Решение по дело Denkavit Internationaal и Denkavit France, точка 24).

40 Ето защо следва да се разгледа дали случаят в главното производство е такъв.

41 В това отношение следва да се установи, че разликата в третирането, въведена с 
разглежданата в спора по главното производство данъчна уредба между 
дружествата — бенефициери на доходи от капитали, състояща се в 
прилагането на различни техники на данъчно облагане според това дали тези 
дружества са установени в Белгия или в друга държава членка, се отнася до 
положения, които не са обективно сходни.

42 Всъщност, на първо място, когато дружеството, което разпределя лихви, и 
дружеството — бенефициер по тези лихви, са местни лица в Белгия, 
положението на белгийската държава е различно от това, когато местно за 
тази държава дружество изплаща лихви на чуждестранно дружество, тъй 
като в първия случай белгийската държава действа в качеството си на 
държава, в която съответните дружества са местни лица, а във втория случай 
действа като държава на източника на лихвите.

43 На второ място, изплащането на лихви от местно дружество на друго местно 
дружество и изплащането на лихви от местно дружество на чуждестранно 
дружество пораждат отделни видове данъчно облагане, почиващи на различни 
правни основания.

44 В този смисъл, от една страна, въпреки че авансовият данък върху доходите от 
движими вещи и капитали не се събира за лихвите, изплатени от местно 
дружество на друго местно дружество, това не променя факта, че в 
съответствие с разпоредбите на CIR 1992 тези лихви се облагат от 
белгийската държава, тъй като в последното дружество, и на същото 
основание като останалите му доходи, за тях продължава да се прилага 
корпоративният данък.

45 От друга страна, белгийската държава удържа при източника авансов данък 
върху доходите от движими вещи и капитали за лихвите, изплатени от местно 
дружество на чуждестранно дружество, въз основа на възможността, която 
по силата на спогодбата между Белгия и Люксембург тази държава и Великото 
херцогство Люксембург взаимно си запазват при разпределяне на правомощията 
си за данъчно облагане.
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46 Тези различни правила за събиране на данъка следователно са необходима 
последица от обстоятелството, че за местните и чуждестранните дружества 
бенефициери се прилагат различни видове данъчно облагане.

47 На последно място, тези различни техники на данъчно облагане отразяват 
различните положения, в които се намират тези дружества, що се отнася до 
събирането на данъка.“

С оглед на горепосоченото, събирането на данъци чрез данък, удържан при източника,
като цяло следва да се счита за съответстващо на законодателството на ЕО.

Това също така отговаря на международно приетите принципи на данъчно облагане. 
Параграф 19 от бележките по член 10 от модела на данъчна конвенция на ОИСР 
относно дохода и капитала гласи следното:

„Параграфът не урежда процедурни въпроси. Всяка държава следва да може да 
използва процедурата, предвидена в нейното законодателство. Тя може или 
незабавно да ограничи своите данъци до посочените в члена ставки, или да 
облага с пълен данък и след това да възстановява платената сума.“

Но случаят на вносителя се различава от гореспоменатата съдебна практика в един 
аспект. В посочените случаи данъчните органи на държавата на източника имат 
правото на данъчно облагане съгласно конвенцията за ДДО по отношение на доходите 
на чуждестранни данъкоплатци. Според предоставените от вносителя факти, член 9 от 
Конвенцията за ДДО между Германия и Нидерландия предоставя на държавата на 
пребиваване – в този случай Нидерландия - изключителното право на данъчно облагане 
по отношение на доходите от самостоятелен труд, когато този труд не се упражнява в 
държавата на източника. При тези обстоятелства може да се постави под съмнение дали 
цитираната съдебна практика оправдава германската практика на начисляване на данък 
при източника и връщането му по-късно.

Според Комисията настоящата германска практика е законна в случаи като този на 
вносителя. Не е ясно от самото начало дали чуждестранното лице за целите на 
данъчното облагане няма да бъде подвластно на данъчното законодателство в 
Германия, тъй като германските фискални органи не знаят къде се извършва дейността. 
Поради това е оправдано за държавата на източника да гарантира потенциалното си 
право на данъчно облагане като начисли данък, удържан при източника, докато 
положението не бъде изяснено.

Освен това Комисията би желала да обърне внимание на вносителя върху член 50г,
параграф 2 от Закона за данъчното облагане на доходите („Einkommensteuergesetz“ = 
EStG), който позволява предварително освобождаване от данък, удържан при 
източника, при определени условия („Freistellung im Steuerabzugsverfahren“).

Комисията не може да прави оценка дали изискванията на член 50г, параграф 2 от EStG 
са изпълнени в случая на вносителя. Но може да съществува възможността да не се 
налага вносителят да бъде подлаган на финансовото неудобство, причинено от 
начисляването на данък, удържан при източника.
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Накрая, Комисията би желала да подчертае, че напълно осъзнава необходимостта от 
опростяване и подобряване на настоящите процедури за освобождаване от данък, 
удържан при източника. Неотдавна Комисията прие препоръка1, която очертава 
възможности за държавите-членки на ЕС да улеснят инвеститорите, пребиваващи в 
държави-членки на ЕС, при изискване на освобождаване от данък, удържан при
източника, върху дивиденти, лихви и други доходи от ценни книжа, получени от други 
държави-членки. Препоръката също така предлага мерки за елиминиране на данъчните 
бариери, пред които са изправени финансовите институции при извършване на 
дейности по инвестиране в ценни книжа, като в същото време защитават данъчните 
приходи от грешки или измами. Препоръката е създадена, за да даде насоки на 
държавите-членки как да гарантират, че процедурите за проверка на правото на 
данъчни облекчения не възпрепятстват функционирането на единния пазар.

Комисията предлага вносителят на петицията да бъде информиран по съответния ред 
относно всички тези въпроси.

                                               
1 Препоръка на Комисията от 19.10.2009 г. относно процедурите за данъчни облекчения във връзка с 

данъка, удържан при източника, C(2009)7924 окончателен.


