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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1162/2009, внесена от г-н Brian Cave, с британско гражданство, 
относно дискриминационно отношение спрямо определени категории 
британски пенсионери, които живеят във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че като пенсиониран учител, пребиваващ във 
Франция, е подложен на дискриминация по отношение на данъка върху доходите. 
Вносителят, който получава пенсия от британското правителство, твърди, че плаща по-
високи данъци върху приходите, отколкото плащат френските граждани със същия 
доход, както и отколкото други категории британски граждани, пребиваващи във 
Франция, които не получават пенсии от правителството. Според вносителя 
дискриминационното отношение е резултат от приемането на френско законодателство 
за прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между 
Обединеното кралство и Франция.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията, с британско гражданство, е пенсиониран учител, който 
понастоящем живее във Франция. Той получава от британското правителство пенсия, 
която в съответствие с член 19, параграф 2 от Спогодбата1 за избягване на двойното 

                                               
1 Спогодба между правителството на Френската република и правителството на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на 
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данъчно облагане между Обединеното кралство и Франция, подлежи на удържане на 
данък при източника в Обединеното кралство. Тъй като пенсията на вносителя на 
петицията не подлежи на данъчно облагане във Франция, френската администрация не 
взема предвид удържания при източника данък от Обединеното кралство за целите на 
отпускането на определени данъчни облекчения, и по-специално намаляване на 
размера на данъка1 при наемането на домашен помощник, което френското 
законодателство2 предоставя на домакинствата, данъчно задължени във Франция. 
Вносителят на петицията счита, че е подложен на дискриминация на основа на 
националната си принадлежност:
- спрямо френските граждани (които се намират в подобно положение), поради това че 
няма право да се възползва от тези данъчни облекчения във Франция;
- спрямо другите британски граждани, които живеят във Франция и получават пенсия 
от частния сектор, тъй като член 19 от спогодбата не се прилага за тях.
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Обединеното кралство и 
Франция
Член 19 Публични длъжности
… 2. „Пенсии и други подобни възнаграждения, изплащани от договаряща държава или 
някоя от нейните местни административни единици, или в случая на Франция, от 
юридическо лице, уредено от публичното право, пряко или чрез създадените от тях 
фондове, на физическо лице на основание на службата, която това лице е изпълнявало 
за тази държава, единица или юридическо лице, се облагат единствено в тази държава. 
При все това тези пенсии се облагат единствено в другата договаряща държава, ако 
физическото лице живее в тази държава и е неин гражданин, без да е едновременно с 
това гражданин на първата държава.“
В конкретния случай публичната пенсия, която Обединеното кралство изплаща на 
вносителя на петицията с британско гражданство, се облага единствено в Обединеното 
кралство. Ако обаче тя беше изплащана на лице с френско гражданство, което живее 
във Франция, същата пенсия щеше да бъде облагана във Франция.
Комисията отбелязва, че съгласно образеца за конвенция на ОИСР член 19, параграф 2 
от спогодбата между Обединеното кралство и Франция определя специален данъчен 
режим в зависимост от публичния характер на пенсията, както и от националността на 
получателя.

В това отношение Комисията се позовава на съдебната практика на Съда на ЕС в 
областта на данъчното облагане относно съвместимостта с европейското право на 
договорни споразумения, които „съдържат различни критерии за привръзка в 
зависимост от това дали данъкоплатците... са преподаватели ... или не, или в 
зависимост от това дали са заети в частния или публичния сектор. Когато става въпрос, 
по-специално, за тази последна категория работници, те по принцип се облагат в 
държавата, която плаща, с изключение на случая, в който те са граждани на другата 
договаряща държава, без да са едновременно с това граждани на първата, в който 
случай те се облагат в тяхната държава на пребиваване.“ Според Съда „въпреки че 
проблемът с националната принадлежност възниква като такъв в член ..., за целите на 
                                                                                                                                                  
избягването на данъчно облагане и данъчните измами в областта на данъка върху доходите и 
капиталовите печалби и протокол към нея, подписана в Лондон на 19.6.2008 г., в сила от 18.12.2009 г., 
публикувана в ОВ на 9.1.2010 г.
1 Намаляване във Франция на данъчния размер за данък, който се плаща в чужбина, не е възможно.
2 Член 199, буква о) от Общия данъчен кодекс.
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разпределянето на данъчните правомощия подобни различия не могат да бъдат считани
за представляващи забранена дискриминация на основание член 48 от Договора. 
Действително те произтичат, при отсъствието на мерки за уеднаквяване или 
хармонизация в рамките на Общността ... от правомощията на договарящите страни да 
определят, с оглед избягване на двойното данъчно облагане, критериите за 
разпределяне между тях на техните правомощия за облагане с данъци“ (Решение от 12 
май 1998 г. по дело Gilly, C-336/96 Gilly, точки 29 и 30).

От друга страна, Комисията отбелязва, че френската мярка относно помощта за 
наемането на домашен помощник, във връзка с която вносителят на петицията оспорва 
изключването за пенсионерите с британско гражданство във Франция, не се прилага и 
за френски пенсионери с ниски доходи (които в съответствие с френското 
законодателство не са задължени да представят данъчна декларация). От въпроса с 
искане за писмен отговор, внесен от френския Сенат1 до Министерство на финансите, 
следва действително, че „намаляването на размера на данъка може да бъде осъществено 
единствено като приспадане от данъка върху доходите на физическите лица. Ако 
съответният пенсионер не се облага с данък върху доходите, не е възможно 
приспадане. В заключение, пенсионерите с ниски доходи не се ползват с данъчни 
облекчения за наемането на домашен помощник. Тази данъчна мярка изглежда 
несправедлива, тъй като пенсионерите с ниски доходи трудно могат да плащат на 
помощник, а често трябва да имат такъв, като се има предвид крехкото им здраве…2“.
От изложеното по-горе изглежда, че от гледна точка на Общността въпросните френски 
мерки не създават дискриминация.
Комисията, като има предвид, че въпросните френски мерки не представляват 
нарушение на европейското право, и по-специално на свободното движение на лица 
(член 45 от ДФЕС), не възнамерява да открива процедура за нарушение срещу 
Франция. Комисията предлага Европейският парламент да информира за това 
вносителя на петицията.

                                               
1 Въпрос с искане за писмен отговор № 08053, внесен от г-жа Schurch, относно предоставянето на 
пенсионерите на данъчния кредит за наемането на домашни помощници, публикуван в ДВ на Сената от 
26.3.2009 г.

2 Отговорът на Министерството на икономиката, промишлеността и заетостта (публикуван в ДВ на 
Сената от 18.6.2009 г.) представя положението по следния начин: „при все това, предвид произтичащите 
от нея разходи и съществуващата трудна бюджетна ситуация, тази мярка беше предназначена само за 
лица, които упражняват професионална дейност, или търсят работа“. Посочва се, че „с оглед на това 
помощта за финансиране от страна на частни лица на работни места за предоставяне на помощни услуги 
не се оценява единствено спрямо посоченото по-ниско данъчно облагане, но и във връзка със социалните 
осигуровки, платени от държавата и местните административни единици...“.


