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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1543/2009, внесена от г-н Hansjoerg Zingler, с германско 
гражданство, относно неприлагането от страна на германските данъчни 
органи на принципите на Европейския съюз за свободно движение в рамките 
на Общността

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който получава германска пенсия за старост, се е установил 
за постоянно в Австрия. Той изтъква, че германските данъчни органи му отказват 
правото да приспадне нормалния основен размер, както и вноските за неговата частна 
схема за здравно осигуряване. Вносителят се позовава в тази връзка на решението на 
Съда по дело C-269/07, Комисия на Европейските общности/Федерална република 
Германия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Свободно движение на 
работници — Регламент (ЕИО) № 1612/68 — Пенсионноосигурителна добавка —
Неограничено данъчно облагане), което гласи, че като е приела и е оставила в сила 
разпоредби относно допълнителното пенсионно осигуряване, съдържащи се в 
параграфи от 79 до 99 от Закона за данъка върху доходите (Einkommensteuergesetz), 
Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си съгласно член 39 ЕО и 
по член 7, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 г. 
относно свободното движение на работници в Общността, както и съгласно член 18 от 
ДЕО. Вносителят на петицията без успех е отправил жалба към SOLVIT и затова моли 
Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Предметът на петицията е различното третиране във връзка с някои данъчни 
предимства на германските пенсионери, които подлежат на неограничено данъчно 
облагане в Германия, и на германските пенсионери, които подлежат на неограничено 
данъчно облагане в друга държава-членка.

Вносителят на петицията, най-вероятно германски гражданин, който получава 
германска пенсия за старост, се е установил за постоянно в Австрия, където е и 
местопребиваването му за целите на данъчното облагане. Следователно вносителят 
подлежи на неограничено данъчно облагане в Австрия, т.е. доходът му, придобит 
където и да е по света, е облагаем там. В Германия той подлежи само на ограничено 
данъчно облагане, т.е. само доходите от германски източници могат да бъдат облагаеми 
в Германия. Освен това полученият от него доход в Германия е равен на по-малко от 
90 % от дохода му, придобит където и да е по света.

Вносителят твърди, че германските данъчни органи отказват да му предоставят 
личното данъчно облекчение в размер на 7 664 евро, както и правото да приспада от 
данъчното си задължение вноските, които прави в частна схема за здравно осигуряване. 
Според вносителя германските данъчни органи изискват от него да се установи отново 
в Германия, за да се ползва с посочените данъчни предимства. Освен това вносителят 
отбелязва, че такива предимства биха били дадени на пенсионер, подлежащ на 
неограничено данъчно облагане в Германия. Накрая, вносителят се позовава в тази 
връзка на решение на Съда на ЕО по дело C-269/07 (Комисията срещу Германия)1, в 
което Съдът определя, че обвързването на предимствата „Riester Rente“ с 
неограниченото данъчно облагане в Германия противоречи на правото на ЕС.

Според установената практика на Европейския съд „що се отнася до прякото данъчно 
облагане, положението на местните и на чуждестранните лица по принцип не може 
да се сравнява“ (вж. напр. С-383/05 Talotta, параграф 19).

В решението си по дело С-279/93 Schumacker, параграфи 32–34, Съдът приема, че 
„доходът, получаван на територията на държава-членка от чуждестранно лице, в 
повечето случаи е само част от общия му доход, който е съсредоточен в неговото 
местопребиваване. Освен това личната данъчна платежоспособност на 
чуждестранното лице, определяна съобразно съвкупния му доход и неговите лични и 
семейни обстоятелства, по-лесно се поддава на оценка там, където са съсредоточени 
неговите лични и финансови интереси. В общия случай това е мястото, на което 
обичайно живее лицето. В съответствие с казаното международното данъчно право 
и в частност Моделът на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, приет 
от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), признава, че 
по принцип цялостното данъчно облагане на данъчнозадължените лица при отчитане 
на техните лични и семейни обстоятелства е въпрос, който следва да бъде 
разглеждан от държавата по местопребиваване. Положението на местно лице е 
различно, доколкото по-голямата част от дохода на местното лице обикновено е 
съсредоточена в държавата по местопребиваване. Освен това тази държава 

                                               
1 Известно още като „делото Riester Rente“.
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обикновено разполага с цялата необходима информация за оценка на цялостната 
платежоспособност на данъчнозадълженото лице, като се отчитат неговите лични 
и семейни обстоятелства. Следователно това, че държава-членка не предоставя на 
чуждестранни лица някои данъчни облекчения, които предоставя на местни лица, не е 
дискриминация по принцип, тъй като тези две категории данъчнозадължени лица не 
са в сходно положение“.

Посоченото лично данъчно облекчение в Германия е предназначено да гарантира, че 
част от дохода, която е свързана с осигуряване на потребностите от първа 
необходимост, е освободена от какъвто и да било данък общ доход. Оправдано е с това 
данъчно облекчение да се ползват местните лица, тъй като личните и семейни 
обстоятелства на чуждестранните лица се отчитат по принцип в съответната държава 
по местопребиваване. Същото заключение се отнася и за приспадането на вноските в 
частна схема за здравно осигуряване, които прави вносителят на петицията. Това са 
разходи за лични нужди, които според сегашното състояние на правото на ЕС в 
областта на прякото данъчно облагане следва да бъдат приспадани само в държавата по 
данъчна регистрация.

Въпреки това, както посочва Съдът на ЕО в цитираното по-горе решение Schumacker, 
„положението е друго, когато чуждестранното лице не получава значителни доходи в 
държавата си по местопребиваване, а получава по-голямата част от облагаемия си 
доход от дейност, извършвана в държавата си по заетост, поради което държавата 
по местопребиваване не е в състояние да му даде облекченията, произтичащи от 
оценката на неговите лични и семейни обстоятелства. Няма обективна разлика 
между положението на такова чуждестранно лице и положението на местно лице 
със сходна заетост, която да бъде основание за различно третиране при отчитането 
за данъчни цели на личните и семейни обстоятелства на данъчнозадълженото лице. 
По отношение на чуждестранно лице, което получава по-голямата част от своя 
доход и почти целия си семеен доход в държава-членка, която не е неговата държава-
членка по местопребиваване, е налице дискриминация поради това, че личните и 
семейни обстоятелства на лицето не се отчитат нито в държавата по 
местопребиваване, нито в държавата по заетост“.

По дело С-391/97 Gschwind, Съда на ЕО дава допълнителни насоки за тълкуване на 
критерия „по-голяма част от неговия облагаем доход“, използван в решението 
Schumacker. По делото Gschwind Съдът постановява, че, като предвижда праг в 
процентно изражение (90 %) и праг в абсолютно изражение за дохода, съответно
облагаем и необлагаем в Германия, германското законодателство отчита именно
възможността при достатъчна данъчна основа да бъдат взети предвид личните и 
семейни обстоятелства на данъчнозадължените лица в държавата по местопребиваване. 
От твърденията на вносителя на настоящата петиция следва, че полученият от него 
доход в Германия е по-нисък и от единия, и от другия праг. Следователно „правилото 
Schumacker“ е неприложимо за конкретното положение на вносителя.

Що се отнася до делото „Riester Rente“, на което се позовава вносителят на петицията, 
между това дело и настоящия случай е налице съществена разлика. Оспорваната 
национална мярка по делото „Riester Rente“ засяга пенсионноосигурителната добавка, 
която е социално предимство, което като цяло се предоставя на работниците на 
основание на техния обективен статут на работници. По-конкретно предимството е 
обвързано със статута на осигурено лице в германската задължителна 
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пенсионноосигурителна схема, тъй като осигурените лица са най-силно засегнати от 
понижението на пенсиите по тази схема, прието от германския законодател. 
Следователно това особено положение не е относимо към въпроса дали 
заинтересованото лице подлежи на ограничено или на неограничено данъчно облагане. 
То не може да бъде сравнено с положението на вносителя на петицията, който просто 
иска да приспадне от данъчното си задължение вноските, които прави в частна схема за 
здравно осигуряване. Поради това решението на Съда относно „Riester Rente“ не дава 
основание да бъдат направени заключения, които да бъдат от полза в настоящия 
случай.

Следователно следва да се отбележи, че не друга държава, а Австрия като държава по 
данъчна регистрация на вносителя на петицията би трябвало да му даде пълния размер 
на личното данъчно облекчение1 и да приспадне неговите вноски в частна схема за 
здравно осигуряване, ако допуска такова приспадане за сравними вноски в австрийски 
частни здравноосигурителни схеми. В това отношение е възможно например 
позоваване на делото Danner (С-136/00), където Съдът на ЕО постановява, че „член 49 
ЕО следва да бъде тълкуван като изключващ възможността законодателството на 
държава-членка да ограничава или да не допуска приспадането за целите на 
подоходното данъчно облагане на вноски в доброволни пенсионноосигурителни схеми, 
предлагани от осигурителни институции в други държави-членки, а в същото време 
да допуска приспадането на такива вноски в осигурителни институции на своя 
територия (…)“. Тези заключения могат да бъдат приложени и за настоящия случай. 
За да се постигне завършеност, следва да се отбележи, че ако приспадането на частни 
здравноосигурителни вноски не беше възможно в Австрия като цяло, т. е. дори по 
отношение на вноските в австрийски схеми, то това би поставило вносителя на 
петицията в неравностойно положение, дължащо се единствено на успоредното 
съществуване на нехармонизирани различни данъчни системи.

В случая на вносителя на петицията оспорваното от него германско третиране изглежда 
в съответствие с правото на ЕС. Вносителят би имал право на личните данъчни 
облекчения съгласно германското законодателство единствено ако доходът му от 
източници в Германия възлиза на не по-малко от 90 % от дохода му, придобит в която и 
да е част на света. Случаят обаче не е такъв.

Следователно Австрия като държава по данъчна регистрация на вносителя на
петицията би трябвало да му даде личното данъчно облекчение, с което се ползват 
местните данъчнозадължени лица, и да приспадне неговите вноски в частна схема за 
здравно осигуряване, ако такова приспадане е допустимо съгласно австрийското 
законодателство.

                                               
1 Понастоящем 11 000 евро.


