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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1574/2009, którą złożyła Cheryl Collier (Wielka Brytania) w sprawie 
dyskryminowania przez władze Bułgarii zagranicznych właścicieli domów 
w związku z płaceniem podatków miejskich

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje, że cudzoziemcy wyrażający chęć zakupu gruntu w Bułgarii 
mogą to zrobić wyłącznie w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa. Dlatego składająca petycję 
otworzyła firmę inwestycyjną w celu zakupienia letniego domu w miejscowości Kostaritza 
położonej nad Morzem Czarnym. Składająca petycję twierdzi, że na przedsiębiorstwa nakłada 
się znacznie wyższe podatki renowacyjne i inne podatki miejskie niż na osoby prywatne, 
a ponieważ cudzoziemiec może kupić grunt wyłącznie w wyżej opisany sposób, uważa 
to za sprzeczne z zasadami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów, osób, usług 
i kapitału.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

W kontekście przedmiotowej petycji należy przypomnieć, że załącznik VI1 do Protokołu 
dotyczącego warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii 
do Unii Europejskiej określa przejściowe środki przyznane Bułgarii w związku 
z jej przystąpieniem do UE. W odniesieniu do swobodnego przepływu kapitału przewiduje 
się, że przez pięć lat po przystąpieniu do UE Bułgaria może utrzymywać ograniczenia 

                                               
1 Dz.U. UE, L 157/104 z 21.6.2005.
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nałożone w ramach ustawodawstwa krajowego na nabywanie przez obywateli UE/EOG 
nieruchomości z przeznaczeniem na drugie miejsce zamieszkania. Niemniej jednak obywatele 
UE/EOG legalnie zamieszkujący w Bułgarii, nie powinni podlegać żadnym ograniczeniom 
ani procedurom innym niż te, które mają zastosowanie wobec obywateli Bułgarii.

Przez okres stosowania wyżej wymienionych środków przejściowych Bułgaria może 
egzekwować obowiązujące przepisy ograniczające nabywanie nieruchomości wyłącznie 
w odniesieniu do (i) obywateli Bułgarii, (ii) obywateli UE/EOG, którzy są uprawnieni 
do stałego pobytu w kraju oraz (iii) firm założonych w Bułgarii. Wyjaśnia to, dlaczego 
składająca petycję, która nie jest obywatelką Bułgarii, mogła kupić letni domek wyłącznie 
poprzez otwarcie w tym państwie członkowskim firmy.

Z informacji przedstawionych w przedmiotowej petycji wynika, że podatki miejskie, 
o których mowa, są nakładane na wszystkie firmy. Wydaje się, że władze nie rozróżniają firm 
założonych przez obywateli Bułgarii i firm założonych przez obcokrajowców. W związku 
z tym odnośne ustawodawstwo ma charakter niedyskryminacyjny i nie stwierdza 
się ograniczenia swobodnego przepływu kapitału (art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej).

Biorąc pod uwagę, że Bułgarii przyznano w ramach negocjacji akcesyjnych tymczasowe 
wyjątki, może ona przez określony czas stosować istniejące ograniczenia dotyczące 
nabywania przez obywateli UE/EOG nieruchomości z przeznaczeniem na drugie miejsce 
zamieszkania. Stwierdza się, że przepisy i procedury wymienione w przedmiotowej petycji 
nie są stosowane w sposób dyskryminujący oraz nie można uznać, że ograniczają 
one swobodny przepływ kapitału.


