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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1173/2009, внесена от S.A., с френско гражданство, относно 
предполагаемо нарушение от страна на белгийските органи на 
принципите на единния пазар на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва Белгийския кралски указ от 20 юли 2001 г., съгласно 
който лица, пребиваващи в Белгия, трябва да регистрират превозните средства, които 
желаят да използват в Белгия, дори ако тези превозни средства вече са регистрирани в 
чужбина. Вносителят посочва, че тази разпоредба засяга и лица, за които Белгия е 
второ място за пребиваване, тъй като работят в международни институции или 
институции на ЕС в Брюксел през седмицата, но основното им място на пребиваване е 
извън Белгия. Вносителят не счита, че количествените разпоредби за определяне на 
местоживеенето в Директива 83/182/ЕИО на Съвета за освобождаване от данъчно 
облагане в Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-
членка в друга следва да бъдат определящи за въпросната група хора, и в тази връзка се 
позовава на решение на СЕО по дело C-262/99 (Paraskevas Louloudakis срещу Elliniko 
Dimosio), в което СЕО е установил, че член 7, параграф 1 от директивата следва да се 
тълкува в смисъл, че когато дадено лице има лични и професионални връзки в две 
държави-членки, обичайното му местоживеене, определено в контекста на цялостната 
оценка на всички имащи отношение към въпроса фактори, е мястото, където е 
постоянният интерес на това лице; в случай че вследствие на такава цялостна оценка не 
се стигне до определянето на това място, се дава приоритет на личните връзки. Поради 
това вносителят призовава Европейския парламент да се намеси пред белгийските 
органи, за да гарантира, че законодателството на ЕС се прилага правилно.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Вносителката на петицията се позовава на положението в областта на данъчното 
облагане и регистрацията на моторно превозно средство за лицата, пребиваващи в 
Белгия в рамките на професионалната им дейност (по-специално във връзка с 
институциите на ЕС), но чието основно местоживеене е в друга държава-членка на ЕС.

Тя реагира на появили се статии относно някои проверки по въпроса, осъществени от 
белгийската полиция, като въпреки това уточнява, че не е запозната с конкретния 
случай.

Вносителката на петицията счита, че е възможно белгийското законодателство да 
противоречи на правото на ЕС, по-конкретно на Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 
март 1983 година за освобождаване от данъчно облагане в Общността при временен 
внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга, като се има предвид 
понятието за местожителство, възприето от белгийските органи.

Тя споменава разпоредбата на белгийското право (член 3, параграф 1 от Кралски указ 
от 20 юли 2001 година относно регистрацията на превозни средства), която предвижда 
регистрация в Белгия на превозни средства, които лицата, пребиваващи в Белгия, 
желаят да пуснат в движение там. Тази регистрация поражда задължение за заплащане
на пътен данък в Белгия.

За да определят местоживеенето на едно лице, белгийските органи се позовават на 
приложимите разпоредби в областта на регистрацията в местния административен 
район и регистрите на населението (член 16, параграф 1 от Кралски указ от 16 юли 1992 
година относно регистрите на населението и регистъра на чужденците).

Вносителката на петицията счита, че понятието за местоживеене, възприето от 
белгийските органи, е основано на чисто количествен подход (въз основа на броя дни, 
прекарани в Белгия), както и че този подход е много строг и противоречи на правото на 
ЕС.

Вносителката на петицията се позовава по-специално на Решение от 12 юли 2001 
година по Дело C-262/99 (Paraskevas Louloudakis), в което Съдът на Европейските 
общности тълкува понятието „обичайно“ местоживеене. Тя счита, че въз основа на 
позицията, приета от Съда на Европейските общности в този случай, за обичайно 
местожителство следва да се счита мястото, където е постоянният интерес на това лице, 
и че количественият елемент не трябва да бъде определящ.

a) Общо положение на правото на Европейския съюз

Най-напред Комисията уточнява, че като цяло таксите за регистриране на превозните 
средства не са предмет на хармонизиране на равнището на правото на Европейския 
съюз. Всяка държава-членка е свободна по силата на принципа на субсидиарност да 
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удържа таксите, които желае, при условие, разбира се, че спазва общите принципи на 
Договора.

Комисията, считайки това положение за крайно незадоволително, представи на 5 юли 
2005 г. предложение за директива (COM/2005/261/окончателен), в което се предвижда 
преструктуриране на системите за данъчно облагане на леките автомобили в 
държавите-членки.

Понастоящем в законодателството на ЕС две директиви на Съвета ограничават правата 
на държавите-членки да прилагат потребителски такси върху превозните средства:

 Директива 83/183/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 година за освобождаване от 
данъчно облагане при окончателен внос на имуществото на физически лица от 
една от държавите-членки;

 Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 година за освобождаване от 
данъчно облагане в Общността при временен внос на някои превозни средства 
от една държава-членка в друга.

Директива 83/182/ЕИО, посочена от вносителката на петицията, предвижда при 
определени условия освобождаване от данъчно облагане при временен внос на 
задвижвани с помощта на двигател пътни превозни средства за лични цели, с произход 
от друга държава-членка.

Това освобождаване се предоставя на всеки 12 месеца за срок, не по дълъг от шест 
месеца, последователни или не, при условие че лицето, внасящо такива стоки е с 
„обичайно местоживеене“ в една от държавите-членки, различни от държавата-членка 
на временния внос.

Член 7, параграф 1 от Директивата определя по следния начин понятието за „обичайно 
местоживеене“, по-конкретно: „мястото, където едно лице обикновено, т. е. не по-
малко от 185 дни през календарната година, живее поради своите лични и 
професионални връзки или, в случай на отсъствие на професионални връзки, поради 
своите лични връзки, които разкриват тясна обвързаност между лицето и мястото, 
където живее“. Също така е уточнено, че когато „професионалните връзки на едно лице 
са с място, различно от мястото, с което са личните му връзки, вследствие на което 
лицето живее последователно на различни места, разположени в две или повече 
държави-членки“, счита се, че обичайното местоживеене „е мястото, с което то има 
лични връзки, при условие че указаното лице постоянно се връща там“.

Съдът, в посоченото по-горе решение „Louloudakis“, трябваше да се произнесе относно 
определянето на обичайното местоживеене на лице, имащо едновременно 
професионални и лични връзки в две държави-членки, което е конкретен случай, който 
не е изрично обхванат от член 7, параграф 1. В тази връзка СЕО постанови, (точка 60) 
че „член 7, параграф 1 от директивата следва да се тълкува в смисъл, че когато 
дадено лице има лични и професионални връзки в две държави-членки, обичайното му 
местоживеене, определено в контекста на цялостната оценка на всички имащи 
отношение към въпроса фактори, е мястото, където е постоянният интерес на това 
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лице; в случай че вследствие на такава цялостна оценка не се стигне до определянето 
на това място, се дава приоритет на личните връзки“.

б) Оценка на случая, предмет на петицията

Комисията посочва, че определянето на обичайното местоживеене на дадено лице е 
фактически въпрос, който в някои случаи може да бъде сложен и е предмет на оценка 
от страна на националните администрации под контрола на съдилищата. В 
неотдавнашно решение от 7 юни 2007 г .  (Дело C-156/04), Съдът посочи, че по 
отношение на определянето на обичайното местоживеене на европейски гражданин „на 
първо място компетентните административни органи на държавите-членки следва 
да преценят и претеглят всички правнорелевантни факти, които характеризират 
всеки конкретен случай (…).“ (точка 46).

Комисията подчертава, че не е получила никаква жалба, нито е запозната с конкретен и 
документиран случай за предполагаемо нарушение на посочената по-горе Директива 
83/182/ЕИО от страна на Белгия и във връзка с повдигнатия от петицията въпрос.
Вносителката също признава, че не е запозната с точни факти.

Комисията не разполага с елемент, които да сочи, че белгийските органи имат твърде 
ограничаваща практика в областта, която би довела по-специално до изключване от 
правото на освобождаване от данък върху временния внос, предвидено от Директива 
83/182/ЕИО, на лицата, в чиито случаи биха се приложили тези разпоредби.

По отношение на определяне на местоживеенето, предвидено в белгийските закони и за 
което вносителката на петицията отправя упрек, Комисията констатира, че това 
определение, което не е специфично за въпроса с регистрацията на превозни средства 
(или за съответните данъци), произтича от декларация до местния административен 
район от съответното лице и взема предвид фактическото положение и много критерии, 
свързани както с професионалните, така и с личните връзки на лицето. Националната 
разпоредба (член 16, параграф 1 от Кралски указ от 16 юли 1992 година относно 
регистрите на населението и регистрите на чужденците) гласи следното:
„Определянето на обичайното местожителство се основава на фактическото 
положение, т. е. установяването на ефективен престой през по-голямата част от 
годината. Това установяване се осъществява въз основа на различни елементи, по-
конкретно мястото, на което заинтересованото лице отива след работа, мястото, 
където децата му ходят на училище, работното място, мястото на консумирана 
електроенергия и разходи за телефон, обичайното пребиваване на съпруг/а или 
другите членове на домакинството“.

Относно вземането предвид на броя прекарани дни в Белгия, Комисията посочва, че  
това понятие не е чуждо по принцип на прилагането на Директива 83/182/ЕИО. Що се
отнася до определянето на местоживеенето, член 7, параграф 1 предвижда 
възможността да се позове на „мястото, където едно лице обикновено живее“ (вж. по-
горе различните използвани критерии). В случая, когато професионалните връзки на 
едно лице са на място, различно от мястото, където са личните му връзки, се 
предполага, че обичайното местоживеене е мястото, където са неговите лични връзки, 
но също така е нужно тези връзки да бъдат установени, и както изрично е посочено в 
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директивата, указаното лице „постоянно да е връща там“.

Освен това Комисията подчертава, че Директива 83/182/ЕИО има ограничен обхват и 
не може да се приложи при всяка хипотеза, а единствено в случай с „временен“ внос.
Следователно, директивата не би могла да защити лице, дори то да не е с местоживеене 
по смисъла на директивата, което би внесло превозно средство в Белгия за период, 
надвишаващ срока от шест месеца на всеки 12 месеца, например защото лицето работи 
в Белгия през цялата година или през по-голямата част от нея.

Поради липса на информация относно евентуална ограничаваща практика на 
белгийските органи, Комисията счита че посочените в петицията елементи, сами по 
себе си, не позволяват да се установи, че е налице нарушение на правото на ЕС.

Заключения

Положението, изложено от вносителката на петицията, не разкрива, въз основа на 
наличната информация, явно нарушение на съществуващото право на Европейския 
съюз.


