
CM\816750BG.doc PE441.331v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1211/2009, внесена от Leond Brevdo, с германско гражданство, 
относно двойно данъчно облагане между Германия и Франция

Петиция № 1439/2009, внесена от Bernhard Frey, с германско гражданство, 
относно несправедливо данъчно третиране на трансгранични работници 
между Франция и Германия

Петиция № 1610/2009внесена от Agostino Consigliere, с италианско 
гражданство, относно избягване на двойното данъчно облагане между 
Италия и Франция

1. Резюме на петиция 1211/2009

Вносителят на петицията е германски гражданин, който е професор във френски 
университет, но живее в Германия. Германските органи са на мнение, че той следва да 
плати данък общ доход в Германия, докато френските органи са съгласни с неговото 
тълкуване на споразумението за избягване на двойното данъчно облагане между 
Франция и Германия, т. е. че той следва да плати данък общ доход, произтичащ от 
заетост в публичния сектор във Франция.

Резюме на петиция 1439/2009

Вносителят на петицията е германец, живее във Франция и работи в Германия. До 
неотдавна работодателят му се е намирал в рамките на 30-километров пояс от 
френската граница, което означава, че вносителят е отговарял на условията за 
трансграничен работник и е плащал данъци във Франция. Неговият нов германски 
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работодател е разположен извън този 30-километров пояс, което означава, че сега 
вносителят се облага в Германия, макар че продължава да пътува от работата си до 
дома си във Франция. Той счита, че това положение е произволно и несправедливо.

Резюме на петиция 1610/2009

Вносителят на петицията е пенсионер и пребивава във Франция. Италианските данъчни 
органи продължават да облагат пенсията му, въпреки че – твърди той – спогодбата за 
избягване на двойното данъчно облагане между двете държави предвижда, че данък 
върху доходите следва да се събира в държавата на пребиваване.

2. Допустимост

Петиция 1211/2009 обявена за допустима на 4 декември 2009 г. Петиция 1439/2009 
обявена за допустима на 14 януари 2010 г. Петиция 1610/2009 обявена за допустима на 
19 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, 
параграф 6 от правилника).

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

Общ коментар относно петициите

На сегашния етап от развитието на правото на ЕС прякото данъчно облагане попада 
основно в рамките на компетентността на държавите-членки. При упражняване на 
правата си в областта на данъчното облагане обаче държавите-членки трябва да спазват 
задълженията си съгласно Договора за функционирането на ЕС. Следователно 
държавите-членки нямат право да дискриминират въз основа на гражданство, както и 
да налагат неоснователни ограничения върху упражняването на свободите, гарантирани 
от правото на ЕС. В рамките на тези условия всяка държава-членка е по принцип 
свободна да определя собствени правила в областта на прякото данъчно облагане.

Макар че премахването на двойното данъчно облагане в Европейския съюз остава една 
от целите във връзка с безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, правото 
на Съюза в сегашното си състояние не предвижда някакви общи критерии за 
разпределението на областите на компетентност между държавите-членки във връзка с 
премахването на двойното данъчно облагане в Европейския съюз.

Както посочва Съдът на ЕС: „Данъците върху доходите на физическите лица се 
определят от държавите-членки при спазване на техните задължения съгласно 
договорите на ЕС и в частност при избягване на всяка дискриминация на основание 
гражданство.“1

                                               
1 Решение от 12 декември 2002 г. по дело Lankhorst-Hohors t  GmbH/Finanzamt Steinfurt, C-324/00, 
Сборник, стр. I-11779, точка 26.
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Понастоящем държавите-членки избягват международното двойно данъчно облагане на 
доходите и капитала чрез вътрешни разпоредби или по силата на спогодби за избягване 
на двойното данъчно облагане, които обикновено следват модела на спогодба на ОИСР.

Системата на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане между държавите-
членки обаче не е напълно изградена.
Както посочва Съдът, в рамките на тези спогодби за избягване на двойното данъчно 
облагане държавите-членки са свободни да определят критериите за привръзка, за да 
разпределят данъчните си правомощия.1 Според Съда неблагоприятното положение, 
което би могло да възникне в резултат от успоредното упражняване на данъчни 
правомощия от различни държави-членки, не съставлява по принцип ограничение, 
забранено от Договора за ЕО.2

Освен това тълкуването на клаузите на данъчна спогодба е правомощие на държавите-
членки, които са страни по нея, тъй като въпросът не попада в приложното поле на 
правото на Общността.3

Работният документ на Комисията от 2001 г. относно дружественото данъчно облагане 
на вътрешния пазар4 констатира наличието на значителен брой въпроси за двойното 
данъчно облагане, които не са уредени добре нито от сключените между държави-
членки спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, нито от едностранните 
разпоредби за данъчни облекчения. Понастоящем Комисията преценява 
необходимостта от действие в няколко области, свързани с трансграничното двойно 
данъчно облагане. Настоящата позиция на Комисията е следната:

 На 27 април Комисията започна онлайн допитване до обществеността относно 
проблемите във връзка с двойното данъчно облагане, съществуващи на 
вътрешния пазар, за да събере данни за случаите на двойно данъчно облагане на 
вътрешния пазар.

 Комисията обмисля съобщение, в което да бъдат обобщени трудностите и 
проблемите, на които се натъкват понастоящем гражданите на ЕС в 
трансграничната си дейност, и да бъдат описани мерките, които вече се вземат 
или биха могли да бъдат взети за преодоляването на тези проблеми.

 Комисията обмисля необходимостта от действие за решаване на проблемите във 
връзка с двойното данъчно облагане на наследствата.

 Комисията проучва данъците при източника, с които се облагат дивидентите и 
лихвите в трансгранични ситуации, и проблемите, които те биха могли да 
пораждат за трансграничните инвеститори.

                                               
1 Решение от 21 септември 1999 г. по дело Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland/Finanzamt 
Aachen-Innenstadt, C-307/97, точка  57; решение от 5 юли 2005 г. по дело D./Inspecteur van de 
Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, C-376/03, точка 52.
2 Решение от 14 ноември 2006 г. по дело Mark Kerckhaert и Bernadette Morres/Belgische Staat, C-513/04, 
точки 19, 20 и 24, и C-194/06, Orange European Smallcap Fund.
3 Решение от 6 декември 2007 г. по дело Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-

Innenstadt, C-298/05, точка 47.«
4 SEC (2001) 1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf
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 Комисията проучва сведенията за проблемите, свързани с двойното данъчно 
облагане на дохода и капитала, и обмисля възможни решения.

Съображения по Петиция 1211/2009
Тълкуването на данъчните спогодби продължава да бъде отговорност на сключилите ги 
държави-членки.
Съгласно член 25 от френско-германската спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане данъчнозадължено данъчно лице, което докаже, че е било подложено на 
двойно облагане, може да подаде молба до държавата по своето местопребиваване с 
искане съответните данъчни органи да поправят допуснатото двойно данъчно облагане.
Когато компетентните органи не постигнат съгласие в срок от 24 месеца от датата, на 
която данъчнозадълженото лице е представило своите аргументи, те могат да се 
споразумеят за отнасяне на случая до арбитражна комисия.

Предвид гореизложеното Комисията би препоръчала вносителят на петицията да бъде 
приканен да се обърне с въпроса си към компетентния орган на Германия съгласно 
член 25 от френско-германската спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Съображения по Петиция 1439/2009
Съгласно действащото законодателство на Общността държавите-членки са 
компетентни да определят критериите за разпределяне на данъчни правомощия 
помежду си, при условие че спазват задълженията си по Договора за ЕО.

Съдът на ЕС вече е постановил в подобен случай1, че не е налице нарушение на 
правото на ЕС.
Предвид тези обстоятелства Комисията е на мнение, че не е налице нарушение на 
правото на ЕС.

Съображения по Петиция 1610/2009
Държавите-членки на ЕС разполагат с изключителна компетентност да определят 
критериите за разпределяне на данъчни правомощия помежду си.
В този смисъл по-скоро националните съдилища, а не институциите на ЕС, са 
компетентни да тълкуват спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане за 
определяне на съответните данъчни права на заинтересованите държави в случаите на 
спорове между данъчнозадължени лица и национални администрации.
Що се отнася до правния статут на модела на ОИСР, страните-членки на ОИСР не са 
правно задължени да спазват правилата съгласно модела. Той има силата единствено на 
препоръка и не обвързва тези страни.

За пояснение следва да отбележим, че в коментара към модела на ОИСР изрично е 
посочена възможността страните-членки на ОИСР да се договорят пенсионните и други 

                                               
1 Решение от 12 май 1998 г. по дело Robert Gilly/Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, C-336/96.
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плащания съгласно пенсионноосигурителното законодателство на една от 
договарящите държави да подлежат на данъчно облагане в същата, каквато е и 
практиката на Италия в случая на вносителя на петицията. Нещо повече редица 
държави-членки на ЕС са се възползвали от тази възможност в сключените от тях 
спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.
Предвид тези обстоятелства Комисията е на мнение, че не е налице нарушение на 
правото на ЕС.


