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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1470/2009, внесена от Periklis Dionyssopoulos, с гръцко 
гражданство, относно нарушения от страна на гръцките органи на 
Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности и 
Регламент № 260/68 относно определяне на условията и процедурата за 
прилагане на данъка в полза на Европейските общности 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на искането на гръцките данъчни органи гръцките 
длъжностни лица от институциите на ЕС да плащат специален национален данък върху 
възнаграждението, което получават от ЕС. Вносителят посочва, че това е очевидно 
нарушение на духа и буквата на Протокола за привилегиите и имунитетите на 
Европейските общности, както и на Регламент № 260/68 относно определяне на 
условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности и 
затова призовава Европейския парламент да предприеме необходимите мерки, за да 
гарантира спазването на законодателството на Общността в тази област от страна на 
компетентните гръцки органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Гръцкият закон № 3758/2009 налага специална еднократна вноска, която е в сила, наред 
с другото, за действащи и пенсионирани служители на европейските институции, чийто 
нетен годишен доход (включително нетния доход, изплатен им от Общността, т. е. след 
като е обложен с данък на Общността) надвишава 60 000 евро.
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Според вносителя на петицията, действията на гръцкото правителство: 
 нарушават Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности, 

и по-конкретно разпоредбите на член 12 от него;

 нарушават процедурата, предвидена в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 
на Съвета от 29 февруари 1968 г., във вида, в който е изменен впоследствие;

 нарушават принципа на равно третиране и равенство пред закона, тъй като той 
изисква специална вноска само от някои длъжностни лица, а не от всички;

 представлява явно нарушение на принципа за защита на легитимните очаквания 
на гражданите спрямо държавата чрез нарушение на протокола (европейско и 
национално законодателство).

Информация от общ характер

Национално законодателство

Член 18 от наскоро приетия гръцки закон № 3758/2009, публикуван в брой № 68 от 5 
май 2009 г. на гръцкия Държавен вестник (Закон № 3758/2009) предвижда специална 
еднократна вноска, приложима спрямо физически лица, които през 2008 г. (счетоводен 
анализ от 2007 г.) са получили общ нетен доход в размер над 60 000 евро, независимо 
дали той действителен или условно начислен, обложен с данък или освободен от 
данъчно облагане. Тази разпоредба е допълнително пояснена в насоките на гръцкото 
Министерство на икономиката и финансите от 11 юни 2009 г., спр. № 
1057317/1096/Α0012 („Насоки“). 

Законодателство на ЕС

Член 12 (предишен член 13) от протокола предвижда освобождаване на заплатите, 
надниците и възнагражденията, платени от Съюза на неговите длъжностни лица, от 
облагане с национални данъци. Съгласно член 15, параграф 1 (предишен член 16, 
параграф 1) от протокола Съветът следва да определи категориите длъжностни лица и 
другите служители на Съюза, за които се отнася член 12, параграф 2 (предишен член 
13, параграф 2).1 Въз основа на тази разпоредба Съветът прие Регламент (Евратом, 
ЕОВС, ЕИО) № 549/69 на 25 март 1969 г. („Регламентът“), член 2 от който постановява 
предвиденото в протокола освобождаване от данъчното облагане да се прилага и за 
някои получатели на пенсии и обезщетения от Общността.  

Член 12 от протокола

                                               
1 Еквивалентната разпоредба в настоящата версия на Протокола (член 15, параграф 1) 
предвижда това правомощие да се упражнява от Европейския парламент и от Съвета в 
съответствие с обикновената законодателна процедура. Въпреки това, съществуващият 
регламент на Съвета остава приложим доколкото не е заменен от нов регламент, приет 
от Европейския парламент и от Съвета.
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Длъжностните лица и другите служители на Общностите подлежат на данъчно 
облагане в полза на Общностите върху заплатите, надниците и възнагражденията, 
изплатени им от Общностите, в съответствие с условията и процедурата, определени от 
Съвета по предложение на Комисията.

Те следва да бъдат освободени от облагане с национални данъци върху изплатените им 
от Общностите заплати, надници и възнаграждения.

Член 2 от Регламента

Разпоредбите на член 13, параграф 2 от Протокола за привилегиите и имунитетите на 
Европейския съюз следва да се прилагат за следните категории: 

а) лица, обхванати от Правилника за длъжностните лица или Условията за работа на 
други служители на Общностите, включително тези, които получават компенсация, 
предвидена в случай на пенсиониране в интерес на службата, с изключение на местния 
персонал; 
б) получателите на пенсия за инвалидност, за осигурителен стаж или наследствена 
пенсия от Общността; 
в) получателите на обезщетение, при окончателно прекратяване на служебното им 
правоотношение, предвидено в член 5, параграф 2 от Регламент № 259/68 (ЕИО, 
Евратом, ЕОВС). 

Комисията счита, че посоченият по-горе гръцки законодателен акт противоречи на 
разпоредбите на член 12, параграф 2 от протокола. Следва да се отбележи, че член 12, 
параграф 2 от протокола дава преки, индивидуални и безусловни права на лицата, за 
които се прилага, т. е. на действащите и пенсионираните служители на европейските 
институции, и установява съответстващи задължения за договарящите страните, т. е. за 
държавите-членки. Гръцката специална еднократна вноска, наложена, наред с другото, 
по отношение на длъжностни лица на Общността, за които по силата на член 13 от 
протокола се приема, че имат местопребиваване за данъчни цели в Гърция, и върху 
получатели на пенсии и обезщетения, които имат местожителство за данъчни цели в 
Гърция, е в пряко нарушение на задълженията, наложени от протокола, тъй като той е в 
сила за доходи, които според изричната формулировка на протокола следва да бъдат 
освободени от национално данъчно облагане.

Оспорената национална мярка не може да бъде обоснована със защитата на 
обществения интерес, като например усилията за борба с последиците от 
икономическата криза. Както е посочено по-горе, правата, дадени на действащите и 
пенсионираните служители на европейските институции, са преки и безусловни. При 
присъединяването си към Европейските общности Гърция е приела протокола в 
неговата цялост, без никакви възражения. Следователно Гърция не може да се позовава 
на каквито и да било правни или фактически доводи, които да оправдават 
нарушаването на протокола.

Накрая може да се отбележи, че протоколът не възпира Гърция да налага специалната 
еднократна вноска по отношение на други видове доходи на действащите и 
пенсионираните служители на европейските институции, които не се изплащат от 
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Общностите, при условие че общата им стойност (с изключение на всички доходи, 
обхванати от протокола) надвишава 60 000 евро годишно. 

Следователно Комисията на Европейския съюз счита, че с оглед на наличната към 
момента информация, Гърция не е изпълнила задълженията си по член 12, параграф 2 
от протокола и член 2 от Регламента, тъй като по силата на член 18 от Закон № 
3758/2009 налага специална еднократна вноска върху нетния доход на действащи и 
пенсионирани служители на европейските институции, който, наред с другото, включва 
надници, заплати и възнаграждения, или съответно пенсии или обезщетения, изплатени 
им от Съюза.

Съгласно член 258, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
Комисията взе решение да започне процедура за нарушение спрямо Гърция. Беше 
изпратено официално уведомително писмо до гръцките органи, на което не беше 
получен отговор, което налага Комисията да продължи с изпълнението на процедурата 
за нарушение.  

Освен това, Комисията отговори положително на искания за съдействие въз основа на 
член 24 от Правилника за длъжностните лица, подавани от настоящи и бивши 
длъжностни лица за защита на техните права. Тя е ангажирала адвокатска кантора за 
сметка на институцията, която да оказва съдействие на засегнатите лица при воденето 
на техните дела във връзка със специалната еднократна вноска, наложена от гръцките 
органи върху техните доходи през 2007 г.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Следователно Комисията счете, че с оглед на тази информация, Гърция не е изпълнила 
задълженията си по член 12, параграф 2 от протокола и член 2 от Регламента, тъй като 
по силата на член 18 от Закон № 3758/2009 е наложила специална еднократна вноска 
върху нетния доход на действащи и пенсионирани служители на европейските 
институции, който, наред с другото, включва надници, заплати и възнаграждения, или 
съответно пенсии или обезщетения, изплатени им от Съюза.

Съгласно член 258, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
Комисията започна процедура за нарушение спрямо Гърция. На 3 ноември 2009 г. беше 
изпратено официално уведомително писмо до гръцките органи, които не изпратиха 
отговор, което налага Комисията да продължи с изпълнението на процедурата за 
нарушение.  

Освен това, Комисията отговори положително на исканията за съдействие въз основа 
на член 24 от Правилника за длъжностните лица, подавани от настоящи и бивши 
длъжностни лица за защита на техните права. 

Други институции също така предоставиха съдействие на своите длъжностни лица във 
връзка със специалната еднократна вноска, наложена от гръцките органи върху техните 
доходи през 2007 г .  Беше постигнато споразумение от всички институции да се 
ангажира и плати на адвокатска кантора, която да оказва съдействие на засегнатите 
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лица при воденето на техните дела.

Почти сто души са подали жалба пред гръцките съдилища, като оспорват 
възстановяването на неоправданата специална еднократна вноска.

На 9 март 2010 г. гръцките органи информираха Комисията, че на 22 февруари 2010 г. 
министерството на икономиката, генерален секретариат за данъчни и митнически 
въпроси, е издало нареждане, в което признава, че доходите от заплати и надници от 
Европейския съюз не следва да се вземат предвид при изчисляването на прага от 60 000 
евро, който е от решаващо значение при налагането на специалната еднократна вноска, 
предвидена в член 18 от Закон № 3758/2009. 

Освен това, засегнатите длъжностни лица на ЕС, които са получили данъчно 
извлечение, налагащо специалната еднократна вноска, бяха приканени на подадат 
искане до ръководителя на данъчната служба, отговаряща за техния данък общ доход, 
за преоценка на специалната еднократна вноска. Данъчната служба би следвало да 
отмени оценената първоначална сума и да издаде ново данъчно извлечение. 

Като взе предвид тази информация и след като проучи ефективността на процедурата, 
предвидена от споменатото по-горе нареждане, Комисията счете, че нарушението е 
било ефективно прекратено, и реши да закрие процедурата.

Наскоро службите на Комисията бяха предупредени за нови искания от страна на 
гръцките данъчни органи за налагането на специалната еднократна вноска на настоящи 
и бивши длъжностни лица при вземане предвид на доходите им от Съюза. Ако тази 
информация се потвърди, Комисията възнамерява да предприеме необходимите стъпки 
съгласно съответните разпоредби на Договора. 


