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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0509/2010, внесена от Jan Wilinski, с полско гражданство, 
относно двойно данъчно облагане на наследство

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва, че полските граждани, които наследяват активи в Германия, 
трябва да плащат данък наследство върху тези активи както в Германия, така и в 
Полша, и пита дали това съответства на принципа на забрана на двойното данъчно 
облагане. Вносителят, който вече се е свързал с полския министър на финансите и с 
бившия член на Европейската комисия, отговарящ за данъчното облагане и 
митническия съюз, László Kovács, но не е получил удовлетворяващ го отговор, 
призовава Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника). 

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Вносителят на петицията счита, че въпросът за двойното данъчно облагане върху 
наследството е неотложен проблем, който трябва да бъде решен на европейско 
равнище.

Комисията иска да насочи вниманието на комисията по петиции към факта, че Съдът на 
Европейския съюз разглежда въпроса за двойното данъчно облагане върху 
наследството в делото на г-жа M. Block (C-67/08). Г-жа Block, която пребивава в 
Германия, е единствен наследник на лице, което е починало в Германия, където 
покойният последно е пребивавал. Наследството се състои от, наред с другото, 
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капиталови активи във финансова институция в Испания. Тези активи се облагат с 
данък както в Германия, така и в Испания. Случаят е отнесен към Съда на Европейския 
съюз, който постановява, че:

“30      При положение като това по главното производство обаче действащото 
общностно право не установява общи критерии за разпределянето на 
правомощията между държавите членки по отношение на премахването на 
двойното данъчно облагане в Общността (…).

31      От това следва, че на днешния етап на развитие на общностното право и при 
спазването му държавите членки разполагат с определена автономност в тази 
област и следователно не са задължени да приспособяват собствените си 
данъчни системи към различните системи на данъчно облагане на другите 
държави членки, по-специално за да премахнат двойното данъчно облагане, до 
което води паралелното упражняване на данъчна компетентност от тези 
държави, и в резултат на това да позволят приспадане, както по главното 
производство, на данъка върху наследството, платен в държава-членка, 
различна от тази, в която пребивава наследникът (…).“

Следователно трябва да се направи заключението, че двойното данъчно облагане върху 
наследството не е забранено от закона съгласно правото на ЕС. Въпреки това 
Комисията е на мнение, че международното двойно данъчно облагане, от политическа 
гледна точка, е основна пречка пред трансграничната дейност и инвестирането в 
рамките на ЕС.

Следва да се отбележи, че през 2010 г. Комисията започна обществено допитване на 
тема „Конвенции за избягване на двойното данъчно облагане и вътрешния пазар“, за да 
се поискат от обществеността действителни примери за случаи на двойно данъчно 
облагане и тяхното въздействие от финансова гледна точка. Резултатите скоро ще бъдат 
достъпни на уеб сайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“. Понастоящем 
Комисията анализира получените примери и през 2011 г. ще представи предложения за 
разрешаване на проблемите на двойното данъчно облагане в ЕС. Двойното данъчно 
облагане върху наследството е включено в общественото допитване.

В допълнение, Комисията започна обществено допитване в периода от юни до 
октомври 2010 г. конкретно по отношение на данъка върху наследството. Целта е да се 
получат мненията на всички заинтересовани страни относно възможните решения на 
проблемите с трансграничното облагане с данък върху наследството, като например 
двойното данъчно облагане.

Въз основа на резултатите от тези обществени допитвания и от проучвания и контакти 
със заинтересованите страни Комисията ще положи усилия за цялостно разбиране на 
проблемите с трансграничното облагане с данък върху наследството и възможните 
решения. При необходимост през второто тримесечие на 2011 г. ще започне 
инициатива за разрешаване на установените проблеми чрез по-добро съгласуване на 
правилата на държавите-членки за облагане с данък върху наследството.


