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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

3.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1053/2010, внесена от Antonio и Susanna Cifelli, с италианско 
гражданство, относно двойно данъчно облагане в Италия и Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията има данъчна регистрация в Германия, но работи като шофьор 
на камион за италианско дружество. Естеството на неговата работа е такова, че той 
упражнява професията си в целия Европейски съюз. Италианските и германските 
данъчни органи го облагат с данъци и поддържат своите позиции независимо от 
съответните експертни становища. На практика семейството плаща данъци в размер на 
65 % от доходите си и не му остават достатъчно средства за препитание.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 март 2011 г.

При сегашното състояние на правото на ЕС прякото данъчно облагане попада основно 
в рамките на компетентността на държавите-членки. Въпреки това, при упражняване на 
правата си в областта на данъчното облагане държавите-членки трябва да спазват 
задълженията си съгласно Договора за функционирането на ЕС (наричан по-долу: 
ДФЕС) и следователно държавите-членки нямат право да дискриминират въз основа на 
гражданство, както и да налагат неоснователни ограничения върху упражняването на 
свободите, гарантирани от ДФЕС.
Освен това Съдът на Европейския съюз потвърждава, че, в отсъствието на мерки за 
уеднаквяване или хармонизация на общностно равнище държавите-членки запазват 
компетентността си да определят, чрез спогодби за двойно данъчно облагане или 
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едностранно, критериите за разпределяне на техните правомощия за облагане с данъци, 
по-специално с оглед  избягване на двойното данъчно облагане. Държавите-членки 
следва да предприемат необходимите мерки, за да предотвратят случаите на двойно 
данъчно облагане, като използват по-специално критериите, прилагани в 
международната данъчна практика1.

С цел избягване на двойното данъчно облагане Италия и Германия са сключили 
Конвенция за данъчното облагане, която следва Примерната данъчна конвенция на 
ОИСР2. Комисията разбира, че двойното данъчно облагане, на което е подложен 
вносителят на петицията, е в резултат от различията в становищата между Германия и 
Италия по отношение на това как да бъдат разпределени правата на данъчно облагане 
върху неговите доходи в съответствие с разпоредбите на член 15 от тяхната конвенция, 
който разглежда данъчното облагане на доходите от услуги на наети лица.  

Тъй като тълкуването на конвенциите за данъчно облагане остава отговорност на 
държавите-членки, които са ги сключили, компетентните органи в държавите-членки 
следва да решат възникналия случай на двойно данъчно облагане чрез процедура за 
постигане на приятелско споразумение. Комисията съзнава, че за съжаление, 
процедурите за постигане на приятелско споразумение съгласно конвенциите за 
избягване на двойното данъчно облагане не гарантират непременно постигане на 
споразумение между договарящите се страни и следователно не гарантират непременно 
намирането на решение на проблемите, свързани с двойното данъчно облагане, на 
което са подложени данъкоплатците. 

Комисията счита освобождаването от двойно данъчно облагане за съществено условие 
за безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар и е загрижена за нерешените 
случаи на двойно данъчно облагане. С тази цел Комисията проведе консултация с 
обществеността 3 през 2010 г., за да придобие представа за броя и вида на случаите на 
двойно данъчно облагане, които са останали нерешени от конвенциите за избягване на 
двойното данъчно облагане между държавите-членки на ЕС, както и за да събере 
мненията на заинтересованите страни относно изпълними решения. Въз основа на това 
Комисията ще публикува съобщение през второто тримесечие на 2011 г. относно 
възможните решение за избягване на двойното данъчно облагане в ЕС. Комисията 
възнамерява да предложи решения през 2012 г. въз основа на резултатите от оценка на 
въздействието.

Заключение

Комисията счита, че случаи на неосвобождаване от двойно данъчно облагане като този 
на вносителя на петицията могат да застрашат функционирането на вътрешния пазар. 
Комисията възнамерява да предприеме инициативи на политическо равнище, за да се 
опита да разреши подобни проблеми. Въпреки това, понастоящем Комисията не може 
да установи нарушение на законодателството на ЕС в случая на вносителя на петицията 
и следователно не е в позиция да се намеси. Въпросът за двойното данъчно облагане, на 
което е подложен вносителят на петицията, трябва да се разгледа от Италия и 
                                               
1 Вж. например Дело C-128/08 Damseaux , параграф 30.
2 ОИСР (2010 г.) Модел на данъчна конвенция за доходите и капитала от 2010 г.: съкратена версия – юли 
2010 г. (http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF)
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm
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Германия. В допълнение към искането да бъде приложена процедура за постигане на 
приятелско споразумение и възстановяване на данъците в съответствие с членове 26 и 
29 от Конвенцията между Италия и Германия, Комисията насърчава вносителя на 
петицията да използва всички възможни средства за разрешаване на случая на 
национално равнище както в Италия, така и в Германия, за да отстоява правата си и да 
бъде компенсиран за понесените загуби от двойното данъчно облагане, тъй като само 
националните съдилища са компетентни по въпроса.


