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Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1510/2010, внесена от Jezefa Bania, с полско гражданство, относно 
двойното данъчно облагане

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че е подложена на двойно данъчно облагане, тъй 
като пенсията, която получава от Нидерландия, се съчетава с полската й пенсия за 
вдовица и след това се облага с 19 % данък от полските органи. Тя изразява съмнение, 
че това положение е съвместимо със законодателството на ЕС в тази област и 
призовава Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Петицията

Вносителката на петицията, която изглежда пребивава в Полша, получава две пенсии 
от Нидерландия: първата е брутна месечна пенсия в размер на 237,83 евро, а втората –
след смъртта на съпруга й – месечна пенсия в размер на 40,50 евро. Общата сума от 
278,33 евро се облага с 19 % данък в Полша, което според вносителката представлява 
двойно облагане. Полският институт за социално осигуряване (ZUS) е отказал да 
предостави пенсия на вносителката, тъй като тя не е завършила необходимия период на 
заетост.

Наблюдения на Комисията



PE467.117v01-00 2/4 CM\870283BG.doc

BG

Предоставената от вносителката на петицията информация е твърде оскъдна. Въпреки 
усилията на комисията по петиции, вносителката не е предоставила допълнителна 
информация – например копие от данъчната си декларация или от отказа на ZUS да й 
предостави пенсия.

Вносителката не посочва какъв вид пенсия получава от Нидерландия – пенсия в 
рамките на задължителната схема за социално осигуряване, на професионална схема 
или на индивидуална схема. Това е важно, тъй като различните видове пенсии могат да 
бъдат третирани по различен начин за целите на данъчното облагане. В нашия анализ 
приемаме, че вносителката получава пенсия в рамките на задължителното социално 
осигуряване от частна заетост. Това е най-често получаваната пенсия в Нидерландия 
поради факта, че по принцип участието в такава схема за социално осигуряване е 
задължително за цялото заето или пребиваващо в Нидерландия население. Освен това 
приемаме, че вносителката получава пенсията си от Нидерландия „нето“, а не „бруто“, 
тъй като, ако тя получава пенсията си от Нидерландия „бруто“, т.е. без да е платен 
данък в Нидерландия, и пенсията се облага само от Полша, не е възможно да се получи 
двойно облагане.

Във всички случаи Комисията би желала да посочи, че не съществува право на ЕС 
относно облагането на пенсиите и избягването на двойно данъчно облагане. 
Държавите-членки и техните политически подразделения имат широка свобода да 
разработват данъчните си системи, включително правилата за данъчно облагане на 
пенсиите, по най-подходящия начин, за да постигнат целите на вътрешната си 
политика. Въпреки това, при упражняването на правото си да налагат данъци, 
държавите-членки трябва да спазват своите задължения съгласно Договорите на ЕС и 
следователно не им е позволено да дискриминират въз основа на гражданство или да 
прилагат неоправдани ограничения за упражняването на основните свободи съгласно 
Договорите. Въпреки това петицията не съдържа информация относно дискриминация 
или неблагоприятно данъчно третиране от гледна точка  на правото на ЕС.

Освен това, съгласно правото на ЕС държавите-членки си запазват правомощието да 
определят критериите за разпределяне на правата за налагане на данъци в рамките на 
двустранни споразумения с други държави-членки на ЕС с цел премахване на двойното 
данъчно облагане. Във връзка с това Нидерландия и Полша са сключили двустранна 
Конвенция за избягване на двойното данъчно облагане, в която са разпределили 
помежду си правата за данъчно облагане на доходите.

Съгласно основната разпоредба относно пенсиите, указана в член 18 от нидерландско-
полската данъчна конвенция, пенсиите, изплащани във връзка с минала заетост в 
частния сектор, се облагат с данък единствено в държавата на пребиваване на 
получателя. Въпреки това съществуват редица изключения на това правило и в 
параграф 5 е указано, че всяко пенсионно и друго плащане, изплатено съгласно 
разпоредбите на социалноосигурителната система на страна по конвенцията (т. е. 
Нидерландия в случая на вносителката на петицията) на лице, пребиваващо в другата 
страна по конвенцията (т. е Полша в случая на вносителката на петицията), може да 
бъде обложено с данък в първата страна по конвенцията (т. е. в Нидерландия, в случая 
на вносителката на петицията).
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Ако Нидерландия има право да обложи пенсията с данък, съгласно разпоредбите на 
конвенцията, а Полша също обложи пенсията с данък, съгласно местните данъчни 
разпоредби, това може да доведе до двойно данъчно облагане. Съгласно член 23, 
параграф 5, буква а) от конвенцията обаче, в случай че лице, пребиваващо в Полша, 
получи доходи, които могат да бъдат обложени с данък в Нидерландия по силата на 
конвенцията, Полша следва да избегне двойното данъчно облагане, като позволи да се 
приспадне от данъка върху доходите на това лице сума, равна на данъка върху 
доходите, изплатен в Нидерландия. Такова приспадане обаче не следва да надвишава 
онази част от данъка върху доходите, която е изчислена преди приспадането и която се 
отнася за доходите, които могат да бъдат обложени с данък в Нидерландия.

Предоставената по-горе информация е от общ характер и е предназначена единствено 
за сведение. По-конкретна информация следва да бъде получена от държавата-членка 
по пребиваване на вносителката на петицията, защото е най-добре запозната с личните 
й обстоятелства и следователно е в най-добра позиция да я консултира в конкретния 
случай.

По отношение на факта, че ZUS не е отпуснал пенсия на вносителката на петицията въз 
основа на това, че няма завършен минимален период на заетост, необходим за 
придобиване на право на пенсия съгласно полския закон, Комисията би желала да 
посочи, че, съгласно принципа за сумиране на периодите, указан в член 6 от Регламент 
(EО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване 1, за да 
определи завършеността на такъв минимален период, ZUS е бил длъжен да зачете до 
необходимия размер периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост или 
пребиваване, завършени съгласно законодателството на всяка друга държава-членка, 
все едно че периодите са завършени съгласно прилаганото от нея законодателство

Предвид липсата на подробна информация относно отказа на ZUS, не може да бъде 
изключена възможността периодът на заетост, завършен от вносителката в 
Нидерландия, да не е бил зачетен от ZUS (вероятно защото вносителката не е 
уведомила ZUS за този период).

Заключение

Основавайки заключението си на оскъдната информация, с която разполага, и предвид 
факта, че тълкуването на двустранните конвенции за данъчното облагане остава 
отговорност на държавите-членки, които са ги сключили, Комисията препоръчва на 
вносителката да се свърже с местната данъчна служба, за да проучи как може да се 
отмени двойното данъчно облагане, което според вносителката е било приложено в 
нейния случай. По отношение на евентуалното право на вносителката да получава 
полска пенсия, Комисията би желала да я насърчи да провери дали ZUS действително е 
зачел периодите й на заетост в Нидерландия. В случай че това не е така, вносителката 

                                               
1 Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за 

координация на системите за социално осигуряване, OВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1 (Поправка ОВ 
L 200, 7.6.2004 г., стр. 1), последно изменен от Регламент (EС) № 1244/2010 на Комисията (OВ L 
338, 22.12.2010 г., стр. 35).
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следва да предостави на ZUS подробна информация относно тези периоди на заетост, за 
да може ZUS да издаде ново решение по нейния случай.


