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30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0423/2011, внесена от Vincenzo Solla, с италианско гражданство, 
относно проблем с облагането с данък на неговата пенсия в Италия по време 
на пребиваването му във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията пребивава във Франция от много години. Въпреки това 
италианските данъчни органи са наложили данък върху неговата пенсия, придобита в 
Италия. Това съответства на действащата спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане, но има нарушаващи и наказателни последици при сравнение с лице, което е 
живяло и работило само в една държава. Освен това пенсията на вносителя на 
петицията от частния сектор изглежда е била преобразувана в пенсия от публичния 
сектор без негово знание, което също променя параметрите според спогодбата за 
двойно данъчно облагане.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Вносителят на петицията, пенсионер с италианско гражданство, пребиваващ във 
Франция, който получава пенсия (приблизително 35 000 евро годишно) от Института за 
социално осигуряване в Италия (INPS), се оплаква от данъчния режим, който е наложен 
на неговата пенсия съгласно Френско-италианската спогодба1. Според предоставената 

                                               
1 Спогодба между правителството на Френската република и правителството на Италианската република 
за избягване на двойното данъчно облагане в областта на данъците върху доходите и имуществото и за 



PE473.784v01-00 2/3 CM\879061BG.doc

BG

информация, неговата пенсия подлежи на данък върху дохода на физическите лица в 
Италия и не подлежи на данък върху дохода във Франция. Вносителят на петицията се 
оплаква, че плаща по-висок данък върху дохода, отколкото би плащал френски 
пенсионер за пенсия в същия размер. В действителност пенсията му, според него 
придобита за сметка на частен работодател, е била неправомерно преобразувана от 
италианските органи в пенсия от публичния режим, което променя държавата на 
облагане съгласно правилата на спогодбата.

Освен това в двете държави на вносителя са наложени други местни данъци, за които 
Френско-италианската спогодба не се прилага – като например данък „жилище“ и 
данък върху недвижимото имущество във Франция и регионалният и общинският 
данък в Италия – което води до тройно по-тежко данъчно облагане в сравнение с това, 
на което би подлежал френски пенсионер със същия доход.

Той привлича вниманието също така върху факта, че ако беше френски гражданин (т.е. 
ако се откаже от италианското си гражданство и приеме френско гражданство), 
съгласно спогодбата той би плащал данък върху дохода във Франция, а не в Италия; 
според него това е дискриминация на основата на националността. 

Наблюдения на Комисията

Член 18, параграф 1 от френско-италианската спогодба предвижда, че по принцип 
пенсиите се облагат с данък само в държавата по местопребиваване. В конкретния 
случай, ако трябва да се приложи общото правило, Франция би могла предяви 
(изключително) право на данъчно облагане върху пенсията на вносителя на петицията.

Параграф 2 от същия член 18 обаче постановява, че пенсиите, изплащани съгласно 
законодателството в областта на социалното осигуряване на дадена държава, се облагат 
с данък и в тази държава. 

От друга страна член 19, параграф 2, точка а) от френско-италианската спогодба 
предвижда, че пенсиите от публичния режим се облагат с данък само при източника, 
освен ако, съгласно точка б) от същия параграф, бенефициерът има гражданство на 
държавата по местопребиваване, без да има гражданство на държавата, от която 
произлизат пенсиите. В последния случай тези пенсии от публичния режим се облагат с 
данък в държавата по местопребиваване на бенефициера. 

Вероятно данъчните органи на двете държави са счели, че пенсията произлиза от 
публичния режим, поради върху нея е наложен единствено италианският данък върху 
дохода (член 19, параграф 2, точка а). Като се има предвид, че вносителят на петицията 
е с италианско гражданство, член 19, параграф 2, точка б) от спогодбата не е приложим.

Следва да се отбележи, че ако данъчните органи се основаваха на член 18, параграф 2 

                                                                                                                                                  
предотвратяване на укриването на данъци и данъчните измами, подписана във Венеция на 5.10.1989 г., 
одобрена със Закон № 90-456 от 1.6.1990 г., влязла в сила на 1.5. 1992 г. и публикувана с Декрет № 92-
422 от 4.5.1992 (ОВ от 8.5.1992 г.) (Поправка в ОВ от 27.2.1993 г.)..
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за данъчното облагане на пенсиите, резултатът би бил същият.

При липсата на мерки за уеднаквяване или хармонизиране в рамките на ЕС прякото 
данъчно облагане остава в правомощията главно на държавите-членки. Също така при 
липсата на хармонизация, държавите-членки са тези, които следва да сключват 
спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и да разпределят помежду си 
данъчните правомощия. Комисията може да се намеси по отношение на една държава-
членка само когато данъчните законодателства или двустранните спогодби (и 
разпоредбите за тяхното прилагане на национално равнище) съдържат 
дискриминационни мерки, накърняващи упражняването на предвидените в Договора 
основни свободи.
Предоставените от вносителя на петицията сведения не дават основание да се счита, че 
е налице нарушение на правото на Европейския съюз.
Както Съдът на Европейския съюз няколкократно е пояснявал, държавите-членки имат 
правото свободно да определят в сключваните между тях двустранни спогодби за 
избягване на двойното данъчно облагане критериите за разпределяне на техния данъчен 
суверенитет1. 
В настоящия си вид европейското право може разреши единствено в много ограничена 
степен несъответствията, произтичащи от разликите между размера на данъците в 
държавите-членки и от това, че двустранните спогодби не се прилагат за всички данъци 
върху пенсиите, получавани от пенсионерите на Съюза, които са използвали правото си 
на свободно движение. Както Европейската комисия вече отбеляза2, националните 
данъчни разпоредби, създадени при отчитане изключително (или главно) на 
положението в съответната държава, могат да доведат до непоследователно данъчно 
третиране, когато се прилагат в трансграничен контекст. 
Разглежданият случай вероятно илюстрира добре съществуващите ограничения на 
вътрешния пазар При определяне на равнището на действителното данъчно облагане на 
пенсиите, изплащани на местните лица, държавите-членки разбира се държат да 
гарантират общо данъчно бреме, съобразено със задължителните удръжки3. В 
трансграничен контекст обаче, като се има предвид, че разпоредбите, които 
координират данъчните системи – двустранните спогодби – и местните данъчни 
режими, не отговарят на едни и същи принципи, тази последователност отчасти се 
загубва.
Заключение

С оглед на гореизложеното, Комисията препоръчва на вносителя на петицията да 
задейства процедурата за постигане на приятелско споразумение, предвидена в член 26 
от френско-италианската спогодба, за да могат органите да преценят дали има 
възможности за намаляване на тежкото данъчно облагане на вносителя, което се дължи 
на паралелното упражняване на данъчните правомощия от страна на двете държави.

                                               
1 Съд на ЕО, Дело № C-336/96 (Gilly), точка 30.
2 Европейска комисия, Координиране на системите на държавите-членки за пряко данъчно облагане в 
рамките на вътрешния пазар, точка 1, COM 823 (2006)..
3 По принцип държавите-членки с високи социални вноски имат по-леко данъчно облагане и обратно.


