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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0739/2006, представена от Alexander Van Brabant, с белгийска 
националност, от името на адвокатската кантора „Vandervennet, Valcke & 
Van Brabant“ относно несъвместимостта на член 43 от Договора за ЕО с 
белгийското законодателство за обучение на експерт-счетоводители и 
лицензирани данъчни консултанти

1. Резюме на петицията

От името на упълномощителя вносителят на петицията твърди, че белгийското 
законодателство в областта на обучението на експерт-счетоводители и лицензирани 
данъчни консултанти, и по-специално член 21 от правилника, приложим към Института 
на експерт-счетоводителите и данъчните консултанти, е несъвместим с член 43 от 
Договора за ЕО и следващите членове относно свободата на установяване. Ето защо 
вносителят на петицията моли Европейския парламент да извърши проверка дали 
въпросният правилник, утвърден с Кралско решение от 23 декември 1997 г., и съгласно 
което упълномощителят е получил дисциплинарна санкция, съответства на 
европейските законодателни актове.

2. Допустимост

Декларирана за допустима на 6 февруари 2007 г. Комисията е била приканена да 
предостави информация (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 1 юни 2007 г.

1. История/Факти

Авторът на петицията, с белгийска националност, отправя запитване до Европейския 
парламент за съответствието на правото на Общността с член 21 от Етичния кодекс на 



PE390.659v02-00 2/3 CM\887548BG.doc

BG

Професионалния институт на счетоводителите, одобрен с Кралско постановление от 23 
декември 1997 г.
Съгласно член 21 от този кодекс професията „счетоводител“ е несъвместима с каквото 
и да е занаятчийска или търговска дейност, независимо дали се упражнява пряко или 
непряко, индивидуално или в асоциация, или в дружество като самостоятелно заети 
лица. Камарите могат да направят изключение от това правило по искане на 
счетоводител от Института.
2. Забележки на Комисията относно петицията 

Комисията припомня, че съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕО 
спазването на принципа, заложен в член 43 от Договора за ЕО, изисква не само 
премахването на всякаква дискриминация въз основа на националност, но също така и 
премахването на пречки, които са „от такъв характер, че могат да забранят или 
възпрепятстват по друг начин дейностите на доставчика на услуги, установен в друга 
държава-членка, където той законно предоставя подобни услуги“.
В случай че споменатите от вносителя на петицията разпоредби от белгийското 
законодателство представляват ограничение на свободата на установяване, Съдът на 
Европейските общности е посочил, че „националните мерки, които биха могли да 
възпрепятстват или да направят по-малко привлекателно упражняването на основните 
свободи, гарантирани от Договора, трябва да отговарят на четири условия:
- да се прилагат по недискриминационен начин
- да бъдат оправдани с непреодолими причини от общ интерес
- да бъдат подходящи за осигуряване на постигането на целта, която преследват
- да не надхвърлят необходимото за постигането им“.
В този смисъл фактът, че в други държави-членки или други сектори на дейност се 
прилагат различни правила, не означава обаче, че съществуващите правила в първата 
държава или в конкретния сектор са несъвместими с правото на Общността. Дори и в 
някои държави-членки счетоводителите да имат право да упражняват други дейности, 
доколкото това не поставя под въпрос независимостта им, белгийските власти са в 
правото си да смятат, че заложените от въпросното законодателство цели не могат да 
бъдат постигнати с по-малко рестриктивни средства, при условие че разпоредбите 
съответстват на поставените цели.
В съответствие със съдебната практика и член 25 от Директивата за услугите 2006/123 
(която трябва да бъде въведена до 28 декември 2009 г.) белгийските власти са тези, 
които трябва да извършат оценка на белгийското законодателство, като проверят дали 
ограничението на упражняването на различни дейности за счетоводителите може да 
бъде оправдано с непреодолими причини от общ интерес и съответства на тази цел. 
В този смисъл следва да се подчертае, че цялостна забрана за упражняване на 
множество дейности от счетоводителите и лицензираните данъчни експерти в Белгия 
може да изглежда като още по-рестриктивна мярка, която трудно може да бъде 
оправдана, поради факта, че представлява цялостна забрана, а цялостна забрана би била
мотивирана единствено ако не съществува никакво друго по-малко рестриктивно 
средство за постигане на същата цел.
След извършване на оценката, ако белгийските власти сметнат, че това ограничение не 
е необходимо или е непропорционално, предвидените ограничения в белгийското 
законодателство следва да бъдат отменени. Ако белгийските власти заключат 
обратното, че тези разпоредби са оправдани и пропорционални, те трябва да посочат в 
доклада за взаимна оценка, предвиден в член 39 от Директивата за услугите (който
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трябва да бъде представен най-късно на 28 декември 2009 г.), съдържанието на тези 
изисквания и причините, поради които те се смятат за оправдани.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 16 декември 2011 г.

В съобщението на Комисията от 1 юни 2007 г. се посочва, че, съгласно член 21 от 
Етичния кодекс на Професионалния институт на счетоводителите, одобрен с Кралско 
постановление от 23 декември 1997 г., професията „счетоводител” е несъвместима с 
каквато и да е занаятчийската или търговска дейност, независимо дали се упражнява 
пряко или непряко, индивидуално или в асоциация или в дружество като самостоятелно 
заето лице. Камарите могат да направят изключение от това правило по искане на 
счетоводител от Института.

В допълнение към предишното съобщение Комисията би желала да уточни, че Белгия е 
уведомила Комисията за приемането на различни мерки за прилагането на Директива 
2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар в белгийската правна уредба. Една 
от мерките касае изменението на Кралско решение от 15 февруари 2005 г., в което се 
посочва, че професията лицензиран счетоводител и лицензиран данъчен консултант 
може да се упражнява единствено от юридически лица (Кралско постановление от 30 
септември 2009 г.). Оттук нататък, съгласно измененията в белгийското 
законодателство моралното лице може да се състои от личности с различни качества, 
доколкото то не изпълнява функция присъща на професионалната дейност на неговите 
съдружници и доколкото не се занимава с приемането на хонорари.

Освен това, съгласно взаимната оценка предвидена от директива относно услугите, 
белгийските органи извършиха преглед на редица изисквания в местното 
законодателство с цел проверка на тяхната уместност и пропорционалност по 
отношение на непреодолими причини от общ интерес. Изискванията, включени в 
процедурата по оценка, бяха също така свързани с ограничения по отношение на 
мултидисциплинарните партньорства в областите, в които се упражняват регулирани 
професии.

В рамките на тази процедура, белгийските органи уведомиха Комисията за 
изискванията, приложими за експерт-счетоводителите и данъчни консултанти, като 
мотивираха действащите разпоредби с необходимостта да се гарантира независимостта 
при упражняване на професията на счетоводителя с оглед на това, че предлаганите 
услуги засягат не само получателя на услугите, но също така и органите и обществото.

Въз основа на приведените в действие уведомления от белгийските власти и липсата на 
тотална забрана на мултидисциплинарните партньорства, Комисията не разполага с 
факти, с които да заключи, че белгийските разпоредби не са в съответствие с член 25 на 
Директивата за услугите. Следва да се припомни фактът, че ако в други държави-
членки или други сектори на дейност се прилагат различни правила, това не означава, 
че съществуващите правила в първата държава са несъвместими с европейското право.


