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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция, 1246/2011 внесена от Rolf Mayer, с германско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация от страна на австрийската данъчна 
администрация

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията и съпругата му са пенсионирани германски граждани, 
пребиваващи в Австрия. Доходите на вносителя на петицията се облагат с данък в 
Германия, а тези на съпругата му — в Австрия. Вносителят на петицията твърди, като 
излага подробно своите аргументи, че австрийската данъчна администрация проявява 
дискриминация спрямо съпругата му в сравнение с австрийските граждани. Той 
отправя искане за провеждане на разследване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

В петицията си от 10 ноември 2011 г. вносителят посочва проблеми, с които са се 
сблъскали той и съпругата му относно облагането с данък в Австрия на доходите им от 
Германия.

Въпреки че от писмото на вносителя на петицията от 28 декември 2011 г. изглежда, че 
някои проблеми са били изяснени с писма от Австрийското федерално министерство на 
финансите от 17 ноември и 7 септември 2011 г., Комисията все пак би искала да 
направи коментар по проблемите.
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Преди да разгледа подробно конкретните проблеми, Комисията би желала да 
подчертае, че понастоящем хармонизацията в областта на директното данъчно облагане 
в ЕС е относително слаба. Поради липсата на каквито и да било уеднаквяващи и 
хармонизиращи мерки по отношение на законодателството на ЕС, единствено 
държавите членки са отговорни за определянето, съгласно договор или едностранно, на 
критериите за разпределяне на данъчните правомощия, по-специално с оглед на 
премахването на двойното данъчно облагане (вж. например решението на Съда на 
Европейския съюз по дело Gilly (дело C- 36/96 от 12 май 1998 г., параграфи 24 и 30). 
Държавите членки упражняват тези правомощия, когато сключват конвенции за двойно 
данъчно облагане с други държави членки или трети страни.

Липсата на хармонизация в областта на прякото данъчно облагане предоставя известна 
автономност на държавите членки, което означава, че те не са длъжни да съобразят 
своите данъчни норми с тези на друга държава членка, за да се избегне двойно данъчно 
облагане. Освен това, съгласно съдебната практика на Съда на ЕС, Договорът за 
функционирането на ЕС не гарантира на гражданите на ЕС, че преместването на 
мястото им на пребиваване или работа в друга държава членка, различна от тази, в 
която са живели преди, няма да се отрази на данъчното облагане. Виж по-специално 
постановлението на Съда на ЕС по делото Block (дело C-67/08 от 12 февруари 2009 г., 
точка 28 и следващи). Въпреки това Съдът на ЕС последователно потвърждава в 
съдебната си практика, че при упражняването на правомощията си държавите членки 
следва да изпълняват задълженията си съгласно ДФЕС. И по-специално, държавите 
членки нямат право да проявяват дискриминация въз основа на гражданството. Освен 
това на държавите членки е забранено да ограничават неоснователно основни свободи.

Гореописаните принципи се прилагат и за живущите в Австрия, които получават 
пенсия и доходи от Германия.

В отговор на конкретни въпроси от петицията:

а) Данъчно облагане на германска пенсия съгласно съотношението на вноските на 
служител/работодател, т.е. молбата на вносителя на петицията е да се 
облага с данък част от пенсията, която съответства само на 25 % от 
вноските, направени от служителя.

Според вносителя на петицията проблемът междувременно е бил решен. Въпреки това 
службите на Комисията също разгледаха член 25 от австрийския закон за данъците
върху доходите (EStG) и стигнаха до заключението, че законът не дискриминира 
чуждестранните получатели на пенсия. Член 25, параграфи 1 и 2, букви а) и б) от EStG, 
относно доходите и печалбата от пенсионни фондове, и член 25, параграфи 1 и 3, букви 
а) и в) от EStG, относно пенсиите, получени съгласно установените от закона схеми за 
социално осигуряване, съдържат разпоредби за равно третиране на националните и 
чуждестранните пенсии.

Пречките, с които вероятно се е сблъскала съпругата на вносителя на петицията, не 
могат да бъдат считани за дискриминация, а по-скоро за несъответствие между 
системите за социално осигуряване и данъчно облагане в Германия и Австрия. 
Съгласно горепосоченото, липсата на хармонизация в тази област предоставя известна 
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автономност на държавите членки при изготвяне на техните данъчни правила.

б) Признаване на частното пенсионно споразумение (Private Altersvorsorge), т.е. 
молба за включване на стойността на печалбите (Werbungskosten) към 
облагаемите приходи

Комисията счита, че няма нарушение на законодателството на ЕС по тази точка. 
Според предоставената от вносителя на петицията информация, службите на 
Комисията са стигнали до заключението, че основният проблем не е несъвместимостта 
на австрийското данъчно законодателство със законодателството на ЕС, а оценката на 
данъчната служба на фактите в конкретния случай. По-специално, въпросът е дали 
лихвените плащания (член 27, параграфи 1 и 4 от EStG), получавани редовно от 
съпругата на вносителя на петицията, се равняват на вид пенсионен доход или не. 
Изискваният анализ на важните разпоредби на австрийското законодателство по 
принцип е от правомощията на австрийките органи и съдилища. В този контекст 
Комисията не открива признаци за неизпълнение от страна на Австрия на задълженията 
й съгласно законодателството на ЕС, тъй като то възпрепятства правилното прилагане 
на националното законодателство.

в) Данъчни облекчения за задължителни здравноосигурителни вноски в Германия

От кореспонденцията с вносителя на петицията изглежда, че този проблем също е бил 
решен. Въпреки това съгласно член 16, параграфи 1 и 4, буква д) от последния EStG, 
здравноосигурителните вноски за задължителните национални или чуждестранни 
осигурителни схеми се приспадат като разходи от доходите само до размера на цялата 
сума на задължителните вноски към установената социалноосигурителна схема. Тъй 
като в Австрия процентът на вноските на пенсионери за здравно осигуряване през 
2007 г. е бил 5,10 %, то само 5,10 % от германската пенсия може да бъде призната като 
разход от дохода.

Фактът, че германските здравноосигурителни вноски се приспадат в Австрия до 
размера на съответните австрийски вноски, не представлява нарушение на 
законодателството на ЕС. Точно обратното, това означава, че австрийските и 
чуждестранните вноски се третират по същия начин като вноски към националната 
схема. В тази връзка, може да се направи справка с решението на Съда на ЕС по делото 
Zanotti (дело C-56/09 от 20 май 2010 г.), в което Съдът на ЕС стига до заключението, че 
италианският закон, съгласно който разходите за следване в частен университет в друга 
държава членка се приспадат само до размера на максималната сума, заложена за 
следване в равностоен университет в Италия, е в съответствие със законодателството на 
ЕС. Забележките на Съда на ЕС в решението по делото Zanotti са напълно приложими 
за ситуацията на съпругата на вносителя на петицията.

г) Отпускане на данъчен кредит на вносителя на петицията

Комисията счита, че няма нарушение на законодателството на ЕС и по тази точка. 
Фактът, че съгласно австрийското законодателство съпругата на носителя на петицията 
не може да предяви искане за данъчен кредит в полза на вносителя на петицията въз 
основа на доходите от германската си пенсия, е в съответствие със законодателството 
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на ЕС. Съгласно член 18, параграф 2 от споразумението между Република Австрия и 
Федерална република Германия за премахване на двойното данъчно облагане в 
областта на данъчното облагане на доходи и активи, Германия има право да облага с 
данък германските пенсии. Тъй като Австрия няма правомощия да облага с данък 
германските пенсии, тя по принцип не е задължена да отпусне съответното данъчно 
облекчение, т.е. данъчния кредит на вносителя на петицията, което да замени 
облекчението за професионални разходи.


