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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0118/2012, внесена от M.F., с гръцко гражданство, относно 
облагането с данък на гърци, живеещи в чужбина

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда факта, че гръцките власти облагат с данък приходите 
на гръцки граждани, пребиваващи в чужбина. Той сигнализира, че от години живее и 
работи във Франция, където съответно е бил облаган с данък и че няма нито доходи, 
нито недвижимо имущество в Гърция. Като се има предвид, че настоящото положение 
противоречи на принципите на ЕС в областта на свободното движение и забраната за 
двойното облагане, той се обръща към Европейския парламент с молба да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

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

Въпросът, повдигнат от вносителя на петицията, се отнася до данък, наложен му от 
гръцкото правителство, въпреки че вносителят не живее в Гърция и не притежава 
собствени активи и не е реализирал доход там.

Като начало, Комисията би желала да подчертае, че по принцип не може да прецени 
конкретните факти и обстоятелства, свързани с прилагането на националното данъчно 
законодателство към отделен, конкретен случай. Това е задача на националната 
администрация и съдилища, които, като я изпълняват, трябва да зачитат изцяло правото 
на ЕС.
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Освен това, в този конкретен случай, документацията, предоставена от вносителя на 
петицията не е достатъчна, за да може Комисията да определи ясно правното 
основание, на базата на което гръцката администрация е направила данъчна оценка. 
Следователно коментарите по-долу не целят да се прецени правилността на конкретния 
гръцки данък, наложен на вносителя, а просто се позоват на частта от гръцкото данъчно 
законодателство, която, доколкото е известно на Комисията, би могла да бъде 
приложена за вносителя на петицията.

Комисията би искала да припомни, че прякото данъчно облагане в Европейския съюз 
не е хармонизирано и остава в голяма степен в рамките на компетенциите на държавите 
членки, което означава, че те могат да създават собствено законодателство в тази 
област, както и да решават какво да облагат и с каква ставка, до степен, която не 
нарушава законодателството на ЕС.

Според информацията, с която разполага Комисията, по силата на гръцката данъчна 
система съгласно членове 15—19 относно минималните разходи за живот 
(ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) на гръцкия Кодекс за облагане на доходите –
закон N.2238/1994 г. – се счита, че придобиването или ползването на определени 
активи (недвижими имоти, автомобили, яхти и др.) носи предполагаем или фиктивен 
приход, чийто размер зависи от характеристиките на активите. Смята се също така, че 
съществуват минимални разходи за живот за лице или за двойка, които задължително 
трябва да бъдат покрити от същата сума на дохода. Този условен доход е предмет на 
данъчно облагане в Гърция, освен ако данъкоплатецът докаже, че той/тя е заработил/а 
еквивалентен размер на облагаем доход през годината. Този данък се прилага както за 
гръцки местни лица за данъчни цели, така и за тези, които не са местни лица за данъчни 
цели.

В допълнение към това, според информацията, с която разполага Комисията, съгласно 
член 18, параграф 1, буква з) на Кодекса за облагане на дохода от 1 януари 2011 г. 
нататък, разпоредбите за обективните годишни разходи (разходи за издръжка) и 
разходите за придобиване на активи не се прилагат нито за физическите лица, чието 
местожителство или обичайно пребиваване се намира в чужбина, при условие че те не 
получават доход в Гърция. Това обикновено означава, че не се изисква от гражданин, 
който не е местно лице за данъчни цели в Гърция, и който не получава каквито и да е 
доходи там, да плаща този данък.

В заключение, с оглед на информацията, с която разполага Комисията, данъците, 
дължими в съответствие с членове 15 — 19 от Кодекса за облагане на доходите в 
Гърция изглежда не са в противоречие със свободите, които са защитени съгласно 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), тъй като той се отнася 
както за граждани на Гърция, така и за чужди граждани.

Въпреки това Комисията проучва, въз основа на жалба от друг гражданин, дали 
изискването определено количество облагаем доход да се прехвърля към гръцка 
банкова сметка, с цел да се изключи прилагането на този данък върху фиктивен доход 
за гръцки граждани, живеещи в чужбина, може да представлява ограничение на 
свободното движение на капитали и на свободата на предоставяне на услуги, както са 
гарантирани от член 63 от ДФЕС, член 40 от Споразумението за ЕИП и съответно член 
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56 от ДФЕС и членж36 от Споразумението за ЕИП.

За тези цели, Комисията е установила контакт с гръцкото правителство. Този диалог 
все още продължава и е поверителен, тъй като е част от потенциален случай на 
нарушение, поради което в момента Комисията не може да предостави допълнителни 
подробности за него.

Във всеки случай обсъждането на този закон между Комисията и гръцките органи не се 
прилага пряко за конкретното положение на вносителя (или на друг данъкоплатец), но 
съдържа дискусия относно евентуално несъответствие на тази част от гръцкото 
данъчно законодателство с правото на ЕС.

Комисията настоятелно препоръчва на вносителя, ако смята, че съществува вероятност 
неговите права да не са били спазени, да потърси юридически съвет за използването на 
средства за правна защита, които съществуват на национално равнище. Тъй като обаче 
повечето средства за обжалване имат срок на давност, ако не ги използва бързо, 
вносителят на петицията може да загуби правата си.

Заключение
До колкото Комисията вече проучва един от аспектите на горепосоченото гръцко 
данъчно законодателство, който би могъл да представлява потенциално нарушение на 
законодателството на ЕС, Комисията предлага на вносителя чрез интернет страница: 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm да  изпрати до нея 
електронно писмо с искане за информация относно резултата от разследването, 
заведено под EU Pilot 3079.12. С цел да се даде достатъчно време диалогът между 
Гърция и Комисията да постигне напредък, това искане за предоставяне на информация 
следва да бъде изпратено към края на 2012 г.


