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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0786/2011, внесена от P. S., с италианско гражданство, относно 
прилагането на Европейската директива относно данъчното облагане 
на доходи от спестявания спрямо длъжностните лица на Общността

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя искане европейските институции да наблюдават 
спазването на задълженията, указани в Директива 2003/48/EО относно спестяванията, 
от страна на собствените си служители, членовете на Европейския парламент и 
членовете на Европейската комисия, много от които имат местожителство за данъчни 
цели в държава, различна от тази, в която изпълняват служебните си функции.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

Крайната цел на Директива 2003/48/EO1 е да даде възможност доходите от спестявания 
да се облагат с данък в съответствие с правилата на държавата по местожителство на 
отделните бенефициери за данъчни цели. За тази цел държавите членки автоматично 
предоставят информация (или за преходен период, в случая на Люксембург и Австрия, 
удържат и прехвърлят данъка) на държавата членка по местожителство на лицето. 
Проверката на местожителството на бенефициера за данъчни цели е отговорност на 
икономическия оператор, който извършва плащането на доходите, така наречения агент 
по плащанията. Държавите членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да 
                                               
1 OВ L 157, 26.6.2003 г., стр.38.
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гарантират, че задачите, необходими за прилагането на директивата се извършват от 
агентите по плащанията, установени на тяхна територия, и че служителите на 
Комисията/Европейския парламент, както и членовете на Комисията и членовете на ЕП 
не се ползват със специални преференции по отношение на Директива 2003/48/ЕО.

В допълнение Комисията потвърждава, че е предприела стъпки за предоставяне на 
цялата необходима информация на своите служители, що се отнася до Директива 
2003/48/ЕО. През 2005 г .  Комисията издаде административно известие 45/2005 за 
разясняване на директивата. Всяка година приемната на Комисията дава 
пресконференция по този въпрос, а по-подробна информация може да бъде намерена на 
специална страница на вътрешния уебсайт.

Въпреки това Комисията не разполага със средства, чрез които да провери дали 
нейният персонал спазва вътрешните задължения за правилно деклариране на своите 
доходи от спестявания в своята държава членка по местожителство за данъчни цели. 
Това засяга лична информация относно спестяванията и индивидуални задължения на 
служителите към техните национални данъчни власти. Директивата не дава право на 
Комисията като институция и още по-малко като работодател да проверява подобна 
информация.

За да се гарантира еднакво третиране на бенефициерите за данъчни цели от агентите по 
плащанията, предложението на Комисията за изменение на Директива 2003/48/ЕО от 
2008 г., което понастоящем се обсъжда на ниво Съвет, пояснява, че когато агент по 
плащанията разполага с официална документация, доказваща, че местожителството за 
данъчни цели на бенефициера е в държава членка, различна от тази по постоянен адрес 
поради дипломатически привилегии или други международни правила, 
местожителството за целите на Директива 2003/48/ЕО е местожителството за данъчно 
облагане според тази официална документация.

Заключение

Що се отнася до задълженията на служителите на Комисията по отношение на 
Директива 2003/48/ЕО, ролята на Комисията се ограничава само до информиране на 
служителите относно правилата. Това се извършва по систематичен начин. 

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 30 януари 2013 г.

Комисията може само да потвърди наблюденията си, изразени в нейното първо 
съобщение. Освен това, както отбелязва и вносителя на петицията, за да научат повече 
за своите данъчни задължения, служителите могат да се консултират – безплатно чрез 
приемната на Комисията (която предоставя на служителите практическа информация, 
свързана с ежедневието) – с юрист със солиден опит и познания в областта на 
данъчното право.

Що се отнася до прилагането на член 13 от Протокола за привилегиите и имунитетите, 
който е част от Договорите, Комисията отбелязва, че разпоредбата се прилага общо и 
независимо от конкретните обстоятелства. Последствията зависят от местожителството 
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на служителя по време на постъпването му. Комисията не може да изразява становище 
относно справедливостта на тази разпоредба. Комисията е задължена да я спазва и 
прилага. При настоящия етап на развитие на правото на ЕС прякото данъчно облагане 
на физически лица е хармонизирано в твърде слаба степен, а различните равнища и 
видове данъци, приложими за служителите, които имат „предполагаемо 
местожителство за данъчни цели“ в страната си на произход, е следствие от 
съществуването на различни национални данъчни режими. Поради това, тъй като 
правната ситуация на гражданите на различните държави членки е различна, 
Комисията не счита, че прилагането на разпоредбата е дискриминационно.

Що се отнася по-специално за Директивата относно данъчното облагане на доходи от 
спестявания, член 3 от тази директива предвижда минимални критерии за определяне 
на самоличността на бенефициерите и тяхното местожителство, което не задължава 
държавите членки да проверяват действителното им местожителство за данъчни цели 
(освен в случаите, когато бенефициерът поиска да се вземе предвид, че действителното 
му местожителство за данъчни цели е установено в трета страна). Всяка национална 
мярка, която надхвърля тези минимални критерии, но е съобразена с крайната цел на 
Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания, а именно 
гарантиране на възможността за данъчно облагане съгласно данъчните правила, 
действащи в страната на действителното местожителство за данъчни цели, е приемлива 
от гледна точка на правото на ЕС.

Административните ограничения, с които се срещат данъкоплатците във връзка с 
тяхното местожителство за данъчни цели в Италия и постоянното пребиваване в друга 
страна, е въпрос, който трябва да бъде насочен преди всичко към италианските органи.

Службите на Комисията вече се обърнаха към италианските органи с някои въпроси 
относно двата данъка, въведени наскоро в Италия – върху недвижимото имущество и 
върху финансовите дейности на италианските данъкоплатци в чужбина (съответно IVIE 
и IVAFE). В контекста на тази инициатива беше повдигнат и въпросът за тълкуването, 
дадено на законовите разпоредби, произтичащи от циркулярното писмо от 2 юли 
2012 г. Някои от измененията на действащото законодателство яха включени в Закона 
за стабилност от 29.12.2012 г.  На настоящия етап Комисията си запазва правото за 
окончателна оценка относно съответствието на националните мерки с правото на ЕС 
съгласно тълкуванието на администрацията.

Службите на Комисията потвърждават също така, че съобщението от 27 юни 2012 г. 
(COM(2012) 351 окончателен) на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
относно конкретни начини за засилване на борбата с данъчните измами и укриването 
на данъци, включително по отношение на трети държави отразява тяхната гледна точка 
по този въпрос. На 6 декември 2012 г. Европейската комисия прие също така подробен 
план за действие (COM(2012)722) като последващо действие от нейното съобщение от 
юни.


