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Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0671/2012, внесена от Philippe Lang (с предполагаемо френско 
гражданство), относно проблеми, свързани със социалните помощи за 
трансграничните работници

1. Резюме на петицията

Семейството на вносителя на петицията живее в Германия, но работи във Франция, 
като децата ходят на училище във Франция. Те плащат данъци в Германия, но 
германските органи им отказват детски и други помощи. Французите, разбира се, им 
отказват всякакви помощи, защото те не плащат данъци там. Резултатът е, че те не 
попадат в никоя определена категория и са в по-неблагоприятно положение спрямо 
гражданите, които не пътуват от една страна в друга.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Правила на ЕС относно координацията в областта на семейните обезщетения:
Когато за родителите се прилага социално-осигурително законодателство на различни 
държави членки, правото на ЕС определя първа и втора компетентна държава членка за 
отпускането на семейни помощи. Обезщетенията се предоставят от първата 
компетентна държава, а втората компетентна държава предоставя така наречената 
„диференцирана добавка“ (сумата, която надвишава обезщетенията, изплащани от 
първата компетентна държава).
В този случай е очевидно, че френското социално-осигурително законодателство важи 
и за двамата родители, защото те са работили във Франция, и следователно трябва да 
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получат всички френски семейни помощи, независимо от факта, че семейството живее 
в Германия.
Службите на Комисията не разполагат с подробна информация за различните социално-
осигурителни помощи, предоставяни в 27-те държави членки, и следователно не могат 
да дадат становище за вида и класификацията на помощите/обезщетенията, 
предоставяни във Франция за училищните пътувания, посочени от вносителя на 
петицията.
„Семейни обезщетения“ са всички обезщетения в натура или в парично изражение, 
целящи покриване на семейни разходи, с изключение на авансово плащане за издръжка 
и еднократна помощ при раждане.  По делото C-85/99 Offermans Съдът на Европейския 
съюз постанови, че изразът „покриване на семейни разходи“, следва да се тълкува като 
отнасящ се по-конкретно до публичен принос за подпомагане на семейния бюджет, с 
цел облекчаване на финансовата тежест, свързана с издръжката на децата.
Националната администрация или компетентният съд следва да прецени и да вземе 
решение дали посоченото от вносителя обезщетение представлява социална помощ по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004. Ако това е така, Франция, като държава, 
отговаряща за изплащането на семейни помощи на вносителя, е длъжна да му изплати 
това обезщетение. 
Ако заключението на националния съдия е, че това обезщетение не попада в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 883/2004, то може да се разглежда като „социално предимство“, 
предоставено на вносителя съгласно Регламент (ЕС) №492/2011, тъй като вносителят 
работи във Франция. Също така в този случай Франция следва да предостави на 
вносителя помощ/обезщетение за училищни пътувания.
От друга страна, отпускането на „социална помощ“ под формата на друго обезщетение 
или при други условия в повечето случаи е тясно свързано със социалната среда и 
следователно – с мястото, където живеят съответните лица. В този случай Германия, 
като държава членка на пребиваване на лицето, следва да предостави това обезщетение, 
ако съгласно законодателството на страната такава помощ съществува и ако вносителят 
има право да я получи.
Тъй като семейството на вносителя живее в Германия, в зависимост от резултата от 
разглеждането на предварителния въпрос от Съда на ЕС във връзка с делото C- 126/12 
„Brück“, въз основа на германското национално законодателство вносителят може да 
получи правото на допълнително обезщетение към семейните помощи в Германия, ако 
германските семейни помощи надвишават сумата, отпускана на семейството от 
Франция.
Закон за подоходното облагане и намаляване на данъчната основа в случая на 
вносителя:
Комисията се позовава на съобщението си относно петиция 135/2012 по подобен 
въпрос.

Заключение

Вносителят на петицията ще се свърже с френската компетентна институция и ще 
поиска да му бъдат изплатени всички семейни помощи, предвидени във френското 
национално социално-осигурително законодателство. Съгласно законодателството на 
ЕС националната администрация и националните съдилища, като последна инстанция, 
са компетентни за оценяването на целите и задачите на специфичните помощи, 
отпускани в съответствие с националното законодателство. Комисията не може да се 
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намесва в отделните национални административни или съдебни производства.
В зависимост от резултата от разглеждането на предварителния въпрос от Съда на ЕС 
във връзка с делото C- 126/12 „Brück“, въз основа на германското национално 
законодателство вносителят може да получи правото на допълнително обезщетение 
към семейните помощи в Германия, ако германските семейни помощи надвишават 
сумата, отпускана на семейството от Франция.
По отношение на данъчните закони, информацията, предоставена от вносителя на 
комисията по петиции, не доказва нарушение на правото на ЕС.


