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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1307/2012, внесена от E.В., с френско гражданство, относно двойно 
данъчно облагане на германската й пенсия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е работила в продължение на 30 години в Германия. От 
2001 г. насам тя живее във Франция, където се е пенсионирала през 2009 г. на 60-
годишна възраст. Тя посочва, че съпругът й не разполага с никакви доходи и няма да 
има право на пенсия преди 2017 г. Въпреки че вносителката на петицията вече плаща 
данъци във Франция, през август 2012 г. тя е получила заявление от германските 
органи за изплащането на EUR 5000, дължими под формата на просрочени данъчни 
задължения върху германската й пенсия. Тя счита това за двойно данъчно облагане. 
Вносителката на петицията възразява също така срещу факта, че германските органи не 
вземат предвид това, че съпругът й не разполага с никакви доходи и не разрешават 
договорености за „разделност“ както при лица, пребиваващи в Германия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Вносителката на петицията живее във Франция от 2001 г., след като почти 30 години е 
живяла в Германия. През август 2012 г. данъчните служби в гр. Нойбранденбург 
(„Finanzamt Neubrandenburg“) искат от нея да плати преди 22 октомври 2012 г. 
данъците върху германската си пенсия със задна дата от първия ден на пенсионирането 
си. Дотогава тя е декларирала всичките си доходи, включително и германската си 
пенсия, пред френските данъчни органи и е плащала данъците си във Франция.
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Вносителката се оплаква от факта, че германският „Finanzamt“ не позволява данъчен 
режим на „разделност“, какъвто би бил случаят, ако тя живееше в Германия. Според 
нея тази разлика в третирането е в противоречие с принципите на европейското право. 
Всъщност, ако трябва да плаща този данък, тя държи да разполага със същите 
преимущества както германските граждани, които го плащат, което, наред с другото, 
включва и режима на разделност.  

Освен това вносителката си задава въпроса защо не е била информирана за 
задълженията си по-рано, ако съответният закон е от 2005 г. Накрая тя посочва, че за 
2011 г. е получила като германска пенсия 13 765 евро и че от нея е поискано да плати 1 
727,03 евро за същата година. Тя разполага с 1 700 евро на месец, за да се издържа 
заедно със съпруга си (към германската ѝ пенсия се добавят 160 евро френска пенсия и 
допълнителна пенсия от предприятието). 

Наблюдения на Комисията

Германското данъчно законодателство

Задължението за пребиваващите във Франция лица, които получават германска пенсия, 
да подават данъчна декларация в Германия се основава на член 49, параграф 1, точка 7 
от съответния германски закон за данъка върху доходите (EStG). Това задължение е 
въведено в рамките на мащабна реформа на данъчното облагане на пенсионерите в 
Германия от член 1, параграф 23 от Закона за доходите от пенсии за осигурителен стаж 
и възраст (Alterseinkünftegesetz) от 5 юли 2004 г. (Федерален сборник от закони (BGBl.) 
2004 г., част І, № 33, стр. 1427), в сила от 1 януари 2005 г. и следователно е приложено 
за първи път за данъчния период за 2005 година.

По принцип, германските правила в областта на подоходното облагане третират по 
различен начин за целите на данъчното облагане пребиваващите (местни) и 
непребиваващите  в страната (чуждестранни) лица. В член 1, параграф 3 и в член 1а от 
германския закон за данъка върху доходите се определят условията, при които 
непребиваващите лица могат да поискат да се ползват от същия режим на данъчно 
облагане като пребиваващите лица. Такъв е случаят, при който поне 90% от доходите 
подлежат на данъчно облагане в Германия или доходът, който не подлежи на данъчно 
облагане в Германия, е под основния доход (8 130 евро за 2013 г.)

В съответствие с член 1а, точка 2 от германския закон за данъка върху доходите, 
съпрузите, които не пребивават в Германия, а в друга държава членка на ЕС/ЕИП могат 
да изберат „тарифа на разделност“. В този случай доходите на двамата съпрузи се 
вземат предвид за изчисляването на тавана от 90 %  и основният доход се удвоява.

Липса на хармонизация на подоходното облагане в рамките на ЕС

На настоящия етап на развитие на правото на Съюза, хармонизацията в областта на 
прякото данъчно облагане е незначителна. При липсата на хармонизация данъчното 
облагане (включително спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане) попада 
основно в правомощията на държавите членки. Следователно Германия е свободна да 
структурира законовите си разпоредби в областта на подоходното облагане (данъчна 
основа и данъчни ставки) в съответствие със своите политически цели. 
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При упражняването на посочените правомощия Германия все пак трябва да спазва 
задълженията си, произтичащи от Договора за функционирането на ЕС. Тя не може да 
проявява дискриминация въз основа на гражданството или да създава или поддържа 
ограничения спрямо граждани на други държави членки, които упражняват свободите 
си, предоставени им от Договора за ЕС. При това Германия не може да налага 
неоправдани ограничения на тези свободи.

Съответствие на германските законови разпоредби относно данъка върху доходите 
със законодателството на ЕС

Действащото германско законодателство и по-специално членове 1 и 1а от германския 
закон за подоходното облагане (Einkommensteuergesetz (EStG)) са анализирани 
подробно по-долу. От този анализ може да се направи изводът, че германското 
законодателство не е в противоречие с правото на Съюза. 

a) Разграничение между пребиваващи и непребиваващи лица

По отношение на разграничението между пребиваващите и непребиваващи лица с 
данъчни цели според постоянната съдебна практика на Съда „по отношение на преките 
данъци положението на местните и на чуждестранните лица в една държава по принцип 
не е сходно.“ (вж решението на Съда по делоC-234/01, Gerritse, точка43). Подробно 
обяснение на тази приета разлика в третирането е налично по-специално в решението 
на Съда по делото Schumacker (C-279/93), в точки 32 и следващите:

„ 31. Впрочем при преките данъци положението на местните и на чуждестранните 
лица по принцип не е сходно. 

32. Полученият от чуждестранно лице на територията на една държава доход най-
често представлява само част от общия му доход, съсредоточен по неговото 
местопребиваване. Освен това индивидуалните данъчни възможности на 
чуждестранното лице, произтичащи от отчитане на съвкупността от неговите 
доходи, лично и семейно положение, могат най-лесно да се преценят на мястото, 
където е центърът на личните и имуществените му интереси. По принцип това е 
мястото на постоянното му пребиваване. Съответно международното данъчно 
право и по-специално Примерната конвенция на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) за избягване на двойното данъчно облагане, 
отчита факта, че по принцип общото данъчно облагане на данъкоплатците, основано 
на личното и семейното им положение, е въпрос от компетентността на страната 
по пребиваване.

Положението на пребиваващото лице е различно, доколкото основната част от 
неговия доход обичайно е концентрирана в страната по пребиваване. Освен това по 
принцип тази държава разполага с цялата необходима информация, за да прецени 
общите данъчни възможности на данъкоплатеца, като се има предвид неговото 
лично и семейно положение.
34. Следователно фактът, че дадена държава членка не предоставя на лице, което не 
е пребиваващо, определени данъчни предимства, които предоставя на пребиваващите 
лица, принципно не е дискриминационен, тъй като тези две категории данъкоплатци 
не се намират в сходно положение.“
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б) Сравнение между положението на пребиваващо (местно) и непребиваващо 
(чуждестранно) лице

Във връзка с това дело Съдът също е изброил ситуациите, в които положението на 
местно или чуждестранно данъчнозадължено лице са сравними (принцип 
„Schumacker“). В това отношение Съдът е счел по делото Schumacker, че „различен е 
обаче случаят, когато чуждестранното лице не получава значителни доходи в 
държавата по своето пребиваване, а получава основната част от облагаемите си 
доходи от дейност в държавата по своята месторабота по такъв начин, че 
държавата по неговото пребиваване не е в състояние да му предостави 
предимствата, които са резултат от отчитане на неговото лично и семейно 
положение.“ Между положението на такива непребиваващи лица и пребиваващите 
лица, изпълняващи сходна трудова заетост, не съществува обективна разлика, която 
да обоснове различно третиране по отношение на отчитането на личното и 
семейното положение на данъчнозадължените лица. В случая на непребиваващо лице, 
което получава основната част от дохода си и почти целия си семеен доход в 
държава членка, различна от тази, в която пребивава, фактът, че личното и 
семейното му положение не се взимат предвид нито в държавата по пребиваване, 
нито в държавата, в която е трудово заето, води до дискриминация.“

По делото Gschwind (C-391/97) Съдът е уточнил начина, по който следва да се тълкува 
понятието „основната част от дохода си“. Той е потвърдил, че прагът от 90 %, 
предвиден от германското законодателство и сумата от 16 260  EUR(навремето 24 000 
DEM), след която се прилага равенство при третирането на пребиваващи и 
непребиваващи данъчнозадължени лица, не противоречат на законодателството на ЕС.  
По този повод Съдът е посочил: „Чрез въвеждането, процентно и като абсолютна 
стойност, на прагове за доходите, приложими съответно в Германия и неподлежащи 
на данъчно облагане там, германското законодателство отчита много точно 
възможността да се взема предвид при една достатъчна данъчна основа, личното и 
семейно положение на данъкоплатците в страната по пребиваване. “

в) Основен доход

В съответствие с член 32б от германския закон за данъка върху доходите, целта на 
основния доход е да гарантира, че необходимият минимален доход е изцяло 
необлагаем.  Тъй като по принцип положението на пребиваващите и непребиваващите 
лица в областта на данъчното облагане не е сравнимо, законно е тази необлагаема сума 
да бъде „запазена“ за местните данъчнозадължени лица, тъй като необходимият 
минимален доход на чуждестранните лица трябва да се взема предвид в съответната им 
държава по местопребиваване (за повече подробности, вж решението на Съда на 
Европейския съюз от 12 юни 2003 г. по делото C-234/01, Gerritse). 

Въпреки това следва да се отбележи, че Германия се въздържа от намаляването на тази 
сума, когато чуждестранното данъчнозадължено лице получава всичките или по-голяма 
част от доходите си от целия свят от германски източници. Следователно тази 
категория непребиваващи данъчнозадължени лица е обект на същото данъчно 
третиране както и пребиваващите лица, що се отнася до данъка върху дохода (член 1, 
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параграф 3, от германския закон за данъка върху доходите). Тази практика не е в 
противоречие с цитираната съдебна практика на Съда.

г) „Разделност“

Видно е от заключението на Съда по делото Schumacker и следващите дела, че е 
юридически правилно при преценката за евентуално прилагане на принципа 
„Schumacker“  да се разглежда единствено положението на лицето, което работи в 
Германия и следователно, да не се взема предвид във връзка с това, съпругът, който не 
работи в Германия. Всъщност Германия няма никаква данъчна връзка със съпруга, тъй 
като той не получава никакви доходи от германски източници. Поради тази причина 
при данъчното облагане Германия има единствено задължението да вземе предвид 
доходите и положението на лицето, което работи в Германия. Очевидно, щом 
германските органи стигнат до заключението, че лицето, което работи в Германия и 
съответно получава германска пенсия, може да се третира като местно 
данъчнозадължено лице, това лице може да се ползва с всички данъчни предимства, 
свързани със статута на пребиваващо лице, включително „разделност“.

Въпреки това, тъй като разделността се допуска в случай на съвместно облагане на две 
лица (двойката), в съответствие с правото на ЕС е, че Германия, взема предвид и 
доходите от чужбина на съпруга. 

Действие с обратна сила 

Твърдението на вносителката на петицията, че с обратна сила е било наложено 
задължението на лицата, регистрирани за данъчни цели в чужбина и получаващи 
германска пенсия, да подават данъчна декларация в Германия, е неточно. Настоящата 
формулировка на член 49, параграф 1, точка 7) от германския закон за данъка върху 
доходите (EStG), което установява горецитираното задължение, беше въведена чрез 
член 1, алинея 23 от Закона за доходите от пенсии за осигурителен стаж и възраст 
(Altereinkünftegesetz) от 5 юли 2004 г., в сила от 1 януари 2005 г. и следователно 
представлява приложимото законодателство за анализирания период от 2005 г. насам. 
Този изменен закон следователно се прилага само за в бъдеще и не може да има 
обратна сила. Следователно данъчнозадължените лица са разполагали с достатъчно 
време, за да се запознаят с този нов закон. Правният принцип „непознаването на закона 
не освобождава от отговорност“ е напълно приложим по отношение на това положение. 

Комисията разбира проблемите на възрастните лица, подаващи данъчна декларация в 
чужда страна. Изпълнението на посочените данъчни задължения в Германия е по-
трудно, особено ако декларацията се отнася до няколко изминали години. Тези 
обстоятелства обаче не могат да отменят законовото задължение да се декларират 
доходи и да се плащат данъци в Германия. Същите задължения се прилагат и спрямо 
възрастните или страдащи от заболявания пребиваващи в Германия лица.

Двойното отчитане на доходите

a) Спогодба за двойното данъчно облагане между Германия и Франция

Никоя законова разпоредба на ЕС не определя държавата на облагане в случаите, 
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когато данъчнозадълженото лице е свързано с няколко държави членки. Правата на 
данъчно облагане са разпределени съгласно спогодбите за избягване на двойното 
данъчно облагане, сключвани от държавите членки на двустранна основа. Прилагането 
и тълкуването на тези спогодби не попада в обхвата на правото на ЕС. 

В конкретния случай на вносителката, би следвало да се извърши преценка на 
пенсията, която е получавала, за да се определи дали изплащането на пенсията попада в 
приложното поле на член 13, параграф 8 от спогодбата за избягване на двойното 
данъчно облагане (частна пенсия, облагаема в държавата по местопребиваване на 
получателя) или на член 14, параграф 2 от тази спогодба (пенсии, изплащани от 
публичните органи на социално-осигурителната система, облагаеми в държавата на 
изплащащия орган). Подобна преценка зависи от квалифицирането на всяка изплатена 
пенсия и тъй като става въпрос за конкретен случай, компетентни по въпроса са 
единствено националните органи.

б) Свръхоблагане от страна на германските данъчни органи на вече обложени 
пенсии

В съответствие с вече обясненото в предходните параграфи, не можем да определим 
дали Германия има правото да облага с подоходен данък пенсиите, които вече са били 
обложени, тъй като отговорът на този въпрос зависи от квалификацията на съответните 
пенсии от националните органи.

Член 25 от спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, сключена между 
Германия и Франция, предвижда процедура по приятелско споразумение с цел 
избягване на данъчно облагане, което не е в съответствие със спогодбата.  Различната 
квалификация и/или двойното облагане на пенсиите от Германия и Франция е въпрос, 
който трябва да бъде регламентиран в рамките на процедурата по приятелско 
споразумение, предвидена от сключената спогодба между Германия и Франция.

Въпреки това по принцип според правото на ЕС, фактът, че държава членка вече е 
обложила конкретен вид доходи, не е пречка друга държава членка наново да обложи 
същите доходи, ако стигне до заключението, че има равносилно право на данъчно 
облагане. 

в) Избягване на двойното данъчно облагане 

Би следвало да се добави, че макар избягването на двойното данъчно облагане и 
свързаните с него проблеми са необходимо условие за доброто функциониране на 
вътрешния пазар, държавите членки не са задължени да го осъществяват. При липсата 
на мерки на равнище ЕС, насочени към уеднаквяване или хармонизиране на данъчното 
облагане, държавите членки са компетентни да определят въз основа на сключен 
договор или едностранно, критериите за разпределяне на правото си на данъчно 
облагане, по-специално с оглед избягване на двойното данъчно облагане [Дело Gilly (C-
336/96 от 12 май 1998 г., точки 24 и 30)]. Държавите членки упражняват това 
правомощие като сключват спогодби в областта на двойното данъчно облагане, които 
се прилагат от компетентните им органи в ситуации с трансграничен елемент. Както 
Съдът на Европейския съюз наскоро подчерта в решение по делото Ciba (C-96/08 от 
15 април 2010 г.), „двойното данъчно облагане... само по себе си не представлява 
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забранено от договора ограничение. В това отношение спогодбите за избягване на 
двойното данъчно облагане служат за премахване или за смекчаване на 
неблагоприятните въздействия върху функционирането на вътрешния пазар, които 
произтичат от едновременното съществуване на националните данъчни системи, 
посочени в предходната точка.“

Следователно всяко повишено данъчно облагане, което произтича от факта, че 
германски доходи се облагат в Германия, но и във Франция, понастоящем не 
противоречи на правото на ЕС. Всъщност, както е посочено по-горе, двойното данъчно 
облагане може да бъде избегнато посредством спогодбата за избягване на двойното 
данъчно облагане, сключена между Франция и Германия.

Политически въпроси 

Накрая, би трябвало да се подчертае, че Комисията осъзнава, че проблеми като 
посочените от вносителката, могат да възникват често при трансгранични ситуации, 
въпреки наличието на двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно 
облагане, които би следвало да ги решават. Комисията счита, че тези проблеми носят 
риск за гладкото функциониране на вътрешния пазар и поради това предприема 
различни стъпки на политическо равнище за разрешаването им. В своето Съобщение от 
2010 г. , озаглавено „Премахването на данъчните пречки при трансграничните дейности 
за гражданите на ЕС“, Комисията разгледа въпроса за това как споровете между 
данъчните органи относно правото на данъчно облагане, сложните процедури по 
подаване на заявления, липсата на ясна информация относно задълженията и други 
проблеми, произтичащи от разликите в данъчните системи, могат да създадат 
трудности за гражданите на ЕС, които активно се придвижват през граница1. Освен 
това на 11 ноември 2011 г., Комисията прие съобщение относно възможните средства 
за борба с двойното данъчно облагане на физическите лица и предприятията в рамките 
на Европейския съюз, чиято цел е да оцени и да представи възможни крайни решени, 
както и механизъм за задължителен арбитраж2.
Като последващи действия от това съобщение, предстои Комисията да разгледа 
подробно в рамките на оценка на въздействието срещаните проблеми и възможните 
решения с цел да формулира най-целесъобразните мерки на равнище на ЕС за борба с 
двойното данъчно облагане. С оглед осъществяването на оценката на въздействието 
Комисията подготви пътна карта 3, за да предостави общо описание на планираната 
инициатива.

Заключение

Комисията не открива в действащото германско законодателство елементи, които да 
предполагат нарушаване на правото на ЕС. Следователно проблемът на вносителката е 
от компетентността единствено на съответните държави членки, Германия и Франция.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_fr.pdf   
2http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2011)712_en.pdf
3http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf
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Във връзка с това препоръчва на вносителката да се свърже с националните данъчни 
органи, за да разгледат данъчното ѝ положение. Преди всичко следва да се определи 
дали германската ѝ пенсия е облагаема в Германия или във Франция. Ако се налага да 
бъде облагана в Германия, след това следва да се провери дали вносителката отговаря 
на условията за „разделност“. Накрая, ако се окаже, че данъци върху германската ѝ 
пенсия са недължимо платени във Франция, би следвало да се свърже с френските 
органи и да поиска връщане на недължимо платеното. 


