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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0363/2008, внесена от Doris Mueller, с германско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на Хартата за основните права на 
Европейския съюз от страна на гръцките власти

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която е живяла в Гърция в продължение на 20 години, 
твърди, че тя и съпругът й, гражданин на Гърция, заедно са закупили апартамент в 
Атина. Съгласно гръцкото законодателство първоначалните купувачи се освобождават 
от обичайния данък в размер на 11 % от покупната цена на имота. В случая на 
вносителката на петицията, органите са отказали да предоставят въпросното право на 
освобождаване от данък, въпреки че тя е отговаряла на всички условия, предвидени в 
закона за гражданите на ЕС. Тя твърди, че въпросните гръцки органи са нарушили 
последователно няколко разпоредби от Хартата за основните права на Европейския 
съюз, включително разпоредбите за равенство пред закона, липса на дискриминация, 
семеен и професионален живот, обществено осигуряване и социално подпомагане. 
Поради тази причина вносителката моли за намеса от страна на Европейския 
парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителката на петицията възразява срещу факта, че правото на освобождаване от 
данък, с което се ползват определени лица с ниски доходи, първоначални купувачи на 
къщи в Гърция, е било отказано на нея и нейния съпруг. Убедена е, че тя и съпругът й
отговарят на условията, даващи право на това освобождаване, и достига до 
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заключението, че е била обект на дискриминация на основание нейното (германско) 
гражданство. Тя моли Парламента да разгледа този въпрос от гледна точка на 
основните права и/или забраната за дискриминация на основание гражданство съгласно 
член 12 от Договора.

Забележки на Комисията

Още в самото начало трябва да се отбележи, че член 12 от Договора за ЕО забранява 
всякаква дискриминация на основание гражданство в обхвата на приложение на 
Договора за ЕО и без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в него. 
Според Съда на ЕО тази забрана за дискриминация важи и в областта на прякото 
данъчно облагане. 

Гръцкото законодателство, на което вносителката на петицията се позовава, изглежда 
включва по-неблагоприятно третиране на гражданите на други държави-членки в 
сравнение с гражданите на Гърция; за да получат освобождаване от данък, гражданите 
на други държави трябва да изпълнят определени изисквания, които не се налагат на 
гръцките граждани. Към настоящия момент Комисията не е запозната с конкретните 
подробности от гръцкото законодателство, но отправи искане към вносителката на 
петицията да й бъде предоставена информация, позволяваща по-подробна оценка на 
това законодателство. Комисията ще информира Парламента за резултатите от тази 
оценка.

Освен това Комисията би искала да спомене процедурата за нарушение, която в 
момента е в ход и в която Комисията разглежда проблем, сходен с този по настоящата 
петиция. Комисията оспори разпоредба на гръцкото законодателство, съгласно която 
при определени обстоятелства само гръцки граждани са освободени от задължението да 
плащат данък при прехвърлянето на недвижим имот в Гърция, когато придобиват своя 
първи жилищен имот в страната. През септември 2008 г. Комисията поиска от Гърция 
да внесе изменения в тези дискриминационни данъчни разпоредби. Това искане бе 
отправено под формата на мотивирано становище – вторият етап от процедурата за 
нарушение по член 226 от Договора. В момента Комисията очаква отговора на Гърция. 

Заключение

Що се отнася до конкретната ситуация на вносителката на петицията, Комисията не 
разполага с никакви правни средства, въз основа на които би могла да се намеси в 
националната административна и/или съдебна процедура. Поради това Комисията 
препоръчва на вносителката да се обърне към възможните средства за правна защита на 
национално равнище.

4. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

В допълнение към първоначалния си отговор на въпросната петиция, Комисията желае 
да направи следните коментари.

Гръцките органи са отказали да предоставят на вносителката на петицията право на 
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освобождаване от данък за прехвърляне на недвижимо имущество, тъй като тя не е 
работила в Гърция в годината, преди да придобие недвижимото имущество. Това 
условие обаче не произтича от гръцкото законодателство, достъп до което има
Комисията. Комисията не е в състояние да установи обща административна практика, 
която да бъде предпоставка за откриване на процедура за нарушение срещу държавата-
членка. Поради тази причина Комисията няма да открие процедура за нарушение срещу 
Гърция въз основа на отделния случай на вносителката на петицията.

Може да се отбележи обаче, че същите разпоредби от гръцкото законодателство като 
оспорените от вносителката на петицията вече са предмет на процедура за нарушение в 
ход (№ 2007/4319), в която други аспекти, произтичащи пряко от законодателството, се 
оспорват от Комисията.


