
- 1 - 

INT/498 - CESE 634/2010   EN – TC/KK-AS/TC/yp/ld/mp .../... 

BG
Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË 

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu 

 
Европейски икономически и социален комитет 

 
 

INT/498 
Статут на европейска 

фондация 
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СТАНОВИЩЕ 
на 

Европейския икономически и социален комитет 
относно 

„Статут на европейска фондация“ 
(становище по собствена инициатива) 

_____________ 
 

Докладчик: г-жа Hellam 
_____________ 

 
На 16 юли 2009 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с 
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Статут на европейска фондация“. 
 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
30 март 2010 г. 
 
На 462-рата си пленарна сесия, проведена на 28 и 29 април 2010 г. (заседание от 28 април), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 134 гласа 
„за“, 2 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“. 
 

* 
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*            * 
 
 
1. Общи препоръки и заключения 
 
1.1 В настоящото становище по собствена инициатива са представени някои разсъждения и 

предложения за разработването на европейски статут, предназначен за фондации, както 
и възможни ръководни насоки за подобен статут. 

 
1.2 При преглед на нуждите и възможностите се потвърждава необходимостта от проект в 

областта на европейското дружествено право за фондации, който да им предложи 
адаптиран инструмент, предназначен да улесни дейностите им на вътрешния пазар. 
Както се посочва в едно неотдавнашно проучване1, а и от работещи в областта 
експерти2, през последното десетилетие значително нарасна броят на фондациите и 
учредителите, които желаят да развиват транснационална дейност и сътрудничество. 
Освен това има сведения, че фондациите, провеждащи трансгранична дейност, се 
сблъскват с различни пречки, включително от правно естество, които повишават 
стойността на транзакциите и следователно намаляват общия размер на наличните 
средства, заделяни за общественополезни цели. 

 
1.3 Секторът на фондациите и техните представителни организации и мрежи на равнището 

на ЕС3 няколкократно призовават за статут на европейска фондация като най-
разходоефективен начин за преодоляване на трансграничните бариери и следователно 
за стимулиране на дейностите на фондациите в цяла Европа. 

 
1.4 В този контекст ЕИСК приканва Комисията да представи предложение за регламент 

относно статут на европейска фондация в подкрепа на дейности в обществена полза за 
своевременно приемане от Съвета и Европейския парламент. 

 
1.5 ЕИСК смята, че статутът на европейска фондация (СЕФ) е изключително важен 

инструмент за поставянето на гражданите в центъра на вътрешния пазар и за 
приближаването на Европа до хората. 

 
1.6 ЕИСК смята, че СЕФ може да служи като нов механизъм в подкрепа на европейското 

обществено благо и гражданските действия и за намиране на отговор на важните 
европейски социално-икономически проблеми и належащи нужди в сфери като знание 
и иновации, медицинска изследователска дейност, здравеопазване и социални услуги, 
околна среда и регионално развитие, заетост и професионално обучение, опазване на 

                                                      
1 

 Проучване на приложимостта относно статут на европейска фондация, 2009 г. 
2 

 Тази тенденция се отбелязва от Центъра на европейските фондации (EFC), най-голямата членска организация на 
европейско равнище за фондации с общественополезна цел. Две трети от членовете му развиват дейност в страни, 
различни от страната им на произход. 

3 
 Център на европейските фондации (EFC), Мрежи от донори и фондации в Европа (DAFNE), Мрежа на европейските 

фондации. 
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природното и културното наследство, подкрепа на изкуствата и културното 
многообразие, международно сътрудничество и развитие. 

 
1.7 За да бъде ефикасен и привлекателен, новият статут ще трябва да предложи ясни и 

подробни правила във връзка с учредяването, дейностите и надзора, както и да има 
истинско европейско измерение. Той ще оптимизира трансграничните дейности, 
даренията и сътрудничеството, като осигури инструмент за ефективно управление за 
общественополезни цели и предостави признат европейски знак. 

 
2. Общи бележки 
 
2.1 Обхват и институционален контекст 
 
2.1.1 Целта на настоящото становище по собствена инициатива е да направи преглед на 

потенциалното развитие на статута на европейска фондация (СЕФ), който да помогне 
на фондациите и дарителите, чиято дейност все по-често пресича националните 
граници, да се справят с пречките, свързани с гражданското и данъчното право, и още 
от самото начало да придаде европейско измерение на създаването на нови фондации. 

 
2.1.2 През ноември 2009 г. Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ на 

Европейската комисия публикува резултатите от обществена консултация4, посветена 
на статута на европейска фондация, по която се получи голям брой отговори, най-вече 
от нестопанския сектор, и която показа силната подкрепа на сектора за СЕФ. 

 
2.1.3 През февруари 2009 г. Европейската комисия публикува Проучване на приложимостта 

на статут на европейска фондация5. Проучването посочи потенциалните ползи от СЕФ 
за намаляване или премахване на ненужните финансови разходи и административно 
бреме, улеснявайки по този начин фондациите, които желаят да развиват дейност в 
различни страни в рамките на ЕС. 

 
2.1.4 Съществуват и две препоръки от организации с практически опит в областта във връзка 

със статута на европейска фондация: 
 

• предложение за регламент относно европейски статут за фондации, изготвено от 
Центъра на европейските фондации6 от 2005 г.; 

• изследователски проект от 2006 г. „Европейска фондация – нов правен подход“ от 
експерти в областта на нестопанското и данъчното право7. 

 

                                                      
4 

 http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm. 
5 

 http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm. 
6 

 http://www.efc.be/SiteCollectionDocuments/EuropeanStatuteUpdated.pdf. 
7 

 http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/en/media/xcms_bst_dms_15347__2.pdf. 
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2.1.5 На 4 юли 2006 г. Европейският парламент прие резолюция относно перспективите във 
връзка с дружественото право8, с която призова Комисията да продължи подготовката 
на общностно законодателство за други правни форми като европейска фондация. 

 
2.1.6 В свое становище от 2009 г. относно многообразието на формите на предприятия9 

ЕИСК приветства започването на работата по статута на европейската фондация и 
прикани Комисията да завърши оценката на въздействието в началото на 2010 г., като 
представи предложение за регламент, който да позволи на фондациите от европейски 
мащаб да работят при равни условия на вътрешния пазар. 

 
2.1.7 През 2006 г. Съдът на ЕО реши10, че различното данъчно облагане на фондации с 

общественополезна цел, регистрирани във и извън дадена държава-членка, 
представлява неоснователно нарушение на свободното движение на капитали, но само 
когато съответната държава-членка признава статута на фондации с 
общественополезна цел в своето законодателство. 

 
2.1.8 В случай на трансгранични дарения11 Съдът реши, че данъчните закони, които 

дискриминират дарения за организации с общественополезна цел, установени в други 
държави-членки на ЕС, са в разрез с Договора за ЕО, доколкото получаващите 
организации, установени в други държави-членки, се разглеждат като „еквивалентни“ 
на регистрираните в страната организации с общественополезна цел. 

 
2.2 Забележки: секторът на фондациите в ЕС 
 
2.2.1 Секторът на европейските фондации е важна икономическа сила12 с активи на стойност 

между 350 милиарда евро и близо 1 000 милиарда евро и с годишни разходи на 
стойност между 83 милиарда евро и 150 милиарда евро. Освен това в значителен брой 
европейски страни се наблюдава устойчив ръст на фондациите. 

 
2.2.2 Фондациите играят важна роля на пазара на труда. Според Проучването на 

приложимостта на СЕФ общо 110 000 фондации осигуряват пряка заетост на пълно 
работно време на между 750 000 и 1 милион души в ЕС13. Като отпускат безвъзмездна 
помощ или финансова подкрепа на организации и физически лица, те подкрепят 
заетостта и доброволните ангажименти. 

 
2.2.3 По-голямата част от фондациите в ЕС функционират на основата на активи и в 

дейността си се водят от общественополезни цели. По принцип нямат членове или 

                                                      
8 

 P6_TA(2006)0295. 
9 

 ОВ С 318, 23.12.2009 г., стр. 22. 
10 

 Дело Stauffer C-386/04. 
11 

 Дело Persche C-318/07. 
12 

 Резюме на проучването на приложимостта – Ad 1. 
13 

 Вж. бележка под линия 12. 
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акционери и са самостоятелни организации с нестопанска цел. Те имат установен и 
сигурен източник на приходи, който неотменно се заделя за общественополезни цели. 
Приходите им могат да идват от фонд от капиталови средства, предоставени 
безвъзмездно от физическо лице, семейство, предприятие или друга организация. Те 
могат да бъдат под формата на „движимо“ имущество – пари в брой, акции, облигации, 
произведения на изкуството, авторски права, лицензи за научноизследователска 
дейност, или „недвижимо имущество“ – земя и имоти като музеи и центрове за 
полагане на грижи. Те получават приходи и от други източници, като например 
завещания и дарения, обществени дарителски кампании, собствени приходи, договори, 
приходи от лотарийни игри. 

 
2.2.4 Фондациите в ЕС работят по теми и проекти, които са от пряка полза за хората и са 

ключови за развитието на Европа на гражданите в области, които се простират от 
знания, научни изследвания и иновации, социални услуги и здравеопазване, 
медицински изследвания, околна среда, регионално развитие, заетост и професионална 
квалификация, опазване на природното и културното наследство, до насърчаване на 
изкуство и култура, международно сътрудничество и развитие. 

 
2.2.5 Дейността на все повече фондации и дарители пресича националните граници. Те обаче 

се сблъскват с пречки от административно, гражданско и данъчно правно естество, 
които са посочени в Проучването на приложимостта, в това число: 

 
• затруднения вследствие на различни национални законодателства: предприемането 

на нови европейски инициативи се отлага или изоставя поради липса на подходящи 
юридически инструменти; 

• трудности при признаването на правосубектността на чуждестранните фондации; 
• правна несигурност по отношение на националното признаване на трансграничната 

дейност „от общ интерес“ на регистрираните в страната фондации и статута им на 
общественополезни организации; 

• административно бреме и разходи за изграждането на клонове в други страни; 
• липса на възможност за прехвърляне на седалището в друга държава-членка; 
• данъчни бариери: нерегистрираните в съответната държава фондации страдат от 

данъчна дискриминация. 
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2.3 Необходимостта от създаване на подходящ инструмент за фондации 
 
2.3.1 Би било нереалистично да се надяваме на хармонизация на огромния брой закони, 

които регламентират фондациите в държавите-членки14, особено с оглед на разликите 
между тях по отношение на цел, изисквания за учредяване, управление и отчетност15. 

 
2.3.2 Нито един от наличните европейски правни инструменти16, предназначени да 

подкрепят нарастването на трансграничните дейности в ЕС на частните предприятия и 
обществените организации – или сътрудничеството между тях, не е съобразен с 
нуждите на фондациите и характерните им особености като частни нестопански 
организации с общественополезни цели, които нямат акционери или членове, 
упражняващи контролни функции. 

 
2.3.3 Появи се необходимост да се помисли за изготвянето на статут на европейска 

фондация, който да е достъпен и съобразен с нуждите на фондациите, с цел улесняване 
на дейностите им и формите на сътрудничество в рамките на единния пазар, който да 
им даде възможност да обединяват ресурси от различни страни и от самото начало да 
придаде европейско измерение на създаването на европейски фондации в подкрепа на 
дейностите в обществена полза. 

 
3. За статут на европейска фондация: основни цели и структура 
 
3.1 Цели и ползи 
 
3.1.1 Статутът на европейска фондация (СЕФ) е добра политическа възможност за 

насърчаване на работата на фондациите с общественополезна цел в целия ЕС, тъй като 
ще: 

 
• подобри европейската правна рамка на фондациите; 
• намали правните и административните пречки; 
• насърчи създаването на нови дейности; 
• улесни трансграничната дейност, като създаде партньорства в рамките на единния 

пазар; 
• повиши прозрачността; 
• предостави ефикасно средство за управление в подкрепа на общественополезните 

цели; 

                                                      
14 

 Правни и данъчни профили на фондациите в ЕС, EFC. 
http://www.efc.be/Legal/Pages/FoundationsLegalandFiscalCountryProfiles.aspx. 

15 
 Акценти от сравнителния анализ на законодателството, свързано с фондациите, EFC. 

http://www.efc.be/Legal/Pages/Legalandfiscalcomparativecharts.aspx. 
16 

 Европейско обединение по икономически интереси, европейско дружество, европейска кооперация, европейска група за 
териториално сътрудничество. 
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• оптимизира процедурите за дарителство при трансгранични дейности на физически 
и юридически лица; 

• допринесе за процеса на икономическа интеграция и ще утвърди европейското 
гражданско общество в настоящия глобализиран контекст, в който общите 
предизвикателства и заплахи изискват ясен и праволинеен подход. 

 
3.1.2 СЕФ би имал многобройни предимства, като например: 
 

• ефективност и опростяване: статутът би дал възможност за създаване на европейска 
фондация (ЕФ), регистрирана в една държава-членка, която ще бъде призната и в 
останалите 26. Тя би могла да провежда дейност в целия ЕС според единни правила 
и съгласувана система за управление и отчетност. Това би спомогнало за 
преодоляване на съществуващите пречки и би улеснило трансграничното 
сътрудничеството и дейност; 

 
• отчетност: СЕФ би изяснил концепцията за фондация, като даде общо определение 

на „фондации с общественополезна цел“ в целия ЕС, тъй като в момента терминът 
„фондация“ се използва в много широк смисъл за обозначение на много различни 
формирования. Той може да има положителен ефект върху цялостното управление 
на фондациите, като предложи еталон; 

 
• икономически ползи: в допълнение към намаляването на разходите им за 

трансгранични дейности, фондациите, които изберат този статут, ще бъдат 
признати както от държавната администрация, така и от обществеността, 
благодарение на вдъхващия доверие европейски „знак“. СЕФ би улеснил 
обединяването на ресурси за общественополезни дейности и би могъл да привлече 
чуждестранни инвестиции. Той може да има положителен ефект и върху 
поведението на дарителите и върху дарителството; 

 
• ползи за политиците и гражданите: развитието на транснационална дейност и 

сътрудничество биха насърчили европейската интеграция в областите, които са от 
пряк интерес за лицата, пребиваващи в ЕС. СЕФ би могъл да предложи инструмент 
за стабилно и гъвкаво управление в подкрепа на общественополезни и граждански 
действия на равнището на ЕС за удовлетворяване на неотложните потребности и 
решаване на въпроси, свързани със световната политика. 

 
3.2 Основни характеристики 
 
3.2.1 Ефикасният СЕФ следва да отговаря на редица основни принципи и характеристики. 

Той би бил допълнително и незадължително общественополезно средство, 
регламентирано преди всичко от европейското право и допълващо националните и 
регионалните закони. 
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3.2.2 СЕФ би могъл да се разработи в съответствие с посочените по-долу насоки, които ще 
трябва да бъдат подробно разписани в сътрудничество със заинтересованите страни. 
СЕФ следва: 

 
3.2.2.1 Да бъде незадължителен и допълнителен инструмент, който биха могли да ползват 

дарители и фондации, работещи в повече от една държава-членка, вместо да учредяват 
няколко фондации в съответствие с националните закони в различните страни на ЕС. 
Той няма да заменя съществуващите закони на държавите-членки, регламентиращи 
фондациите. 

 
3.2.2.2 Да бъде прост и да обхваща повечето аспекти на законодателството в областта на 

фондациите, като се позовава на националното законодателство във възможно 
най-малко сфери. Това би позволило на учредителите да спестят разходи за привеждане 
в съответствие чрез използване на един правен инструмент и би създало управленска 
структура, която да е съпоставима във всички държави-членки. 

 
3.2.2.3 Да бъде лесно достъпен. ЕФ би могла да бъде създадена безсрочно или за ограничен 

период от време със завещание от всяко физическо лице, пребиваващо в ЕС, с 
нотариален акт от физическо или юридическо лице, пребиваващо в ЕС, чрез 
преобразуване в ЕФ на съществуваща фондация с общественополезна цел, законно 
учредена в държава-членка на ЕС, или чрез сливане на фондации, които са законно 
учредени в една или повече държави-членки на ЕС. За създаването на ЕФ следва да се 
публикува известие в Официален вестник. 

 
3.2.2.4 Да позволява да се преследват единствено общественополезни цели. Описанието на 

обществена полза може да съдържа отворен списък с общественополезни цели, за да 
даде възможност за гъвкавост17. Европейска фондация ще се счита за 
общественополезна, ако: 

 
(1) обслужва интереса на обществото като цяло на европейско/международно 

равнище или чрез изпълнение на собствените си програми, или чрез оказване на 
подкрепа на физически лица, сдружения, институции или други органи; както и 
ако 

(2) целта, поради която е учредена, включва защита на обществения интерес в една 
или повече сфери, които са определени за общественополезни. 

 
3.2.2.5 Да задава европейско измерение: СЕФ би бил предназначен за дейности, които имат 

европейски аспект в широкия смисъл на думата, т.е. включват дейности в повече от 
една държава-членка. 

 

                                                      
17 

 Предложението за СЕФ от 2005 г. на Центъра на европейските фондации (EFC) съдържа отворен списък. 
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3.2.2.6 Да определя минимален размер на капитала. Това може да е знак за сериозност на целта 
и дейностите на ЕФ и да засили защитата на кредиторите, но не бива да пречи на по-
малките инициативи да започнат да се реализират. 

 
3.2.2.7 Да не определя „официално“ членство, а да позволява някакъв вид структура за 

участие, която обаче не може да замени правата и задълженията на управленската 
структура. 

 
3.2.2.8 В рамките на общественополезната цел на ЕФ, да позволява извършването на 

стопанска дейност пряко или чрез друго юридическо лице, стига приходите или 
излишъците да бъдат използвани за общественополезни цели. 

 
3.2.2.9 Да определя правото за притежание на движимо и недвижимо имущество, за 

получаване и разпореждане с всякакъв вид дарения или субсидии, включително дялове 
и други прехвърлими инструменти от всякакви законни източници. 

 
3.2.2.10 Да определя установяването на седалището в ЕС. То може да се прехвърля в друга 

държава-членка, без да е необходимо фондацията да прекратява дейността си или да 
създава ново юридическо лице. 

 
3.2.2.11 Да определя ясни правила за прозрачност и отчетност. ЕФ следва да съхранява 

документация за всички финансови транзакции, да използва официални финансови 
канали и да подава годишни счетоводни декларации и отчети за дейността си пред 
компетентните органи. По-големите организации следва да подлагат счетоводните си 
документи на одиторска проверка. 

 
3.2.2.12 Да осигурява ясни правила за управление и отговорност за ЕФ, но 

учредителите/управителният съвет следва да имат гъвкавост да уреждат вътрешните 
въпроси в устава на ЕФ. Като пример могат да бъдат посочени образци за устав. Те 
следва да гарантират, че са избегнати конфликти на интереси. 

 
4. Приложимо право 
 
4.1.1 В предложението за СЕФ следва да бъдат посочени различните източници на 

приложимото право: Регламентът на ЕС относно СЕФ, уставът на ЕФ и други 
европейски или национални закони. 

 
4.1.2 Законодателството, свързано със СЕФ, трябва да е всеобхватно, но също така ясно и 

просто. Основанията за това са очевидни: яснотата ще помогне на европейските 
фондации да спазват закона, а на натоварените с надзора – да го прилагат. 

 
4.1.3 Предложението за СЕФ следва да установи рамката, в която европейските фондации се 

учредяват, работят и се отчитат. В областите, които би регламентирало 
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(напр. създаване, регистрация, цел, капитал, седалище, правосубектност, 
правоспособност, отговорност на директорите, прозрачност и изисквания за отчетност), 
законодателството следва да е всеобхватно и да не препраща към националното право. 
Това ще гарантира, че Статутът ще осигури единство, яснота и сигурност за трети 
страни, партньори и дарители. 

 
4.1.4 По отношение на надзора над ЕФ, той би могъл да се делегира на определени 

компетентни органи в държавите-членки въз основа на общоприети стандарти за СЕФ 
по отношение на изискванията за регистрация, отчетност и надзор, посочени в 
Регламента за СЕФ. 

 
4.1.5 По въпроси, които не са обхванати от законодателството за СЕФ, ще се прилагат 

разпоредбите на други закони на Общността или държавите-членки. 
 
4.1.6 По отношение на данъците, правомощията да определи данъчния режим на ЕФ остават 

в ръцете на данъчните власти на държавата-членка, в която ЕФ е данъчно задължена. 
 
4.1.7 Държавите-членки на ЕС предлагат специално данъчно облагане на фондациите с 

общественополезна цел18. Счита се, че различното данъчно облагане на националните и 
чуждестранните организации в обществена полза е в потенциален конфликт с Договора 
за ЕО, по-специално по отношение на данъка върху даренията, данъка върху 
наследството или данъка върху прехвърляне на капитали за наследства и дарения, 
както и приходите на фондациите от източници в чужбина. По този начин ЕФ следва да 
може да се възползва от данъчните преференции, които националните законодатели са 
дали на регистрираните в страната фондации, включително освобождаване от данъка 
върху доходите, даренията и наследството, данъка върху стойността/прехвърлянето на 
активите им19. 

 
4.1.8 По отношение на данъчното облагане на учредителите/дарителите на ЕФ: всеки 

учредител/донор, който прави дарение на ЕФ в страната или в чужбина, получава 
същите данъчни облекчения или данъчни кредити, както ако дарението е направено за 
организация с общественополезна цел в държавата-членка, от която е дарителят. 

 
4.1.9 Що се отнася до непреките данъци, в становище относно многообразието на формите 

на предприятия20 ЕИСК поиска Комисията да насърчи държавите-членки да проучат 
възможността за компенсаторни мерки въз основа на утвърдената им обществена 
стойност или доказания им принос за регионалното развитие. 

 
                                                      
18 

 Обобщение на данъчните режими за фондациите може да бъде намерено в „Акценти от сравнителния анализ на 
законодателството, свързано с фондациите“, EFC, 2009 г. 
http://www.efc.be/Legal/Pages/Legalandfiscalcomparativecharts.aspx. 

19 
 Вж. Европейската фондация: нова правна перспектива. http://www.bertelsmann-

stiftung.de/bst/en/media/xcms_bst_dms_15347__2.pdf. 
20 

 Вж. бележка под линия 9. 
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Брюксел, 28 април 2010 г. 
 
 

_____________ 
 


