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РАЗВИТИЕ НА ФОНДАЦИИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИ ИМПЕРАТИВ 

 

Изследване, реализирано от Младежкия съвет на НЕС 
Поръчано от фондация Hippocrene, юли 2001 г. 
 
Публикуването на този анализ стана възможно благодарение на любезното съдействие на ФОНДАЦИЯ 
"СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"  

ПРЕДСТАВЯНЕ 

Фондацията Hippocrène (Ипокрен) е създадена през 1992 г., за да подпомага 
развитието на младежки проекти в рамките на европейските структури. Призната за 
организация в обществена полза, тя е подкрепила многобройни инициативи в областта 
на културата, спорта и хуманитаристиката. Председател на фондацията е Жан Гюйо 
(Jean Guyot), а секретар е Пол Жажер (Paul Jaeger).  

HEC Junior Conseil е младежката организация на НЕС-училището. Това е най-
значителното консултантско дружество на студенти във висшите училища във 
Франция. Настоящето изследване е реализирано от Мириям Серрано (Myriam 
SERRANO) и Беноа Мартин (Benoit MARTIN) с помощта на Гита Шраиби (Ghita 
CHRAIBI) и Катрин Пантие (Catherine PANNETIER). 

Целта, която фондация Hippocrène си поставя поръчвайки на HEC Junior Conseil 
настоящото изследване, е да допринесе за разгръщането на дискусията за ролята на 
фондациите и за тяхното развитие във Франция. 

Отзвуци, коментари и предложения във връзка с настоящето изследване могат да се 
адресират до Пол Жажер (Paul JAEGER):  

paj@h-s.com 
www.fondation-hippocrene.com 
juniorconseil@hec.fr 

РЕЗЮМЕ-ОБОБЩЕНИЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

(версия на английски език на с. 75 от оригиналния текст) 

Слабостта на фондациите във Франция поставя страната в ситуация на крайна 
културна и обществена неустойчивост. В момента, когато обществените бюджети в 
цяла Европа се редуцирам Франция не разполага с източниците на алтернативно 
финансиране, които съществуват в нейните европейски съседи или в САЩ. 
Същевременно трябва да се подчертае, че наскоро предприетите във Великобритания и 
Германия мерки неизбежно ще засилят разликата в сектора между тези страни и 
Франция, която все повече изостава. 
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Развитието на фондациите във Франция ще има многобройни положителни аспекти: 

o подкрепа на сдруженията със средства, които не са зависими от 
ограниченията, съществуващи при обвързването с обществените 
фондове (бързина);  

o ограничаване на контрола на политическия живот над културния и 
обществен (независимост);  

o възможност за финансиране на местни проекти чрез създаването на нов 
тип фондации (близост);  

o наваксване на изоставането на Франция, за да може тя да участва във 
финансирането на общите европейски проекти (европейски идеал);  

o развитие на частната инициатива в обществена полза, което ще осигури 
участие на държавните на конкурентна основа (подобряване на 
общественото обслужване);  

o подбуждане на заможните граждани да насочат една част от своето 
богатство към проекти от обща полза (социална справедливост);  

o развитие на структури за управление на проекти от обща полза, които да 
използват опита на професионалисти от частния сектор (качество на 
управлението).  

Трябва да се предприемат действия в областта на данъчното облагане: 

Необходимостта от данъчно облагане на търговската дейност е неоспорим факт. Още 
повече, че инструкцията от 15 септември 1998 г. изясни начините за преценяване на 
нестопанския характер на управлението на фондациите. За сметка на това, доходите от 
собствеността на фондациите сега се облагат с намален данък с 24 % или 10 %. 
Желателно е да се възприеме почина на повечето европейски страни, където тези 
приходи са освободени от данъци. 

Освен това, предприемането на следните три различни мерки биха помогнали за 
изясняването на облагането на даренията и даренията по завещание, направени в полза 
на фондации:  

- Да се въведат данъчни облекчения в полза на новосъздадените фондации по примера 
на Германия. По този начин френската държава би доказала ангажираността си към 
развитието на фондациите, а тази мярка би се превърнала в двигател за създаването на 
нови такива. 

- Понастоящем се приспадат до 50 % от размера на даренията, направени на фондации, 
ако те са в рамките на 6 % от облагаемия доход. Тези максимални проценти за данъчни 
облекчения трябва да бъдат преразгледани с цел тяхното повишаване или дори 
отменяне за лицата, дължащи данък върху наследството, както това се предлага от 
групировката Метр Албер (Maître Albert). 

- Накрая, даренията, направени в полза на фондации, признати в обществена полза, се 
облагат с 35 % (или 45 %) данък с изключение на даренията, които са освободени от 
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данъци според чл. 795 от Общия данъчен кодекс. За да се въведе по-голяма яснота в 
системата на данъчното облагане и за да се приравни тя към тази на европейските ни 
съседи, е необходимо даренията за фондациите да се освободят от данък за 
прехвърляне на собственост. 

Трябва да се опрости нормативната основа:  

Преди всичко, трябва да се улесни учредяването на фондации като ясно се дефинират 
способите за получаване на административните разрешения и като се намалят 
сроковете за тяхното получаване (които да бъдат под 1 година). 

Друг важна мярка, която би улеснила конституирането на фондации, е премахването 
на минималното учредително дарение, определено от закона, което сега е фиксирано 
на 5 милиона франка. Разрешение за учредяване на фондация трябва да се дава 
конкретно за всеки отделен случай като се проверява съответствието на 
първоначалното дарение и предмета на дейност на фондацията. Подобна реформа би 
позволила да се развият местни фондации (предложение на групата Метр Албер) и би 
била ефикасно средство за постигане на децентрализация. 

За да се подсили независимостта на фондациите е желателно също така, да се пристъпи 
към промяна на ролята на държавните служители в рамките на тези общности. Тяхното 
участие в управителните съвети (което е източник на противоречия) би могло за се 
замени с последващ надзор. Още повече, че за някои действия, като например 
даренията, сега се изисква административно разрешение. Желателно е тази система да 
се замени с декларация за задължаване.  

Подобни реформи, целящи въвеждането на системата на последващия контрол, би 
трябвало все пак да се съчетаят с паралелни мерки, насочени към гарантиране на по-
голяма прозрачност на фондациите. Осигуряването на тази прозрачност ще бъде 
поверено не само на публичната власт, която би трябвало да получава счетоводните и 
финансовите документи на фондациите, но също и на частни лица. При поискване 
всеки би трябвало да има право на достъп до този тип документация. Счетоводният 
отчет и отчетът за дейността на фондациите може да се публикуват ежегодно 
официално във вестник от типа на Държавен вестник.  

Два ключови проблема остават да бъдат решени. Те засягат законодателната рамка на 
фондациите, за да може френската система да се приравни към тази, действаща в 
другите европейски страни и в САЩ. Тези проблеми са следните: 

o режимът за даренията да се направи по-ясен и по-гъвкав за в бъдеще;  
o по примера на немския и американския модел, френските фондации би 

трябвало да получат правото да притежават дялове или акции от 
търговски дружества. Въвеждането на подобна система във Франция има 
многобройни предимства: развива нов източник на доходи за 
фондациите, предлага алтернатива за разрешаване на евентуални 
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проблеми, възникващи при наследяване или блокиране на капитала на 
дружествата.  

И накрая, важно е тази реформа в областта на фондациите да се разглежда в рамките и 
като част от една по-широка перспектива за европейско законодателство за 
фондациите. И ако днес се налага Франция да модернизира своето законодателство по 
отношение на фондациите, необходимо е същата проблематика да се преосмисли на 
нивото на Европейския съюз. Това от своя страна би предизвикало появата на 
разнообразни проекти за хармонизация, за да се създаде европейски статут на 
фондациите. 

В Ъ В Е Д Е Н И Е: 

Фондациите във Франция – недостатъци на правната и данъчната системи 

Днес не съществува никакво съмнение, че в областта на фондациите, Франция 
изостава от своите европейски съседи и още повече от САЩ. Всеизвестно е, че 
фондацията като юридическа форма е малко разпространена във Франция, докато 
немските Stifung или англо-саксонските Trusts или Charities са далеч по-многобройни и 
по-мощни икономически. За това свидетелствува например уводното изречение от 
статията на г-жа Е. Арамбо, посветена на фондациите във Франция. Тя ни напомня за 
незавидното положение на Франция в тази област: “В сравнение с останалите 
европейски страни, фондациите във Франция са без съмнение най-слабо развитите. 
Тази слабост контрастира с динамизма на живота на сдруженията в нашата страна”. 
Сравнението със сектора на сдруженията показва, че причините за тази ситуация не са 
в някакво хипотетично отсъствие на интерес към обществените проблеми, защото от 
няколкото стотин хиляди сдружения, има около 2 000, които са признати в обществена 
полза.  

Ситуацията е още по-тревожна, защото съществува рискът това закъснение, чието 
ниво ще се опитаме да измерим с цифри в първата част на изследването, да се увеличи 
значително като се вземат предвид юридическите и данъчни реформи, предприети 
наскоро в Германия и Великобритания и тези, обявени за предстоящи в САЩ.  

През 1999 г. въпросът за фондациите предизвика интерес от страна на различни 
фактори на германската политическа сцена, както свидетелства следното красноречиво 
заключение от статия, посветена на реформата в законодателството за фондациите в 
Германия, написана от д-р Фолкен Тен (Volken Then), директор “Филантропия и 
фондации” на фондация Бертелсман (Bertelsmann) : “Дискусията за фондациите не е 
бил толкова оживен от много време насам и констатацията за интереса на политиците 
към третия сектор е сама по себе си забележителна. Всички партии започват да 
разбират, че промените в управлението на съвременното общество променят 
политическата култура и че насърчаването на частната инициатива и ангажираността 
на гражданите не са само “лукс” в период на просперитет, но и необходимо условие за 
развитието на едно стабилно общество. Този дебат ще продължи в близко бъдеще”. 
Самата фондация Bertelsmann активно участва в обсъждането на тези проблеми като 
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организира съвместно с Maecenata Institute for Third Sector Research работна група на 
широка основа, в която се включиха повече от 100 експерта и чиято цел беше да се 
определят дългосрочните стратегически средства за развитието и модернизирането на 
третия сектор. Тази политическа дискусия беше изключително ползотворна: различни 
законодателни проекти бяха предложени последователно от Партията на Зелените, от 
Партията на свободните демократи (FDP) и от Християндемократическата партия. 
Резултат от нея беше и изготвянето на пакет от мерки, насочени към създаването на 
по-благоприятен режим за фондациите – реформа, наречена Verordnung zur änderung 
der Eikommenssteuer-Durchfährungsverordnung и приета от Бундесрата през октомври 
1999г.  

Мерки, насочени към развитието на фондациите посредством данъчни механизми и 
опростяване на системата, бяха заложени в бюджета на Обединеното Кралство, приет 
през март 2000 г. Счита се, че след 2002 г. тези мерки ще доведат до увеличаване на 
общия размер на даренията с допълнителни 1.630 милиона евро. Коментарът по повод 
на тази реформа, направен от Европейския Център на Фондациите, позволява да се 
оценят значението и отражението на тези наскоро приети мерки: 

“Пакетът от правителствени мерки във Великобритания създаде в страната една от 
най-либералните среди в света по отношение на даренията на фондациите (...). Чрез 
тази данъчна реформа Обединеното Кралство изпрати ясно послание за съществената 
роля на третия сектор в демократичните общества и изгради модел, който би могъл да 
вдъхнови политическите мъже, както на европейско, така и на национално ниво”. В 
хода на изложението ще се върнем отново към съдържанието на немските и 
британските реформи. 

В САЩ президентът Буш обяви в началото на годината създаването на специална 
служба, която да работи за развитието на сътрудничеството между организациите с 
нестопанска цел и правителството, както и амбициозната си програма за данъчни 
облекчения в полза на третия сектор: “Данъчният режим обслужва гражданското 
общество като чрез фискални облекчения подтиква частни лица и предприятия да 
даряват на широк спектър от благотворителни и религиозни организации. Нашето 
правителство ще подпомага развитието на гражданското общество чрез нови и 
новаторски мерки”. В един анализ на Price Watherhouse Coopers се прави опит да се 
даде цифрово изражение на влиянието, което би оказала подобна мярка върху броя и 
размера на даренията за 2000 г. Прогнозите са, че общият брой на даренията би се 
увеличил с11 %, а броят на дарителите би нараснал от 70.664.000 на 82.375.000, т. е. с 
17 %.  

Франция не следва ритъма на реформите, зададен от нейните съседи. След законите от 
23 юли 1987 г. и от 4 юли 1990 г., които със закъснение уточниха режима на 
фондациите в обществена полза и създадоха фондациите на предприятия, само две 
конкретни мерки могат да бъдат посочени в тази насока. Едната от тях все още 
предстои да бъде одобрена от Сената: 
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- Финансовият закон за 2000 г., чийто чл. 17 внася две изменения в полза на 
меценатството, предвидено в чл. 238а на Общия данъчен закон; 

- Съвсем новият законопроект за облекчаване на режима на фондациите на 
предприятия, приет на първо четене на 10 май миналата година и който предстои да 
мине на второ четене в Сената през септември. 

Проблемът за нормативната основа на фондациите беше принципно поставен още през 
1997 г. в едно изследване на Държавния Съвет озаглавено “Да направим по-атрактивно 
законодателството за фондациите”. За съжаление това изследване остана “мъртва 
буква”. Изглежда, че забавянето на преструктурирането на фондациите във Франция 
ще продължава и ще се задълбочава като се има предвид динамиката и волята за 
подпомагане на третия сектор и по-специално на фондациите, които проявяват 
европейските страни и САЩ.  

Разбира се, съществуват културни и исторически причини за това закъснение във 
Франция. Сред тях е нашата якобинска централистка традиция, според която 
монополът върху обществения интерес е поверен да държавата. Следователно тя гледа 
с “лошо око” на развитието на фондациите. В своето изследване, г-жа Е. Аршамбо (E. 
Archambault) дори говори за “потискането, което държавата във Франция винаги е 
упражнявала върху фондациите”. В тази връзка можем да си припомним и думите на 
Тюрго (Turgot) в Голямата енциклопедия на Дидро (La Grande Encyclopédie de 
Diderot) :  

“В заключение ще отбележим, че нито едно човешко творение не е вечно; тъй като 
фондациите непрекъснато се умножават поради човешката суета, с течение на 
времето те ще погълнат всички частни капитали и собственост, така че би 
трябвало да съществуват възможности за тяхното унищожаване накрая...”. 

По всяка вероятност сдържаното отношение на публичната власт към фондациите е 
причина за липсата на гъвкавост и за пропуските в съществуващия законодателен и 
данъчен режим на фондациите във Франция. А този режим от своя страна обяснява 
слабото развитие на фондациите на територията на Франция днес. Именно в тази 
рамка се осъществява настоящето изследване. То си поставя за задача да установи 
пропуските във френския модел на базата на сравнителен анализ на законодателния и 
данъчен режим на фондациите в Германия, Италия, Великобритания и САЩ. Целта на 
това сравнение е да се разкрият средствата и начините, които биха помогнали да се 
справим с нашето закъснение като си послужим с чуждия опит. Подобни мерки биха 
могли да послужат като основа за развитието на фондациите във Франция чрез 
насърчаване на частната инициатива, която да допълни или дори да замести държавата 
в сферата на обществения интерес и най-вече това да стане в значително по-големи 
мащаби, отколкото тези, на които сме свидетели днес. 

Нашето изследване се състои от четири части. В първата от тях, ще се опитаме да 
“измерим” икономическата тежест на фондациите, основавайки се на различни 
цифрови сравнения, които ще илюстрират това, което вече бе определено като 
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“френското изоставане”. След това ще обърнем внимание на данъчния режим на 
фондациите в изследваните страни, за да покажем мащабността на влиянието, което 
имат действащите фискални мерки. От разсъжденията върху данъците ще преминем 
към сравняване на законодателните ограничения, които тежат върху фондациите в 
отделните страни, което ще ни позволи да определим къде са проблемите на Франция 
в тази област. И накрая, събрана чрез тези сравнения информация ще ни послужи за 
съставянето на списък на мерките за динамизиране на сектора на фондациите във 
Франция. 

I . ПРЕГЛЕД НА ФОНДАЦИИТЕ В ЕВРОПА И В САЩ. ИЗОСТАВАНЕТО НА 
ФРАНЦИЯ 

Преамбюл  

Законовите дефиниции на фондациите са многобройни и с тях отчасти се обясняват 
съществуващите различия в отделните европейски страни. Основните отлики засягат 
самото определение на фондациите, приемането на техния характер в обществен 
интерес и позволената или регламентираната им дейност. На първо място ще приведем 
различните определения за фондация, които съществуват в изследваните тук 
национални системи. 

А - Фондациите във Франция 

1. Обща дефиниция 

Терминът “фондация” във Франция традиционно има две значения: от една страна, с 
него се обозначава самият акт на учредяването, а от друга страна – юридическото 
лице, резултат от това учредяване. 

- Фондацията като акт на частното право  

Чл. 18 от Закона от 23 юли 1987 г. за първи път дефинира акта на учредяването. Той се 
определя като “акт, чрез който едно или повече физически или юридически лица 
вземат решение за неотменимо предаване на имущество, права или средства за 
осъществяването на дейност в обществен интерес и с нестопанска цел”. Самото 
деклариране на тази воля, което може да стане под форма на дарение между живи хора 
или по завещание, представлява предварително необходимото действие за създаване 
на фондация.  

- Фондацията като юридическо лице 

Характерно за акта на учредяването, когато негов адресат не е вече съществуваща 
организация, е че той предполага създаването на ново юридическо лице. В този случай 
с терминът фондация се обозначава самото това юридическо лице. Трябва да се 
отбележи, че терминът фондация е “запазен” и може да се използва само за 
организации, които са административно определени като такива. 
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2. Трите типа фондации 

Във Франция съществуват три типа фондации: фондации в обществена полза (RUP), 
които се управляват по Закона от 23 юли 1987 г., фондации на предприятия, които се 
управляват по Закона от 4 юли 1990 г. и накрая, фондации, наречени “защитени” (или 
сметки на фондации), които действат под контрола на Фондацията на Франция или на 
Института на Франция. Всеки тип фондация има своите особености. Сега ще се 
опитаме да определим основните характеристики на трите “фамилии” фондации. 

Фондациите, признати в обществена полза, се регулират със Закона от 23 юли 1987 
г., който има за цел да определи структурата на този тип фондации. Преди приемането 
на този закон, признаването на фондациите в обществена полза ставаше от Държавния 
Съвет, но това признаване нямаше точна юридическа рамка. Фондациите, признати в 
обществена полза преди 1987 г. (като например Фондацията на Франция), бяха 
автоматично включени в сферата на действие на Закона от 23 юли 1987 г. Фондации в 
обществена полза могат да създават както физически, така и юридически лица. Тези 
фондации се нуждаят от административно разрешение, тъй като признаването в 
обществена полза става с декрет след получаване на становище от Държавния Съвет, 
който по тази материя разполага с дискреционна власт. Признаването в обществена 
полза се получава след проучване на основните критерии, на които трябва да отговаря 
на основните критерии, на които трябва да отговаря фондацията: да представлява 
обществения интерес, да има частен характер, да има достатъчно специфичен предмет 
на дейност, да няма стопански характер и да разполага с необходимите за 
осъществяването на своя предмет на дейност средства. Фондацията става юридическо 
лице само след влизането в сила на горепосочения декрет. От този момент нататък, 
фондацията, призната в обществена полза, е безсрочна или поне се счита, че има 
такова призвание. Фондациите в обществена полза трябва да разполагат със 
значителен първоначален капитал (минимум 5 милиона за 5 години). Представянето 
на многогодишна програма обаче не е задължително, както това се изисква за 
фондациите на предприятия. 

Фондации на предприятия могат да бъдат учредявани само от юридически лица като 
например от граждански или търговски дружества, обществени учреждения с 
промишлен или търговски характер, кооперативи или взаимоспомагателни каси. Те 
също трябва да получат административно разрешение, издадено от префекта на 
департамента (областния управител). Фондациите на предприятия придобиват 
статут на юридическо лице от момента на публикуването на това разрешение или след 
изтичането на 4-месечен срок в случай, че няма решение на префекта. Критериите, 
които се вземат под внимание при издаването на такова разрешение са обществения 
интерес на целта на фондацията, качеството на учредителите, формата и размерът на 
тяхното участие. Фондациите на предприятия нямат за цел да бъдат безсрочни, защото 
продължителността на тяхното съществуване се определя в устава на фондацията като 
задължителният минимален период на тяхното съществуване е 5 години като той може 
да бъде продължен. Фондациите на предприятия трябва да притежават първоначален 
капитал от 200 000 до 800 000 френски франка и многогодишна програма за дейност. 
Трябва да се отбележи, че фондациите на предприятия не могат да получават 
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дарения или завещания, нито публично да набират средства чрез 
благотворителност. 

Фондациите “под защита” не са юридически лица, но имат характеристиките на 
такива посредством друга фондация, призната в обществена полза и получила правото 
да ги “подслонява”. Те могат да бъдат учредявани от физически или юридически лица, 
за да осъществяват обществено полезна дейност с нестопански характер. За тяхното 
създаване е необходимо одобрението на Фондацията на Франция. Те се създават за 
срок от 3 или повече години. Не е необходимо да имат първоначален капитал, но 
трябва да заявят многогодишна програма за развитие на дейност. Те имат правото да 
получават дарения или завещания, както и да набират публично средства чрез 
благотворителност. 

Дотук уточнихме рамките на понятието фондация, което във Франция има различни 
аспекти. Сравнителният анализ във втората част от изследването ще ни позволи да 
навлезем по-детайлно в регламентирането на всеки един от тези типове фондации. 
Преди това е целесъобразно да направим подобно представяне и за отделните страни, 
обхванати в настоящето изследване. 

Б. Фондациите в Европа и в САЩ 

1. В Германия 

Фондациите в Германия нямат точно юридическо определение.Дефиницията на 
фондацията произтича изключително от историческото развитие и еволюцията на 
съдебната практика. Всъщност, фондациите в Германия са били многобройни и 
влиятелни още през Средновековието, епоха, когато Църквата и благородниците са 
заимствали тази юридическа форма, за да предпазят своето имущество от конфискация 
от страна на принцовете. Днес, фондациите в Германия много често са собственост на 
големите германски групировки като например Thyssen, Bosch, Krupp, Bertelsmann 
иli на публичните власти (Volkswagen Stiftung).  

Немският Граждански Законник от 1900 г. (Bürgerliches Gesetzbuch) определя като 
фондация (Stiftung) специфични юридически субекти, чиито средства са предназначени 
да осъществяват безсрочно предмета на дейност, заявен в устава и определен от 
учредителя (учредителите) и които се конституират като юридическо лице чрез 
правителствен акт. 

На практика обаче, много други структури могат да претендират по легитимен път за 
статута на фондация от момента, в който притежават достатъчно средства за 
осъществяването на целите, определени в устава: “публични” фондации, които се 
считат за част от правителството, тръстове и сдружения, дружества с ограничена 
отговорност (GmbH). Всяка фондация трябва да получи разрешение от местните 
власти (Land), на чиято територия се намира седалището й.  
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Следователно, за разлика от Франция, в Германия терминът фондация покрива 
различни юридически субекти. Каквато и да е тяхната форма, фондациите могат да 
бъдат признати в общ интерес от данъчната администрация. Именно по отношение на 
този критерий, фондациите могат да се възползват от данъчните привилегии, които се 
дават в Германия на организациите в общ интерес.  

Управлението на фондациите е регламентирано в Германия Граждански Законник 
(доста общо в чл. 80 и чл. 88) и от законодателството на отделните области. Баварският 
закон от 1954 г. даде тласък за развитието на фондациите в почти всички други 
федерални области. И ако в законодателството на отделните области съществуват 
разлики, то това се дължи преди всичко на нюанси в политическата концепция за 
явлението, докато юридически се забелязва склонност към уеднаквяване. 

2. Във Великобритания 

Във Великобритания съществуват различни типове фондации, но най-
разпространената форма е “тръстът” – структура, която позволява на дарители или на 
учредителя, решил да дари всичките или част от своите имоти, да натовари едно или 
повече доверени лица (фидеикомисари) да управлява(т) тези имоти в полза на едно или 
повече лица при условия, определени в устава или учредителния протокол. Въпреки 
неговото разпространение, тръстът е само една от многото възможни структури за 
учредяване на фондация. Всъщност, във Великобритания фондацията не 
съществува като юридическа структура и следователно няма никакъв 
преференциален данъчен режим. Единствената възможност за ползване на данъчни 
привилегии е организацията да бъде определена като “charity”, но получаването на 
такъв статут не зависи от юридическата форма на дружеството, а от неговата цел, 
която трябва да съответства на определени критерии за благотворителност.  

“Charities Act” от 1993 г. определя организационната структура и функционирането на 
“charities”. Te могат да приемат или не формата на дружество. “Charities” се определят 
преди всичко по техния специфичен предмет на дейност и по начините, по които се 
осъществява контролът върху тази дейност (административен или съдебен). За да се 
придобие статут на “charity”, който носи известни привилегии, и по-специално 
данъчни, дружеството или организацията трябва не само да има обществено полезен 
предмет на дейност, но и да получи съгласие за наблюдение и контрол от страна на 
една определена обществена организация – “Charity Commission”.  

По принцип, “charities” се включват в дейности като подпомагане на хора в 
затруднено положение, развитие на образованието, развитие на религията или други 
дейности в полза на дадена общност (по-специално помощ за науката и за културата). 

Разбира се, “Charity Commission” е задължена, поради налагания от нея контрол при 
вписването на “charities”, да уточни кои дейности могат да се приемат за “charity”.  

3. В Италия 
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Нормативната рамка на фондациите в Италия силно се доближава до тази във 
Франция, защото в Италия фондацията се приема за специфичен юридически 
субект. Законите, които се прилагат по отношение на фондациите, са част от 
Гражданския Кодекс (Codice Civile) от 1942 г. В него фондацията е определена като 
частна организация с нестопанска цел, създадена с договор inter vivo между 
учредителите, по завещание или чрез дарение и имаща определена цел от обща полза. 

В италианския “ordinamento” (юридически, административен и съдебен ред) могат да 
се различат няколко типа фондации, сред които седем са основните: 

o Частни фондации, наричани “фамилни”: тяхната цел е да подпомагат 
определено семейство за обучение или при други нужди. Те се срещат 
рядко.  

o Фондации за социално подпомагане и подслоняване: това са институции, 
насочени към децата, възрастните хора, инвалидите, инвалидите от 
войната и др.  

o Фондации за обучение по селско стопанство: тяхната цел е да развиват 
селското стопанство или да развиват индустрията и търговията. 
Контролът над тях се осъществява от италианското Министерство на 
образованието.  

o Училищни фондации: сред техните дейности се нареждат финансовото 
подпомагане за обучение (стипендии), раздаването на награди (чрез 
конкурси) и субсидирането на бедни и способни ученици. Тези 
фондации са от сферата на частното право, но могат да бъдат и смесени в 
рамките например на публичните институции за подпомагане и 
благотворителност.  

o Университетски фондации, които са два типа: те или осигуряват курсове 
във висшите учебни заведения, или раздават стипендии на студенти и 
съответно могат да осигуряват определени услуги (заемане на книги, 
запазване на места за театри, квартири, университетски столове и др.).  

o Военни фондации: тяхната цел е да помагат на пенсионираните военни и 
техните семейства. Те се управляват от органи на армията.  

o Културни фондации: “културната мина”, която представлява Италия, 
обяснява факта, че някои фондации си поставят като цел реставрацията 
на културното наследство или развитието на културата.  

4. В Съединените Американски Щати  

Американските фондации се различават значително от представените дотук 
европейски такива. Американските фондации са различни категории. 

Едни от тях, които са и най-многобройните, са индивидуалните или семейни 
фондации (family foundations or independant foundations) и фондациите на 
предприятия. Те са създадени и финансирани от отделни личности и техните 
семейства или от индустриални и търговски дружества. Следователно, тяхната сфера 
на действие е ограничена и понякога са много тясно специализирани. Но основната 
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им отличителна черта е, че те имат доста ограничен капитал, макар че разходите им са 
високи, което е възможно благодарение на годишните вноски на семейството или на 
предприятието, които са ги създали. 

Друга категория са частните фондове. Те имат различен произход и са съсредоточени в 
ръцете на настоятели (trustees) под формата на фондове (trusts), т. е. при тях няма 
създаване на отделно юридическо лице. Такъв е случаят с общинските фондове 
(community trusts), при които сдружаването става на ниво на отделната община и чиято 
сфера на дейност е ограничена в рамките на тази община, но без специализация. 

И накрая, най-важните, макар и не най-многобройните, са големите и могъщи 
институции, разполагащи със значителен собствен капитал и имащи по-обща 
федерална, дори и международна сфера на дейност. Става въпрос за фондации в 
частен интерес (“private operating foundations”). Те имат собствена програма за 
дейност, която осъществяват сами и със собствени средства. Обикновено са 
специализирани в една сфера на дейност (образование, медицински изследвания, 
изкуства, религия и др.). Те не разчитат на обществената благотворителност. 

Освен тези големи фондации, съществуват и частни фондоразпределящи фондации. 
За разлика от “private operating foundations”, това са “grant making foundations”, т. е. те 
съществуват под формата на средства, раздавани на индивиди или на институции, 
които ги използват или ги преразпределят. По принцип, те не разчитат на 
обществената благотворителност. 

И накрая, съществуват обществени фондации “public foundations”. Думата public не 
означава, че те са държавни, а че разчитат на обществената благотворителност. 

В крайна сметка, независимо от типа си, фондациите имат една и съща юридическа 
рамка. Юридическата рамка на фондациите, както и изобщо на търговските 
предприятия, се определя от щатското законодателство, а не от федералното. 
Съществуват две възможни форми: тръстът и организацията с нестопанска цел, която е 
по-разпространената форма поради това, че тя е юридическо лице. 

Следователно, броят и влиянието на фондациите показват, че последните са активни 
във всички сфери на филантропичната дейност и във всички сфери на обществения 
интерес, още повече, че американският обществен договор оставя в ръцете на частната 
инициатива грижата за цели сектори, които във Франция зависят от администрацията и 
нейните обществени служби: например болници, всички нива на образователната 
система, музеите и пр. 

Проучването на отделните типове фондации, съществуващи в изследваните страни, 
показва, че с термина фондация се обозначават разнообразни национални и 
регионални структури. Това многообразие и тази сложност, съчетани с трудностите 
при намирането на достоверни и актуални данни, съществено затрудняват сравнението 
на международно ниво на икономическата и финансова тежест на фондациите. Както 
подчертава г-н M. Anheier в увода към главата “Foundations in Europe: a Comparative 
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Perspective”: “Сложността и богатството на явлението, дължащи се на исторически, 
юридически, политически и културни причини, правят невъзможен всеки опит за 
сравнение на международно ниво”. Както признават самите автори на таблици и други 
цифрови данни, посочената информация трябва да се разглежда с голяма 
предпазливост.... Естествено, ние също се натъквахме многократно на този проблем в 
нашето изследване. Но въпреки голямото разнообразие и вариативността на третия 
сектор в изследваните страни, ние ще се опитаме с помощта на няколко цифри да 
предоставим на читателя възможността сам да измери “френското изоставане” в тази 
материя. 

В. Френското изоставане  

1. Таблица 1: Брой на фондациите по страни 

Дори самото сравняване на броя на фондациите, съществуващи в различните страни, 
засегнати в това изследване, дава представа за слабостта на сектора на фондациите във 
Франция. 

  Германия Италия Великобритания САЩ Франция

Брой на фондациите 8 312 1 300 8 800 50 
000 550 

Брой на фондациите на 100 
000 жители 10 2 16 18 1 

2. Икономическа мощ на фондациите  

За да оценим икономическата мощ на фондациите за съжаление не можем да 
използваме като показател размера на активите на фондациите съотнесен към брутния 
национален продукт, защото не разполагаме със съответната информация за Франция. 
Въпреки това, ние имаме представа за общия размер на активите на фондациите в 
другите страни, засегнати в това изследване. Подчертаваме обаче, че дадените по-долу 
цифри трябва да се възприемат много внимателно и че таблицата не претендира да 
дава точна, а само приблизителна преценка за относителната тежест на фондациите по 
страни. 

Таблица 2: Общ размер на активите на фондациите в милиарди евро  

  Италия Германия Великобритания САЩ
Общ размер на активите > 58 29 32 448 
Общ размер на активите на глава от 
населението > 1000 354 531 1743

Общ размер на активите спрямо обема 
на БНП > 5,1 % 1,4 % 2,4 % 5,3 %

Източници на информация: Foundations in Europe, Editions Bertelsmann, 2001 
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Foundations Growth and Giving: 2000 Preview 

За най-голямо съжаление, в таблицата не можем да включим данни за Франция. Но 
като се има предвид, че общият размер на активите на Фондацията на Франция, една 
от най-мощните френски фондации, възлиза на 2,5 милиарда франка или 
приблизително 380 милиона евро, то може да се приеме, че и по този показател 
Франция има доста слаби позиции в сравнение с останалите страни. 

И ако размерът на активите не може да се използва като критерий поради липсата на 
данни за Франция, то за такъв може да се използва общият размер на разходите на 
фондациите, съотнесен към брутния национален продукт. И по този показател 
Франция отново изостава спрямо своите съседи. 

3. Таблица 3: Разходи на фондациите по страни 

  Германия Испания Франция
% на разходите спрямо БНП 1,50 0,60 0,15 

Предвид недостатъчните икономически и финансови данни и поради недостатъчната 
целесъобразност на сравняването между радикално различни системи, ние единствено 
можем да се позовем на метода, използван от M. Anheier в книгата Фондациите в 
Европа (Foundations in Europe). Неговият метод се състои в това да се класират 
страните според дела на сектора на фондациите в следните категории: слаб, среден или 
силен. Отчитайки информацията за всички европейски страни и за САЩ, получаваме 
следната картина. 

Таблица 4: Относителен дял на сектора на фондациите 

  Страна 
Малък Австрия-Белгия-Гърция-Ирландия-Люксембург-PECO 
Среден с ниски 
стойности Португалия-Испания-Турция 

Среден с високи 
стойности 

Великобритания-Дания-Финландия-Германия-Нидерландия-
Норвегия 

Голям САЩ-Италия-Лихтенщайн-Швеция-Швейцария 

Източник на информация: Foundations in Europe, Editions Bertelsmann, 2001 

Таблица 5: Дял и растеж на сектора на фондациите в Европа и в САЩ 

Дял 
  Малък Среден Голям Растеж 

Малък Австрия, Белгия, 
Франция Ирландия   



 

© Български център за нестопанско право. Всички права запазени 

 

Среден Гърция, PECO Великобритания, Финландия, 
Германия Швейцария  

Голям Унгария 
Португалия, 

Испания, Турция 

САЩ, 
Италия 

Източник на информация: Foundations in Europe, Editions Bertelsmann, 2001 

3. Заключение 

В действителност, сравняването на цифрови данни, които да подкрепят идеята за 
френското изоставане е много деликатен проблем. Това е така не само заради 
трудностите при намиране на достоверни данни за всички фондации, но заради 
разнообразието на системите, което прави сравнението невинаги целесъобразно. Но 
това, което изтъкнахме в нашето изследване дотук, свидетелствува за забележително 
малкият брой на фондациите във Франция, както и за тяхната слабост във финансовата 
мрежа на страната. Следователно, фондациите във Франция не могат да играят 
ефикасна роля за разлика от това, което се наблюдава в чужбина. Затова сега ще се 
опитаме да обясним причините за тази структурна слабост като разгледаме от една 
страна данъчния режим на фондациите, а от друга – законодателните ограничения, 
които им тежат. 

II. СРАВНЯВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ И ДАНЪЧЕН РЕЖИМИ. ПРИЧИНИ ЗА 
ИЗОСТАВАНЕТО НА ФРАНЦИЯ 

А. Ограничителен данъчен режим  

1. Режим на облагане на търговската печалба  

- във Франция: 

Фондациите, признати в обществена полза и фондациите на 
предприятия: 

Като организации с нестопанска цел, фондациите, без значение дали става въпрос за 
фондациите в обществена полза или за фондациите на предприятия, ползват облекчен 
данъчен режим при облагането с данък върху печалбата на дружествата. 

Що се отнася до облагането на приходите от имуществото, доходите получавани от 
наем на недвижими имоти, от експлоатацията на селскостопанска или горска 
собственост, както и от някои движими имоти (аванси и парични вноски по изплащане 
на дългове като членове на капиталови дружества или приходи от чуждестранни ценни 
книжа) се облагат с данък в размер на 24 %. 

Приходите от други, неспоменати по-горе движими имущества, както и дивидентите, 
получавани от някои дружества (дружества за управление на недвижими имоти, 
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дружества за недвижими имоти в търговията и индустрията, инвестиционни дружества 
за недвижими имоти) се облагат с данък в размер на 10 %. 

Ако приходите са от търговска дейност, те се облагат като търговските дружества по 
общия ред. Въпреки това, някои от доходите са изцяло освободени от данъци ако те са 
получени в рамките на нестопанската дейност на фондацията, т. е. ако те спомагат по 
своята същност, а не само финансово, за осъществяването на нестопанския предмет на 
дейност. 

Отчитайки започналото напоследък ориентиране на фондациите към стопански 
дейности, данъчната администрация изясни правилата за облагане на този тип дейност 
в инструкцията си от 15 септември 1998 г. 

Инструкцията предвижда прилагането на поетапен аналитичен метод, посредством 
който да се прецени дали фондацията би могла да бъде освободена от плащане на 
данъци като търговско дружество. 

o 1-ви етап: проучване дали управлението на фондацията е с идеална 
цел (без цел печалба);  

Ако управлението е с цел печалба, фондацията задължително се облага с 
данък за търговска дейност. 

o 2-ри етап: ако се установи, че управлението е с идеална цел, трябва да се 
провери дали фондацията конкурира търговския сектор;  

Ако фондацията не представлява конкуренция на търговския сектор и 
ако управлението й не е с цел печалба, дейността на фондацията не 
подлежи на данъчно облагане.  

o 3-ти етап: ако дейността на фондацията конкурира търговския сектор, 
да се установи дали фондацията извършва своята дейност по начин, 
сходен с този на търговските предприятия като затова се отчитат 
четири елемента с низходящо значение според търговския и стопански 
характер на структурата:  

- предлагания продукт; 

- обществената група, към която е насочен; 

- цените; 

- рекламата. 
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Ако фондацията спазва принципа на тези четири елемента, наречен принципа на 
четирите “П”, тя се освобождава от облагането с данък на търговската печалба. В 
противен случай, тя се облага според общото право. 

Между другото, фондациите в обществена полза ползват намаление от 100 000 франка 
(приблизително 15 000 евро) от размера на дължимия от тях по намалената тарифа 
данък върху печалбата. Следователно, това намаление не се ползва от фондации, които 
подлежат на облагане с данък върху печалбата по общия ред. 

Като допълнение към горепосоченото намаление и въпреки, че дивидентите, 
получавани от френските дружества, са освободени от данък върху печалбата, 
фондациите могат да използват данъчния кредит за плащане на дължимия от тях данък 
върху печалбата. 

- в Германия: 

Фондациите, които си поставят целите, признати от общ интерес и изброени в 
Abgabenordnung (“АО” – Общият Данъчен Закон в Германия) са освободени от 
плащането на данък върху печалбата поради това, че те развиват дейността си с 
идеална цел, а не с цел печалба и поради обикновеното управление на тяхното 
имущество. Това освобождаване от данък е независимо от техния характер. Всяка 
фондация може да се възползва от тези данъчни облекчение при условие, че 
ефективното й управление е насочено изключително и пряко към осъществяване на 
предмета на дейност, определен в устава й. Съгласно чл. 52, ал. 2 на АО, целта на 
дадено юридическо лице се смята в обществен интерес, когато неговата дейност има за 
цел да подпомага развитието на общността в материален, морален или интелектуален 
план. Не се счита за цел в обществен интерес дейност, която се упражнява в полза на 
предприятие или в полза на ограничена група от хора. Чл. 52, ал. 2 на АО дава примери 
за дейности, които могат да се определят като пряко насочени към подпомагане на 
развитието на общността: става въпрос за тези дейности, които имат за цел да 
съдействат за развитието на науката и изследванията, на обучението и образованието, 
на изкуството и културата, на религията, на общуването между народите, защитата на 
природната среда, подпомагането на децата, на възрастните хора, на спорта или да 
стимулират демографския прираст в страната. 

Фондациите могат да упражняват също и търговска дейност, но при условие, че 
тази дейност спомага за постигане на целите от общ интерес, които си поставят 
фондациите и че тя не представлява конкуренция за търговските дружества, работещи 
в същия сектор. В този случай, фондациите трябва да платят данък върху печалбата по 
общия ред (25 % след реформата, а преди това – 40 %). Следователно, за търговската 
дейност на фондациите се въвежда отделно счетоводство.  

Фондациите, които преследват цели от общ интерес, но тези цели не са включени в 
Abgabenordnung, дължат данък върху печалбата по общия ред. 

- във Великобритания: 
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Благотворителните организации, одобрени от « Charity Commission » са 
освободени от данък върху печалбата при условие, че печалбите са 
реализирани изключително в рамките на целта, заложена в устава. 

Така приходите от обикновеното управление на движимата или недвижима 
собственост на дадена благотворителна организация са освободени от данъци 
ако те директно се реинвестират в организацията. Дори ако това условие за 
реинвестиране не е изпълнено, освобождаването от данъци е възможно в 
случаите, когато става въпрос за приходи от пасивни инвестиции (банкови 
депозити, облигации, акции, и т.н.) или от всякакви други инвестиции, 
предназначени за благотворителност при положение, че тяхната цел не е само 
избягване на данъци.  

Приходите от стопанските дейности, осъществявани от фондациите, не са 
освободени от данъци, освен ако тези дейности не са насочени към 
реализирането на основната благотворителна цел или не са реализирани от 
бенефициентите на самата благотворителната дейност. В този смисъл, 
печалбите от благотворителни продажби, дефилета, карнавали и други подобни 
прояви (носещи печалба) организирани с благотворителна цел се освобождават 
от данъци само при следните условия: 

•  организацията не трябва да осъществява постоянна търговска дейност;  
•  продажбите, реализирани при тези прояви, не трябва да конкурират други 

търговски дейности;  
•  печалбите от тези дейности трябва изцяло да са предназначени за 

благотворителна дейност.  

За да се ползва освобождаване от данъци, ефективното управление на фондацията 
трябва да се стреми към изключително и пряко реализиране на предмета на 

дейност според устава. 

•  в Италия:  

Приходите от нестопанските дейности на фондациите, подчинени на 
техния социален предмет на дейност, не подлежат на данъчно облагане.  

За това пък приходите от управлението на собствеността на фондациите 
подлежат на облагане с данък върху печалбата според по общия ред. 

Печалбите, реализирани от допълнителни стопански дейности и по-специално 
от тези, получени в резултат на продажби и прояви осъществявани в рамките на 
определената от устава предмет на дейност, не подлежат на данъчно облагане. 
Също така са освободени от данък печалбите, реализирани от 
разпространението на публикации на политическите и религиозните фондации, 
продавани главно на членове на тези общности. 
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На облагане с данък върху печалбата на дружествата по общия ред обаче 
подлежат печалбите от следните дейности, дори и когато те способстват за 
осъществяването на социалния предмет на дейност: 

•  препродаване на нови стоки;  
•  управление на помещения за осъществяване на професионална дейност;  
•  управление на столови;  
•  туристическа дейност;  
•  търговска реклама.  

•  в Съединените Американски Щати:  

Според чл. 170 на американския Данъчен Закон (Internal Revenue Code - IRC), за 
да ползва привилегирован данъчен режим по отношение на данък върху 
печалбата, фондацията трябва да има за предмет на дейност от общ интерес. 
Разпоредбите за получаване на данъчни намаления са уточнени в чл. 511 на 
IRC. 

Независимо от устава си, организациите е нестопанска цел могат да 
осъществяват стопански дейности като основни свои дейности, но в този случай 
всички приходи се облагат с федералния данък върху печалбата. Но ако все пак 
стопанската дейност се осъществява като съпътстваща, допълнителна (дори и тя 
да представлява значителна част от общата дейност на фондацията), печалбите 
от нея се освобождават от данък при условие, че съпътстващата дейност 
допълва дейността, която е определена като предмет в устава. 

•  Заключение:  

Във всяка от изследваните страни, фондациите ползват данъчни облекчения 
по отношение на данъка върху печалбата. По принцип тези облекчения 
засягат приходите от имущество, но могат да се отнасят и до търговски 
доходи. За да използват тези привилегии, фондациите трябва да отговарят на 
определени критерии. Основните точки засягащи данъчното облагане на 
фондациите са резюмирани в следната таблица. 

ТАБЛИЦА: ОБЛАГАНЕ НА ТЪРГОВСИТЕ ПРИХОДИ 

  Франция Германия Великобритания Италия САЩ 
Необходими 
критерии за 
ползване на 
данъчни 

привилегии 

Управление 
без цел 
печалба 

Общ интерес Благотворителна 
цел Общ интерес Общ интерес 

Приходи от 
имущество 

Намаляване 
на данъците 
от 

Освобождаване Освобождаване 
Облагани по 
общия ред или 
с намаление (- 

Освобождаване
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имуществени 
приходи с 24 
% или 10 % 

50 %) при 
определени 
условия 

Приходи от 
търговска 
дейност 

Облагане по 
общия ред  

Облагане по 
общия ред 

Освобождаване 
при определени 
условия 

Облагане или 
освобождаване 
в зависимост 
от същността 
на операцията 

Освобождаване 
с изключение 
на приходите 
от операции 
без връзка с 
предмета на 
дейност 

2. Данъчен режим за дарителите 

•  във Франция:  

Банковите вноски, направени от физически лица по смисъла на чл. 200 от CGI 
(Общия данъчен кодекс) за фондациите признати от обществена полза, се 
приспадат до 50 % в рамките на 6 % от техния облагаем доход. Що се отнася до 
фондациите на предприятия, те нямат право да апелират към обществената 
благотворителност. 

Предприятията по смисъла на чл. 238 bis от CGI могат да приспаднат 
направените от тях дарения за фондациите в обществена полза до 0,325 % от 
техния оборот. Когато даренията са направени в полза на фондации на 
предприятия (вноски, правени от предприятието или предприятията 
учредител/и), размерът на възможното намаление спада на 0,225 % от техния 
оборот. 

Даренията и завещанията, направени на фондации в обществена полза, не 
подлежат на облагане с данък, изискван за прехвърляне за наследството между 
братя и сестри (който е 35 % при нетен дял ненадвишаващ 150 000 франка и 45 
% за нетен дял надвишаващ тази сума). Все пак, фондациите, които не 
осъществяват стопанска дейност, могат да ползват определен брой данъчни 
свободи при безвъзмездно прехвърляне, които са предвидени в чл. 795 на CGI. 
По-специално, това се отнася за обществени организации, чиито средства са 
предназначени изключително за научни, културни или художествени изяви без 
търсене на печалба. 

•  в Германия:  

Даренията от физически лица за организации, признати в общ интерес от 
фискалната администрация, се приспадат от общия размер на техните доходи в 
рамките на 5 до 10 % от тези доходи. Горната граница от 10 % засяга само 
дарения на организации с научни или културни цели, изрично признати като 
такива.  
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Ако физическите лица са еднолични предприемачи или независими 
професионалисти, те могат да избират между 5 % от техните доходи или 0,2 % 
от техния годишен оборот. 

Реформата, за която споменахме в началото на това изследване, предвижда 
между другото, че за даренията на фондации, ползващи фискални привилегии 
поради тяхната цел в общ интерес по смисъла на определението на 
Abgabenordnung-a, от 2000 г. се ползва специално намаление от 40 000 DM 
(около 20 000 евро). За дарения надвишаващи 25 000 евро съществуват 
специални правила за прехвърляне на приспаднатия размер (върху предходната 
и петте следващи години).  

Сред пакета от нови мерки има и такава за допълнителни привилегии за 
даренията на новоучредени фондации. Всъщност, едни път на всеки 10 години, 
физическите лица могат да си приспаднат до 307 000 евро ако дарението е 
направено в рамките на дванадесетте месеца след учредяването на фондацията.  

Дарения, направени от предприятия, се приспадат до 0,2 % от общия размер на 
оборота, заплатите и другите вноски. Специалното намаление от 20 000 евро 
важи и за предприятията. За частта от дарението, която надхвърля тази сума, 
това намаление може да бъде разпределено в рамките на 6 следващи години. 

•  във Великобритания:  

Преди реформата от март 2000 г., даренията направени от физически лица за 
фондации бяха приспадани от данъка върху доходите или данъка върху 
печалбата при следните условия: 

•  дарение от минимум 407 евро в рамките на “gift aid” (система за данъчно 
стимулиране на даренията) ;  

•  серия от вноски в рамките на “deed of covenant” (дългогодишна конвенция) за 
най-малко 3 години;  

•  даренията от лица работещи по трудови правоотношения “pаreroll deduction 
scheme” (автоматична удръжка от заплатите) до 1950 г.  

Реформите въведени през април 2000 г. направиха значително по-гъвкав 
съществуващия режим: 

•  вече се приспадат всички дарения, дори тези под 407 евро;  
•  физически лица и предприятия могат да даряват акции на фондации без да бъде 

облагано преотстъпването на тези акции; приспадането се отнася до реалната 
стойност на акциите;  

•  премахната е и максималната граница от 1950 евро, която съществуваше за 
дарения, направени от лица работещи по трудови правоотношения;  

•  опростяване на процедурата за предприятията.  
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Тази реформа бележи грижата за улесняване на даренията в полза на 
фондациите чрез постигане на по-голяма гъвкавост при съществуващите 
дотогава процедурите. По този начин тя стана синоним на признаването на 
значението на третия сектор във Великобритания. 

•  в Италия:  

Физическите лица могат да приспадат от своя облагаем доход до 19 % от 
размера на дарението в следните случаи: 

•  при дарения на фондации, подпомагащи науката, културата или изкуството;  
•  при дарения на фондации, чиято цел е свързана изключително с развлечения 

като максималният размер е до 2 % от облагаемия доход;  
•  при дарения на всякакъв тип фондации, които не надвишават 2 066 евро.  

Що се отнася до предприятията, те могат да приспадат размера на техните 
дарения до 2 % от облагаемата печалба на предприятието.  

•  в Съединените Американски Щати:  

Правилата за приспадане от данъците са доста сложни и са определени в раздел 
170 от Internal Revenue Code. В действителност, те варират според статута на 
фондацията, дарителя и типа на дарението. Като цяло, физическите лица могат 
да приспадат до 50 % от своите облагаеми доходи при дарения в полза на 
обществени фондации (“public foundations”), до 30 % за дарения, направени на 
фондации в частен интерес (“private founаdations”), до 30 % за дарения на 
имущество в полза на обществени фондации (“public foundations”) и до 20 % за 
дарения на имущество на фондации в частен интерес (“private foundations”).  

Предприятията могат да приспадат до 10 % от техните облагаеми приходи без 
значение на статута на фондацията или типа на дарението. 

•  Заключение и обобщителна таблица  

След като направихме обзор на данъчния режим за даренията за фондации, ще 
се опитаме да синтезираме цялата информация под формата на таблица като 
акцентираме на най-благоприятния режим сред изследваните страни.  
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ТАБЛИЦА: ДАНЪЧЕН РЕЖИМ НА ДАРЕНИЯТА 

  Франция Германия Великобритания Италия САЩ 

  
Фондации в 
обществена 
полза 

Фондации на 
предприятия   

Приспадане на 
даренията от 
физически лица 

50 % в рамките 
на 6 % от 
облагаемия 
доход 

няма 

Намаление от 20 
000 евро до 5 % от 
облагаемия доход, 
в някои случаи 10 
%. Без 
ограничения до 
307 000 евро за 
дарения към 
новоучредени 
фондации.  

Без ограничения 
за горната 
граница на 
дарението  

19 % от размера 
на дарението, 
ограничено или 
не в горната си 
граница в 
зависимост от 
предмета на 
дейност на 
фондацията  

До 50 % от 
облагаемия 
доход при 
дарения за 
обществените 
фондациите 
(“public 
foundations”).  
До 30 % от 
облагаемия 
доход при 
дарения за 
фондациите в 
частен интерес 
(“pivate 
foundations”). 

Приспадане на 
даренията от 
предприятия 

рамките на 
0,325 % от 
оборота (СА) 

В рамките на 
0,325 % от 
оборота (СА)

Намаление от 20 
000 евро в рамките 
на 0,2 % от 
оборота, към който 
са прибавени и 
заплатите и 
осигуровките. 

Без ограничения 
за горната 
граница на 
дарението 

2 % от печалбата 
До 10 % от 
облагаемата 
печалба. 

  Франция Германия Великобритания Италия САЩ 
  Фондации в Фондации на         
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обществена 
полза 

предприятия

Първоначални 
дарения 

Третират се 
като дарения Същото 

От 2000 г., 
намаления до 307 
000 евро. 

Третират се като 
дарения 

Третират се като 
дарения   

Дарения, 
направени от ръка 
на ръка 

Освобождават 
се от данък 
освен при 
специфични 
случаи 

Няма Освобождаване от 
данък 

Освобождаване от 
данък 

Освобождаване от 
данък 

Освобождаване 
от данък 

Благотворителност 
(дарения и 
завещания) 

Облагане: 35 % 
при < 22 867 
евро  
45 % при > 22 
867 евро  
Предвидено е и 
освобождаване 
от данъци 

няма Освобождаване от 
данък 

Освобождаване от 
данък 

Освобождаване от 
данък 

Освобождаване 
от данък 
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Б – Законодателни ограничения 

1. Учредяването на фондации  

•  във Франция:  

Различните аспектите на учредяването на фондациите в обществена полза и на 
фондациите на предприятия бяха разгледани в първата част на това изследване. 

•  в Германия:  

Учредяването на една фондация в Германия изисква две действия: съставяне на 
учредителен акт и получаване на административно разрешение. 

Актът на учредяването може да изхожда от всяко физическо или юридическо 
лице, разполагащо със средствата, които то би искало да предостави на 
фондацията. Той може да бъде резултат от споразумение между живи хора и в 
този случай той е предмет на договор без нотариална заверка. Но той може да 
бъде и резултат на завещателно разпореждане. В учредителния акт трябва да 
бъдат посочени: 

•  предмета на дейност на фондацията;  
•  средствата, предназначени за осъществяването на тази дейност;  
•  отговорния/ните орган/и.  

Специфичните закони на всяка от федералните републики могат да поставят 
допълнителни условия за учредяването на фондации. 

Административното разрешение трябва да се поиска от областните власти 
(Land), върху територията на които се намира седалището на фондацията. 
Компетентната власт според Länder-ите може да бъде министър или президент 
на областта. Компетентните власти проверяват дали учредителните средства са 
достатъчни за реализирането на определената цел и дали има всички 
необходими за нормалната работа на фондацията условия. Властите проверяват 
също така дали целта на фондацията е в съответствие със законите, 
обществения ред и добрите нрави. 

•  във Великобритания:  

Както вече видяхме в първата част, най-разпространеният режим на учредяване 
на една фондация във Великобритания е благотворителния фонд (“charitable 
trust”). В страната съществува голяма свобода на конституиране на тръстове, 
защото те могат да бъдат създавани чрез завещание, писмо и дори чрез устно 
заявено желание в случаите, предвидени от закона. Регулативният акт (наричан 
обикновено фидуциарен акт) трябва да съдържа името на фондацията, точното 
съдържание на дарителските фондове, целите, начините на избиране и 
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компетентността на управляващите лица, мерките за консервация на архивите и 
счетоводните документи, начините за модификация или разпускане на 
фондацията. Декларираните цели трябва да бъдат изключително 
благотворителни. 

•  в Италия:  

Учредителят трябва да изготви учредителен акт, който може да бъде 
нотариално заверен или по завещание. В този акт трябва да се уточнява целта и 
организационната структура на фондацията. 

От друга страна, за да стане юридическо лице, фондацията трябва да получи 
декрет за признаване. Това признаване се издава според случая от държавните 
или от областните власти. Административната власт проверява жизнеността на 
проекта и законността на целта. Трябва да отбележим, че фондациите в 
Италия могат да бъдат изцяло в частен интерес, също както и в обществен 
интерес; но за това пък не могат да си поставят стопански цели. 

Преди да издаде разрешение за учредяването на фондацията, 
администрацията проверява също така размера на нейното имущество. 

•  в Съединените Американски Щати:  

Както видяхме в първата част, фондациите в Съединените щати са 
изключително многобройни и могат да съществуват под различни форми. Все 
пак, те се разделят на две основни юридически групи: 

•  фондове (“trust”) или благотворителни фондове (“charitable trust”): при тях има 
просто предаване на средства без създаване на юридическо лице;  

•  сдружения с идеална цел (“non profit corporation”): става дума за дружество с 
идеална цел, което е юридическо лице; днес тази втора форма е най-
разпространената.  

И в двата случая съществува голяма свобода при създаването и 
организационната структура на фондациите. Но съществуват и многобройни 
разлики между отделните американски щати. 
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ТАБЛИЦА: УЧРЕДЯВАНЕ НА ФОНДАЦИИ 

  Франция Германия Великобритания Италия САЩ 

Форми 

Фондации 
признати в 
обществена 
полза (закон от 
23 юли 1987 г.) 

Фондации на 
предприятия 
(закон от 4 
юли 1990 г.) 

Stiftungen, GmbH, 
асоциации... 

Тръстове, 
регистрирани под 
формата на 
благотворителни 
организации 
(charities) 

Фондации 
(разпореждане на 
Италианския 
Граждански 
кодекс от 1942 г.)

-Trust или 
charitable trust  
- Non profit 
organization 

Устав и 
учредителен 
акт 

В съответствие 
с предложените 
от СЕ 

В съответствие 
с 
предложените 
от СЕ 

Определени от закона 
на Länder и 
учредителния акт 

Определени според 
изискванията на 
“Charity Commission”

Нотариално 
заверен акт, 
включен в един 
единствен 
документ 

  

Разрешение 
за 
учредяване 

Министър на 
вътрешните 
работи + декрет 
на Държавния 
съвет 

Областен 
управител 
(префект) на 
департамента 

Административните 
власти на Land-a, в 
който се намира 
фондацията 

Създаване на тръст 
чрез дарение или 
чрез писмен акт. 
Необходимо е 
разрешение от 
Charity Commission и 
от данъчните власти 

Декрет на 
президента на 
републиката или 
на префекта ако 
целта на 
фондацията се 
вписва в една 
единствена 
провинция 

Удостоверение 
за регистрация в 
щата, където се 
намира 
седалището на 
фондацията  

Срок за 
учредяване 

От 1 до 3 
години 

Максимум 4 
месеца 

Разрешението може да 
бъде получено много 
бързо (3 месеца). 
Понякога има по-
дълги срокове (1 
година) 

Учредяване след 
като учредителният 
акт е изпълнен от 
изпълнителя 

    

  Франция Германия Великобритания Италия САЩ 



 

© Български център за нестопанско право. Всички права запазени 

 

Продължителност Неограничена 

Ограничена 
(минимална 
отсрочка от 5 
години) 

Неограничена Неограничена Неограничена Неограничена

Минимално 
дарение 

760 000 евро (5 
000 000 
франка) 

180 000 евро (1 
200 000 
франка 
минимум) 

Няма регламентирано 
минимално дарение. 
На практика е 267 000 
евро (500 000 DM) 

Няма 
регламентирано 
минимално дарение

Няма 
регламентирано 
минимално 
дарение 
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1. Функциониране на фондациите  

•  във Франция:  

Състав и права на Управителния съвет 

Както фондацията в обществена полза, така и фондацията на предприятие нямат 
нито членове, нито общи събрания. И двете се управляват от Управителен 
съвет, чиято организационна структура е определена от типови устави. 

Разпределението на членовете вътре в съвета най-често е следното: 

•  1/3 се определят от учредителите или те самите са учредители;  
•  1/3 са представители на администрацията на фондацията;  
•  1/3 са независими личности, избирани от останалите членове.  

При всички случаи е важно, че нито една категория членове не държи контрола 
върху фондацията. Максималният брой на членовете на Управителния съвет е 
12. 

Компетентността на съвета е широка: той има правото да взима всякакви 
решения, които са в интерес на фондацията; той решава юридическите 
действия, гласува бюджета, одобрява счетоводните отчети и взима решения за 
заеми. Всяка година съвета е задължен да изготвя отчет за дейността, финансов 
отчет с приложения, както и писмен доклад за развитието на фондацията на 
предприятието Всичко това се предава на контрольора и на съответните 
отговорни власти.  

•  Средства  

Финансирането на фондацията е осигурено основно от учредителното дарение, 
което от своя страна може да бъде допълвано с годишни вноски, когато става 
въпрос за фондации в обществена полза, а при фондациите на предприятия 
задължително трябва да бъде допълвано от многогодишни вноски, 
съответстващи на техните програми за дейност. В периода на своето 
съществуване само фондациите в обществена полза могат да използват и други 
източници на доходи под различи форми: приходи от дотации, приходи от 
дейността, субсидии или благотворителност. 

- в Германия:  

Съдържанието на устава се определя от законите на всяка федерална област; то 
се определя и от учредителния акт. От това на практика произтича голямата 
гъвкавост при принципите на организация на фондациите. Фондацията 
задължително трябва да има управителен орган, чийто състав се определя от 
устава; този орган може да се състои от един единствен човек. Немските 



 

© Български център за нестопанско право. Всички права запазени 

 

фондации не са ограничени от никаква забрана за упражняване на дейност с цел 
печалба. 

•  във Великобритания:  

Фондацията може да се впише в централния регистър на благотворителните 
организации (“charities”). Фондацията може да разполага с имоти; тя може да 
набира средства; може също да извършва и търговска дейност при условие, че 
тази дейност е включена в нейния предмет на дейност и че е предвидена в 
устава й. Поради това, че фондациите не са юридически лица, управляващите 
я лица са лично отговорни за своите действия. Но са възможни и гаранции чрез 
договорни ограничения. 

•  в Италия:  

Органът на управление се определя от устава: той може да бъде единичен или 
колегиален; той може да е лице, което не е персонално определено (кмет или 
председател на някаква обществена организация, например) или да е 
юридическо лице (в този случай управителният орган съвпада с този на 
юридическото лице). 

Управляващият или управляващите трябва да действа/т така, че да постигат 
целите на фондацията без никаква външна намеса. 

Когато фондацията разпределя пари (например дава награди), управляващите я 
не могат да определят получателите: последните трябва да бъдат определени 
или в учредителния акт, или в устава. 

•  Заключение:  

В тази част от изследването ние включваме в обща таблица обобщените данни 
за контрола, извършван върху фондациите от съответните власти в различните 
страни. Този елемент е най-важният в изследването относно начина на 
функциониране на фондациите (виж по-нататък таблицата “Административен 
контрол”). 

1. Административен контрол  

•  във Франция:  

Сравнявайки законовата рамка на фондациите във Франция с тази в другите 
страни, става ясно, че Франция се отличава с изключително силен 
административен контрол, който тежи на фондациите. Могат да се цитират 
множество текстове, които свидетелствуват за френската “културна 
изключителност”. Тук ще се задоволим само с няколко извлечения от главата 
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“Supervision of Foundations in Europe : Post-incorporation, Restrictions and 
Requirements” от книгата Foundations in Europe: 

“От всички изследвани страни, директното влияние на правителството върху 
управлението на фондациите е най-значително във Франция”. 

“Франция е пример за крайност: грижата за осигуряването на независимост на 
фондацията спрямо учредителя е превърната във фактически контрол от страна 
на държавата”. 

“Френските закони са много сложни, за да могат да бъдат описани тук”. 

“Турция и Франция са двете страни, където държавата разполага с най-широки 
правомощия да преценява по своя лична преценка учредяването и 
функционирането на фондациите”. 

Можем само да констатираме, че френските фондации, въпреки тяхната 
същност на юридически лица на частното право, са обект на силен 
административен контрол, и това се отнася до различни етапи и до различни 
сфери от тяхното съществуване. Тук няма да коментираме отново принципа на 
административното разрешение за учредяване на фондация чрез предписание 
на префекта (областния управител) или чрез декрет на Държавния съвет, а ще 
коментираме по-скоро административния контрол в периода на социалното 
съществуване на фондацията. 

На първо място, този административен контрол се изразява в това, че различни 
по същността си операции подлежат на административно одобрение: 

•  промени в устава;  
•  придобиване или разходване на имущество, тъй като даренията и завещанията, 

които ги облагодетелстват подлежат на административни разрешения: чрез 
предписание на префекта (областния управител) или на министъра на 
Вътрешните работи ако дарението надвишава 5 милиона франка (около 750 000 
евро) или чрез постановление на Министерския съвет в случай на оспорване от 
страна на наследниците. Същото се отнася и за отчуждаване на движима или 
недвижима собственост, свързана с предназначените за целите на фондацията 
приходи, както и за учредяването на ипотеки или заеми.  

Впрочем, административният надзор се упражнява също и чрез контрола на 
държавата върху работата на фондациите. Публичната власт (министърът на 
Вътрешните работи и съответния ресорен министър за фондациите, признати в 
обществена полза или областният управител за фондациите на предприятия) 
всъщност разполагат с власт, позволяваща им да осъществяват постоянен 
контрол, тъй като те получават всяка година счетоводните документи и 
бюджетите, заедно с отчета за състоянието на фондацията. Освен това, 
администрацията има право във всеки един момент да изисква да й бъдат 
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представени всякакви сведения и документи, на базата на които да се прецени 
състоянието на фондацията и да се реши дали признаването в обществена полза 
или разрешението трябва да бъдат потвърдени или фондацията трябва да се 
разпусне. 

Ако си послужим с разграничението, използвано в книгата Foundations in 
Europe, то можем да кажем, че към външния административен контрол може да 
се добави и вътрешен такъв, тъй като държавата задължително е представена в 
управителните съвети на фондациите, признати в обществена полза, което на 
практика достига до 1/3 от членовете му. Това присъствие на представители на 
обществената власт в управителния съвет е може би най-фрапантната особеност 
на френския режим. Някои виждат в това присъствие белег на недоверие на 
държавата към фондациите. Защото дори, когато в другите изучавани страни се 
натъкваме на същия принцип на административен надзор върху фондациите, 
той е много по-слаб.  

•  в Германия:  

В Германия, върху управителния орган на фондацията теоретично се 
осъществява административен надзор, но на практика той е много лек и варира 
според законодателството на областта (Land). Става въпрос само за юридически 
надзор, който следи за спазването на правилата на обществения ред и цели да 
предпази самата фондация от вредящи й действия. Също така, за 
осъществяването на “сериозни” разпореждания със собствеността на 
фондацията е необходимо разрешение от контролната инстанция. Тази 
последната има власт да уволнява управителните органи в случай на лошо 
управление. Все пак, чл. 86 от Гражданския кодекс поверява на законодателя 
номинирането и отзоваването на управителния съвет. Посочените различия в 
законовите изисквания показват, че самата логика на административния 
контрол в Германия е доста различна от нашата система. В Германия, 
осъществяваният административен контрол прилича повече на защита, 
отколкото на надзор на фондациите. Немското попечителство съществува по-
скоро поради грижата за опазване, отколкото поради недоверие или желание за 
възпиране на частната инициатива. Още повече, че в предложенията, направени 
по време на законодателните промени започнали след 1998 г., това 
попечителство се разглежда от гледна точка на облекчаването на 
съществуващата юридическа рамка на фондациите и бе поставена под съмнение 
самата необходимост от административно разрешение за учредяване на 
фондациите. Това оставя впечатлението за “неизбежно навлизане на 
фондациите във фазата на нова автономия, което представлява възможна 
алтернатива за запълване на обществени празноти”. 

•  във Великобритания:  

Във Великобритания, попечителската инстанция е “Charity Commission”, която 
е върховната инстанция и която определя организациите, признати за 
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благотворителни (“charity”). В случай на лошо управление (например 
замразяване на банкова сметка), тя може да взема превантивни мерки, както и 
мерки, насочени към модернизиране на целите на “charities”. След издаването 
на “Charities Act” от 1992/1993 г. фондациите са задължени да публикуват 
годишен отчет и да водят счетоводството си по точно определен счетоводен 
метод. Освен това, фондациите трябва да предоставят своите счетоводни 
сметки на трети лица при поискване. “Charities Act “от 1992 г. предостави на 
“Charity Commission” властта да изисква информация и да прави проверки на 
дейността на благотворителните организации (“charity”). Следва да се 
отбележи, че засилването на надзора се осъществява успоредно с увеличаване 
на свободата на британските фондации при управлението на тяхната 
собственост и приходи. Следователно, целта е последващият надзор да се 
замени с предварителен контрол на планираните дейности на организациите. 

•  в Италия:  

Административният надзор в Италия е относително слабо, защото освен 
финансов отчет и отчет за дейността, се изисква само административно 
разрешение за промени в устава. Между другото, както подчертават авторите на 
Foundations in Europe, “макар че теоретично контролът е по-скоро силен и 
вмешателски, в действителност той се ограничава до една проста формалност, 
но често и тя е добронамерено пренебрегвана”. Накрая ще подчертаем, че през 
1997 г. бе премахнато изискваното дотогава административно разрешение за 
придобиване на недвижими имоти и за приемане на дарения или завещания 
надвишаващи определен размер. Поради загриженост за повече ефикасност, 
бяха взети мерки за скъсяване на потенциалните административни срокове. Но 
все пак слабият контрол от страна на държавата би могъл да се промени, защото 
италианският парламент в момента работи за създаването на независима 
инстанция, насочена към контролиране на третия сектор. 

•  в Съединените Щати:  

Законовата рамка на фондациите се характеризира със своя либерализъм. 
Като организации с идеална цел, това са институции на частното право, 
създадени по частна инициатива от учредителите приживе или по завещание, 
ползващи се с пълна свобода на организация и функциониране, с малка степен 
на контрол от страна на публичните власти. Като всички останали юридически 
лица, фондациите подлежат само на формалност по вписване, т. е. депозират 
своите устави пред местните власти. По принцип, с вписването си, те 
придобиват статут на юридическо лице, собствено имущество и собствен 
управителен съвет. 

Най-важните фондации представят публичен отчет за своята дейност и дори 
финанси под формата на периодични отчети, но не са задължени с това. 

•  Заключение:  
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Сравнителното представяне на правомощията, които упражняват контролните 
инстанции, привлече нашия интерес не само поради значимостта на тази власт 
във Франция и малкото автономия, която de facto е предоставена на 
фондациите, но и поради крайната цел на тези правомощия на публичните 
власти. В светлината на няколкото предишни параграфи може да разберем 
какво има предвид г-жа Е. Archambault, когато говори за държавното 
“репресиране” на фондациите. Понастоящем фондациите са непривлекателни 
до голяма степен поради външния и вътрешен надзор, който упражнява 
държавата върху тях. Нашите европейски съседи могат да ни служат за пример 
по този въпрос, тъй като при тях дори когато публичната власт получава 
определени права, това става с цел да се позволи по-голяма свобода на 
фондациите. Това става чрез замяната на архаичната контролна власт с 
надзорна мисия. Френската държава би трябвало ясно да се стреми към нов 
позитивен надзор и да се откаже от неадекватния си интервенционизъм. 

  Франция Германия Великобритания Италия САЩ

Контролиращи 
власти 

Министерство 
на 
вътрешните 
работи 

Различни 
според 
федерираните 
области 

Charity 
Commission 

Министерство 
на финансите   

Публикуване или 
предаване на 
годишни отчети 
на контролната 
инстанция  

Да Да Да Да   

Представителство 
на обществената 
власт в 
Управителния 
съвет 

Да Не Не Не Не 

Изисквано 
разрешение за 
получаване на 
дарения 

Да Не Не Не Не 

Изисквано 
разрешение за 
промени в устава 

Да Да Да Да   

Възможност за 
достъп на трети 
лица до 
годишните 
счетоводни 
отчети и отчетите 
за дейността 

Не Не Да Не   



 

© Български център за нестопанско право. Всички права запазени 

 

III. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Преамбюл  

Дотук нашето изследване представлява описателно представяне на различните 
законодателни и данъчни режими, съществуващи в страните, които подбрахме за това 
проучване. Наблегнахме изключително на тромавостта на френската система, която се 
проявява главно по отношение на административния надзор. Сега ще поставим акцент 
върху пропуските на нашата система като се опитаме преди всичко да предложим 
серия от мерки, целящи да “направят по-привлекателно законодателството за 
фондациите”, ако цитираме израза на Държавния съвет. В действителност, 
необходимостта от конструктивен подход е неизбежна поради френското изоставане – 
изоставане, което ще се задълбочава значително като се имат предвид мотивиращите 
реформи, предприети в чужбина – и поради развитието на това, което Държавният 
съвет квалифицира като “стремеж за учредяване”. Още през 1997 г. той подчерта, че 
“нарастващият брой на молбите, регистрирани в Службата за организации и 
сдружения към Министерството на вътрешните работи, изглежда говори за 
непрекъснат растеж на желанието за учредяване на нови организации, както в 
традиционните сектори, така и в нови области като околна среда, хуманитарни 
дейности, международно сътрудничество или защита на животните”. Четири години 
по-късно, необходимостта от реформа в нашето законодателство за фондациите се 
чувства още по-силно и става още по-спешна. И ако писмото на премиера от 30 януари 
1995 г. нямаше очакваните резултати, то сега можем само да си пожелаем 
перспективите за реформи, предложени в настоящето изследване, да бъдат първата 
крачка към реформиране на френската система - реформиране, което да признае 
участието на частния сектор и на гражданското общество като цяло в дейности, 
традиционно считани за изключително поле на действие на държавата. 

Преди да представим комплекса от мерки, който според нас би позволил развитието на 
фондациите във Франция, е удачно да припомним, че в Националната асамблея мина 
на първо четене поправка, целяща да направи по-гъвкав режима на фондациите на 
предприятия, включена в законопроекта за музеите във Франция (предвижда се 
законопроектът да мине на четене пред Сената следващия септември). Тази поправка 
бе включена в законопроекта за музеите по предложение на Адмикал (Admical). 
Поправката съдържа три значителни подобрения за статута на фондациите на 
предприятия: 

•  увеличаването на програмата за многогодишни дейности може да става след 
проста декларация на областния управител (префекта) вместо след разрешение 
на префекта;  

•  фондацията може да бъде продължавана за минимум три, вместо пет години;  
•  отменена е първоначалната дотация за бъдещите фондации на предприятия като 

отсега нататък учредителя/ите се задължава/т само да прави/ят вноски на 
средства по програмата за дългогодишна дейност  
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Трите горепосочени мерки въвеждат по-голяма гъвкавост за фондациите на 
предприятията и, както ентусиазирано заключава Адмикал, те би трябвало “да 
подтикнат нови предприятия да се впуснат в меценатската авантюра”. 
Позволяваме си да добавим, че тези мерки, колкото и да са благоприятни за 
фондациите на предприятията, правят още по-отчетливи ограниченията спрямо 
фондациите, признати в обществена полза. 

Взимайки под внимание всички тези забележки, можем да твърдим, че 
структурната реформа в законодателството за фондациите и по-специално в 
режима на фондациите в обществена полза е наложителна, за да се избегне 
развитието с две различни скорости в тази област и за да се позволи на третия 
сектор да постигне значителен напредък. Затова ще представим първо 
данъчните, а след това и законодателните мерки, способни да съдействат в тази 
посока. 

А- Данъчната политика : двигател за развитието на фондациите  

1. За данъчното облагане на търговската печалба  

На първо място, смятаме за несъмнена целесъобразността на облагането 
на печалбите от стопанската дейност. Още повече, че инструкцията от 15 
септември 1998 г. изяснява правилата за преценяване на нестопанския 
характер на управлението давайки точен метод, позволяващ да се 
определи дали става въпрос за дейности с цел печалба или с идеална цел 
на организациите в обществен интерес.  

Но от друга страна ние смятаме, че е желателно освобождаването от 
данъци на приходите от имоти по примера на останалите изследвани 
страни, с изключение на Италия (която впрочем няма репутацията на 
страна с привилегирован данъчен режим). Подобно освобождаване от 
данъци би било в синхрон с намаляването на размера на първоначалното 
дарение за фондациите, признати в обществена полза. По-нататък в 
текста ще се върнем отново към предимствата на тази мярка.  

2. За данъчното облагане на даренията и завещанията, направени в 
полза на фондациите  

Предлагаме три отделни мерки за изясняване и създаване на по-благоприятен от 
сегашния режим. 

Първо: считаме, че германският метод за поощряване на даренията в полза на 
новоучредените фондации би могъл да послужи като пример за Франция. Става 
въпрос да се създаде възможност за намаляване на данъците за дарения на 
фондации, създадени в последните няколко години. Това би било ясен знак за 
ангажирането на държавата в полза на фондациите и би поощрило създаването 
и развитието на нови фондации. Размерът на това намаление и броят на 
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годините от създаването на фондациите, през които то ще важи, подлежат на 
уточняване.  

Второ: за да се позволи на фондациите да наваксат закъснението си спрямо 
сдруженията и за да се компенсира намаляването на първоначалното дарение 
(виж по-нататък), предлагаме или горната граница на намалението да се 
преразгледа в посока на нейното повишаване, или да се въведе, както е в 
Германия, механизъм за допълнително намаление.  

Трето: чл. 795 от Общия данъчен кодекс не съдейства за прозрачност на критериите за 
данъчно облагане на даренията и завещанията в полза на фондациите, тъй като той се 
основава на предмета на дейност на фондацията. Следователно, ние предлагаме по 
примера на всички други изследвани данъчни режими, да се премахне данъка за 
прехвърляне на имоти при дарения и завещания, направени на фондациите, признати в 
обществена полза без да се взима под внимание предмета на дейност на фондацията. 

Б- Създаване на по-гъвкава законодателна рамка за фондациите 

1. Улесняване на учредяването 

На първо място, не е задоволителен механизмът за получаване на признаване в 
обществена полза. В действителност, Държавният съвет може напълно 
нерегламентирано да откаже това признаване, тъй като законът не уточнява изрично 
кои са критериите, на базата на които Държавният съвет взема решението си. Ние не 
подлагаме на съмнение необходимостта от административно разрешение поради 
данъчни и политически причини. Въпреки това, изглежда необяснима липсата на 
контрабалансиращ властта на администрацията пункт, който да се изразява в ясна и 
точна информация за използването на тази власт от Държавния съвет (цели, 
елиминаторни критерии, санкции...). И накрая, считаме за неприемливо сроковете за 
получаване на съгласието да бъдат толкова дълги във Франция. Тези срокове трябва да 
бъдат намалени под една година и може би да се възприеме и за фондациите в 
обществена полза системата на мълчаливото съгласие, която е валидна за фондациите 
на предприятията. По въпроса за сроковете за получаване на съгласието, препращаме 
към изследването, осъществено по инициатива на Държавния съвет, което така добре 
хвърля светлина върху неяснотите и утежненията в работата на администрацията. 

Вече обърнахме внимание на втората по-голяма реформа, която трябва да се 
предприеме в областта на учредяването на фондациите: става дума за трънливия 
въпрос за първоначалното (учредителното) дарение. По време на нашите разговори с 
хората, работещи в сферата на фондациите, на преден план систематично излизаше 
проблемът за първоначалното дарение за фондациите, признати в обществена полза (5 
000 000 франка) като основен фактор за слабостта на третия сектор във Франция. 
Поправката в закона касаеща фондациите на предприятия чудесно илюстрира това 
положение, защото тя предлага премахването на първоначалното дарение за тези 
фондации и въвежда концепцията за “фондация на потока”. Смятаме, че идеята за 
“фондацията на потока” е основна, защото тя заменя първоначалното учредително 
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дарение с многогодишни вноски. Що се отнася до данъчните проблеми, ние нарочно 
оставихме висящи причините за нашето предложение за освобождаване от данъци на 
приходите от имуществото. Последната мярка намира своето оправдание в 
намаляването на първоначалното дарение, което частично ще се компенсира с пълното 
освобождаване от данъци на приходите от имуществото. Така първоначалното дарение 
ще се възприема предимно като генератор на доходи. Следователно, преценката дали 
средствата на дадена фондация са достатъчни за осъществяването на нейната дейност 
и дали тя може да бъде дълготрайно явление ще се извършва на базата на 
потенциалната сума, която ще представлява първоначалното дарение. За да 
илюстрираме тази мярка, ние ще се обърнем към примера на Германия и Италия. 

Фиг. 1: Разпределение на фондациите в Германия според размера на активите в 
хиляди евро 

 

Източник: Foundations in Europe, Editions Bertelsmann, Editions 2001. 

Фиг. 2: Разпределение на фондациите в Италия според размера на дарението в 
хиляди евро 

 

Източник: Foundations in Europe, Editions Bertelsmann, Editions 2001. 

Двете диаграми показват, че размерът на първоначалното дарение при повечето от 
фондациите при нашите съседи не е висок. В Италия, при 52 % от фондациите 
първоначалното дарение е по-ниско от 4 милиона франка и в 22 % от случаите то не 
достига 1 милион франка. За Германия, при представителна извадка от 2 300 
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фондации, размерът на първоначалното дарение при 62 % от тях не надвишава 4 
милиона франка. 

По почина на тези два примера, премахването на изискването за първоначално 
минимално дарение от 5 милиона франка и заменянето му с емпиричен критерий 
(наличност на средства съответни на целите, потенциални доходи от собственост ...) би 
трябвало да съдейства за възхода на фондациите и за появата на по-малки фондации, 
поставящи си по-малки цели и имащи ограничен периметър на действие. Тези местни 
фондации ще подпомогнат както децентрализацията и прехвърлянето на отговорности 
от държавата към гражданите, така и развитието на меценатството. В това отношение 
и поради въвличането на местните общности, местните фондации биха били по-
гъвкави при учредяването и при функционирането си. А благодарение на значителните 
данъчни облекчения, с които ще се ползват дарители, те биха разполагали и с голям 
потенциал за финансиране.  

Концепцията за местните фондации е дефинирана от групата Метр Албер (Maître 
Albert) в кратка бележка, цитирана в приложение 3. 

2. Облекчаване на административния надзор 

Вече обърнахме достатъчно внимание върху този проблем. Френската културна 
автентичност дава несъразмерно голяма власт на държавата, което пречи на развитието 
на фондациите, превръщайки ги в хибридни организми, разкъсвани между същността 
си на частни организации и вътрешния и външен контрол от страна на публичните 
власти. 

На първо място, желателно е присъствието на представители на публичните власти в 
управителните съвети да бъде заменено с комисии за развитие и контрол, с 
изключение може би на някои фондации, чийто предмет на дейност засяга точно 
определени сектори, като например тези в областта на общественото здравеопазване. 

Някои действия подлежат на административни разрешения. Изглежда невъзможно 
тези разрешения да бъдат премахнати, когато се правят промени в устава, тъй като 
последният подлежи на одобрение при учредяването на фондацията.  

Сред действията, подлежащи на административни разрешения е и получаването на 
дарения. Според нас разрешението за него трябва да бъде премахнато, защото то 
представлява демотивиращ фактор. То би могло да се замени например със 
задължението за деклариране пред данъчната администрация. Ако подобна мярка 
изглежда преувеличена, би могло да се помисли, по примера на Италия, за 
въвеждането на праг, под който да не се изисква нито разрешение, нито декларация. За 
дарения, надвишаващи този праг, изискването за разрешение се запазва, но то следва 
да може да се обжалва пред административния съд.  

Подобни мерки, даващи по-голяма свобода на фондациите и на меценатството като 
цяло, трябва все пак да се предприемат паралелно с мерки, целящи да гарантират по-
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голяма прозрачност на фондациите. Тази прозрачност ще играе ролята на 
контратежест на либерализацията, докато присъщата на традиционния държавен 
контрол логика не бъде преосмислена. В действителност, вътрешният контрол и 
комплексът от механизмите за административни разрешения ще се заменят от 
опростен последващ контрол, както това става във Великобритания и Гремания 
например. Надзорът ще бъде поверен не само на публичните власти, които биха могли 
да получават финансовите и счетоводни документи на фондациите посредством 
съответния ресорен министър според предмета на дейност на фондацията, но също и 
на трети лица, които ще имат правото да ползват тези документи при поискване. 
Счетоводният отчет, както и кратък отчет за дейността биха могли да бъдат 
публикувани годишно във вестник за официални обяви. 

Като допълнение към нарасналите изисквания за прозрачност към фондациите е 
желателно да бъде създадена организация, която да изследва дейността и 
икономическата тежест на фондациите и да централизира така събраните данни. Това 
би направило възможно да се изнесат точни данни за фондациите във Франция и да не 
се прибягваме до всякакъв род приблизителни и хипотетични преценки, когато е 
необходимо да се представи в цифри информация за френските фондации. В сравнение 
с качеството на статистическите данни в САЩ, където се наброяват повече от 50 000 
фондации, можем само да се червим от срам с единствената официална информация на 
разположение във Франция: броят на съществуващите фондации... 

3. Два ключови проблема остават за разрешаване: въпросът за бъдещата 
фондация и този за капиталовото участие на фондациите в търговските 
дружества  

Досега не засягахме тези два въпроса, защото беше трудно да ги включим в нашия 
сравнителен обзор.  

Що се отнася до проблема за бъдещата фондация, той касае въпросите, които повдигат 
учредяването на фондация по завещание и дарението за все още несъществуваща 
фондация. Държавният съвет задълбочено разгледа тези въпроси и направи 
предложения за изменения в посока на изясняване на правилата. Тези предложения 
изглеждат логични и хармонично структурирани Поради това препращаме към 
изготвения текст за предвиждани реформи. 

Що се отнася до проблема за притежаването на дялове или акции от търговски 
дружества, то в останалите европейски страни фондациите притежават капиталово 
участие в големите групировки. В този смисъл често се цитират като примери 
Volkswagen и Bertelsamm в Германия. В Швеция, 9 % от борсовата капитализация на 
страната се държи от фондациите. Въвеждането на подобна система във Франция би 
имало значителни предимства: това ще позволи нова форма на приходи, ще предложи 
алтернатива при решаването на евентуални проблеми при наследяването в 
предприятието или при блокиране на дружествения капитал. Въпреки това, 
фондацията не трябва да се превръща в инструмент, обслужващ юридическите и 
данъчни натъкмявания, касаещи капитала на търговските дружества или целящ 
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управлението на предприятието. Затова, както бе предложено и от Държавния съвет, 
акциите или дяловете трябва да съставляват само ограничена част от активите на 
фондацията, а правата на глас, свързани с тези части не трябва да се упражняват. В 
тази област трябва също да се предвиди предприемането на по-мащабна реформа, а 
предварителната работа, извършена от Държавния съвет в тази насока, би позволила да 
се спести време за анализ на пропуските в нашата система. 

1. За европейски статут на фондациите  

Между другото, подобна реформа в сферата на фондациите би могла да се 
впише в по-широките рамки за размисъл върху законодателството за 
фондациите в европейски мащаб. Ако Франция днес е длъжна да модернизира 
своето законодателство за фондациите, същата тема заслужава да се 
преосмисли и в рамките на Европейския съюз, който да обърне внимание 
веднъж завинаги на въпроса за европейския статут на фондациите. Темата бе 
засегната в едно комюнике на Европейската комисия, публикувано през юни 
1997 г. и оставено в ръцете на страните-членки. Трябва да подчертаем, че 
оттогава няма никакъв напредък по този въпрос. 

В международен план, признаването на статута на юридическо лице на 
сдруженията и фондациите е много по-неясен, отколкото този на 
предприятията, които са предмет на добре разработени конвенции. Две 
конвенции по признаването на статута на юридическо лице на фондациите, 
подписани от някои държави през 1961 и 1972 г., никога не бяха ратифицирани. 
Конвенцията за “признаване на юридическата личност на международните 
междуправителствени организации”, изготвена от Съвета на Европа, бе 
подписана на 24 април 1986 г. Но сферата на приложение на конвенцията е 
ограничена, както и броят на държавите, които са я ратифицирали. 

Предложението за Регламент на СЕЕ (Европейската икономическа комисия), 
който да “има статут на европейско сдружение” може би ще реши тези 
проблеми. Статутът за европейските сдружения е в процес на подготовка. Във 
Франция той ще засегне сдруженията по закона от 1901 г. и фондациите. 
Европейско сдружение може да бъде учредено от най-малко две сдружения или 
фондации, имащи седалища в две различни страни от Европейския съюз или от 
21 физически лица, живеещи в най-малко две различни страни. Вече 
съществуващо национално сдружение или фондация може да се трансформира 
в европейско сдружение ако се докаже, че упражнява транснационална дейност 
и че има организационна структура в друга страна от Европейския съюз освен в 
тази, в която е регистрирано седалището й. Публикуването на регистрацията ще 
бъде задължително: във вестник в страната, където е седалището и в 
Официалния вестник на Европейския съюз. Дискусията по признаването на 
сдруженията и фондациите на европейско ниво засяга главно проблема за 
компетентността на националните администрации за признаване на статута в 
общ интерес. Невъзможно е например, френската администрация да признае в 
обществена полза една британска “charity” или на една германска “Stiftung”. Но 
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това не означава, че това налага да се отрича или пренебрегва този характер. 
Желателно е да се изготви международна конвенция, която да определя 
критериите, по които законодателството на една държава признава 
юридическата личност на институциите на другите страни и общия интерес на 
тяхната социална цел. 

Данъчните последствия от подобни нововъведения още не са добре преценени 
на транснационално ниво. До този момент никога не е имало опит да се изясни 
действителният субект на намалението за дарение, направено от френски 
данъкоплатец в полза на британска “charity”. А това би бил значителен 
напредък за европейското гражданство. 

След всичко това, може да се каже, че днес фондациите съсредоточават 
вниманието върху своите проблеми, за което свидетелствуват предприетите 
национални реформи в Германия и във Великобритания, както и дебатите около 
статута на европейска фондация. Поради вече изложените причини, Франция 
трябва да отпуши механизмите за национална реформа в тази област, като 
паралелно играе активна роля вътрешнообщностното признание за фондациите. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение искаме да припомним, че напълно осъзнаваме непълнотата на 
направените на края препоръки. Нашата основна цел беше да разкрием 
основните слабости в нашето законодателство за фондациите като се 
основаваме на сравнения в международен мащаб и по този начин да 
мотивираме предложенията си. Следователно, нарочно не засегнахме 
процедурните въпроси по приложението на предложените мерки (закони, 
декрети...). 

Убедени сме, че данъчната политика на поощрителни мерки, ще привлече 
вниманието върху фондациите. Подкрепена с една по-голяма гъвкавост при 
законодателните и административни ограничения, тегнещи върху тези 
организации, тя ще вдъхне промени в манталитета чрез прехвърлянето на 
отговорностите от държавата към гражданското общество. И именно в името на 
това ново равновесие между отговорностите на държавата и гражданското 
общество трябва да се мисли и прилага реформата на национално ниво като 
едновременно се осъзнаят европейските нужди, които правят тази реформа 
спешна и необходима. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЧЛЕНОВЕ ОТ ОБЩИЯ ДАНЪЧЕН КОДЕКС  

1. Член 200 от Общия данъчен кодекс (CGI)  
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- Данъкоплатци, живеещи във Франция по смисъла на чл. 4В, имат право 
да ползват намаление до 50 % от дължимия данък върху доходите за 
сумите, които са в рамките на 6 % от облагаемия им доход, и които 
представляват дарения и вноски, направени в полза на : 

А. Фондации и сдружения, признати в обществена полза; 

Б. Организации от общ интерес с филантропичен, образователен, 
социален, хуманитарен, спортен, семеен, културен характер или такива, 
подпомагащи пропагандирането на художественото наследство, 
защитата на природната среда или разпространението на френската 
култура, език и научни знания; 

В. Висши или художествени учебни заведения с обществен или частен 
характер, с идеална цел и които са лицензирани от Министерството на 
висшето образование или от Министерство на културата; 

Г. Организации, споменати в чл. 238 а ; 

Д. Културни и благотворителни организации, на които е разрешено да 
получават завещания, както и официално признати религиозни 
обществени учреждения в областта Елзас-Мозел. 

- Фондациите и сдруженията, признати в обществена полза, могат да 
получават вноски за сметка на организациите, споменати в ал. 1, когато 
това е включено в устава, който е одобрен с декрет на Държавния съвет. 

- Процентът на данъчни намаления, споменат в ал. 1 се увеличава на 60 
%, когато вноските са направени в полза на организации с идеална цел, 
занимаващи се с набавянето на безплатна храна за хора в затруднено 
положение, които работят за подпомагане на тяхното настаняване или 
които предлагат на хора в затруднено положение безплатно грижите, 
споменати в чл. 261, 4, 1°. 

Всяка година границата на споменатите в ал. 1 дарения се определя 
пропорционално на горната граница на първата ставка от таблицата на 
подоходните данъчни ставки. Полученият размер се закръгля ако има 
нужда към по-високата стойност на десетиците.  

- Необходимо условие за ползването на облекченията според 
разпореждания ал. 1 и ал. 3 е прилагането към данъчната декларация на 
документи, удостоверяващи основанието за данъчните облекчения, 
които се изготвят по модел, определен с постановление, с което се 
посочват цялата сума, датата на даренията и бенефициента. В противен 
случай, данъчното намаление се отказва без уведомяване за 
предварително коригиране. 



 

© Български център за нестопанско право. Всички права запазени 

 

2. Член 238 а от Общия данъчен кодекс (CGI)  

Предприятията, дължащи данък върху печалбата, могат да 
приспаднат от своята печалба, но в рамките на 0,225 % от оборота 
си, вноските, които са направили в полза на организации от общ 
интерес, които имат филантропичен, образователен, научен, 
социален, хуманитарен, спортен, семеен, културен характер или 
на такива, подпомагащи пропагандирането на художественото 
наследство, защитата на природната среда или разпространението 
на френската култура, език и научни знания и по-специално, 
когато тези дарения са направени в полза на фондации на 
предприятия, дори последните да носят името на предприятията-
учредители. 

Разпорежданията в ал. 1 се прилагат дори, когато името на 
финансиращото предприятие е свързано с действия, 
осъществявани от тези организации. 

- Границата за приспадане на дарения, посочени в ал. 1, е 
фиксирана на 0,325 %, когато даренията са направени на 
фондации или сдружения, признати в обществена полза и 
отговарящи на условията, определени в ал. 1, както и на културни 
и благотворителни организации, на които е разрешено да 
получават завещания, както и официално признати религиозни 
обществени учреждения в областта Елзас-Мозел. 

- Когато в една отчетна година, границите, определени в ал. 1 и в 
ал. 2, са надхвърлени, надвишаващата сума може да се приспадне 
от печалбата за следващите пет отчетни години, след 
предварително приспадане на даренията, направени за всяка една 
от тези отчетни години и без това да води до надвишаване на 
границите на приспадане, определени в ал. 1 и в ал. 2. 

- Споменатото в ал. 1 приспадане може да се осъществи в 
границите на предвиденото такова в чл. 2, ал. 1 за дарения, 
направени на организации, които отговарят на условията за устав 
и функциониране, определени чрез постановление на Държавния 
съвет, и които имат като изключителна цел да участват чрез 
финансово подпомагане в създаването на предприятия. 

- Организациите, споменати в 2, ал. 1, могат да получават дарения 
за сметка на организациите, споменати в ал. 1, когато това е 
включено в устава, който е одобрен с декрет на Държавния съвет. 

3. Член 757 от Общия данъчен кодекс (CGI) 



 

© Български център за нестопанско право. Всички права запазени 

 

Даренията с предаване от ръка на ръка подлежат на данък върху даренията в следните 
случаи: 

•  когато получателят на дарението или негови представители го декларират чрез 
акт, който подлежи на вписване, независимо какъв е той;  

•  когато са предмет на юридическо установяване;  
•  когато дарителят ги декларира пред данъчната администрация по своя 

инициатива или (по-често) по искане на администрацията. Така оповестените 
дарения с предаване от ръка на ръка трябва да бъдат декларирани или вписани в 
едномесечен срок от момента на оповестяването (член 635 на Общия данъчен 
закон). Плащането на данъка върху дарението става при вписването или при 
подаването на декларацията;  

•  в случай на констативен акт за последващо дарение, което е направено между 
същите лица, както и при смърт на дарителя ако получателя на дарението е сред 
наследниците. Това разпореждане не засяга все пак дарения направени от ръка 
на ръка, за които предварително са платени данъци при тяхното деклариране, 
юридическо установяване или оповестяване или които, без да са били обложени 
с данъци (именно поради факта, че размерът на дареното е по-нисък от това на 
личните намаления), са били вписани или декларирани; но ако декларацията, 
юридическото установяване или оповестяването са направени в последните 
десет години, те трябва да се включат при изчисляването на данъка върху 
дарението при новото прехвърляне.  

Във всички цитирани дотук случаи, стойността на дарението, върху която се изчислява 
данъка върху дарението е тази, на която дарението е оценено към момента на 
изискуемост на данъка; например в деня на оповестяването от получателя на 
дарението ако става дума за оповестяване на дарение направено от ръка на ръка. 

Във всички останали случаи, освен гореизброените, даренията, направени от ръка на 
ръка, не подлежат на никакъв данък.  

4. Член 795 от Общия данъчен кодекс (CGI) 

Безплатно се освобождават от такси по прехвърлянето по безвъзмезден 
начин: 

- Даренията и завещания на произведения на изкуството, на 
паметници и предмети с историческо значение, на книги, печатни 
издания или ръкописи, които са направени в полза на граждански 
организации, с изключение на тези, споменати в член 794, I и ако 
тези произведения и предмети са предназначени да бъдат 
включени в обществена колекция; 

- Даренията и завещанията, предадени на публичните учреждения 
или на такива в обществена полза, чиито средства са 
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предназначени изключително за научни, културни или 
художествени произведения; 

- Даренията и завещанията, направени на обществени 
благотворителни учреждения, с изключение на тези, споменати в 
член 794, I, на кооперации и на всякакви други дружества, 
признати в обществена полза, чиито средства са предназначени за 
подпомагане, за защита на природната среда или за защита на 
животните. 

Благотворителният характер на това разпореждане се 
решава с декрет на Държавния съвет или с постановление 
на областния управител, който разрешава приемането; 

- Даренията и завещанията, направени на сдруженията за висше 
образование, признати в обществена полза съгласно член 7 на 
Закона от 18 мат 1880 г., и на дружества за безплатно народно 
образование, признати в обществена полза и субсидирани от 
държавата; 

- Дарения и завещания на парични суми или недвижими имоти, 
направени в полза на граждански организации, с изключение на 
тези, споменати в член 794, I, със задължение за бенефициентите 
да използват тези дарения за закупуването на произведения на 
изкуството, на паметници и предмети с историческо значение, на 
книги, печатни издания или ръкописи, които са предназначени за 
обществени колекции или за поддържането на обществени 
колекции; 

- Дарения и завещания, направени в полза на организации на 
социални жилищни фондове или техни съюзи; 

- Дарения и завещания, направени в полза на Националния съюз 
на ветераните и жертвите на войната; 

- Дарения и завещания, направени в полза на културни 
сдружения, на съюзи на културни сдружения и на разрешените 
конгрегации; 

- Дарения и завещания, направени в полза на обществени 
учреждения или на такива в обществена полза, с изключение на 
тези, споменати в член 794, I, на частни дружества или други 
редовно учредени според нарочната воля на дарителя или 
завещателя групи за издигането на паметници на загиналите във 
войната или за прослава на нашата и дружеските армии; 
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- Дарения и завещания на недвижими имоти, намиращи се в 
зоните, определени в член L 243-1 от Селскостопанския кодекс, 
направени в полза на Организацията за опазване на крайбрежните 
пространства и на езерните брегове. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ 

За да илюстрираме съществуващите различия между данъчните 
режими на изучаваните страни, ще приведем няколко конкретни 
случая, за да се даде количествен израз на данъчните трудности 
на тези действия.  

ПЪРВИ КАЗУС: ДАРЕНИЕ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ 

Хипотези: 

•  Размер на дарението : 150 000 евро  
•  Облагаем доход на частното лице : 300 000 евро  
•  Фондацията отговаря на необходимите условия, за да се ползва с най-

благоприятния режим във всяка от страните  

ТАБЛИЦА 1 

  Франция Германия Великобритания Италия САЩ 
% на намаляване 
от размера на 
дарението 

= 50 % * 150 
000 = 75 000 няма = 100 % * 150 

000  

= 19 % * 
150 000 = 
28 500 

= 50 % * 
150 000 = 
75 000 

Горна граница = 6 % * 300 
000 = 18 000

= 10 % * 300 
000 = 30 000 Няма няма Няма 

Приспадане няма 20 000 Няма няма Няма 
Крайна сума за 
намалението  18 000 50 000 150 000 28 500 75 00 

Оставащ за 
плащане данък 132 000 100 000  0 121 500 75 000 

ВТОРИ КАЗУС: ДАРЕНИЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Хипотези: 

•  Размер на дарението : 2 000 000 евро  
•  Оборот : 500 000 000 евро  
•  Размер на заплатите : 50 000 000 евро  
•  Облагаема печалба : 50 000 000 евро 

ТАБЛИЦА 2 
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  Франция Германия Великобритания Италия САЩ

  

Фондации, 
признати в 
обществена 
полза 

Фондации на 
предприятия         

Горна 
граница 

= 0,325 % * 
500 = 1,625 

= 0,225 % * 
500  

= 0,2 % * 
(500 + 50) 
= 1,1 

няма = 2 % * 
50 = 1 

= 10 
% * 
50 = 5

Приспадане Няма няма 0,02 няма няма Няма 
Крайна сума 
за 
намалението  

1,625 1,125 1,12 2 1 5 

Оставащ за 
плащане 
данък 

3,375 3,875 3,88  0 4 0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРУПАТА МЕТР АЛБЕР (MAITRE 
ALBERT) ОТНОСНО МЕСТНИТЕ ФОНДАЦИИ 

Групата Метр Албер (Maître Albert) 

Филип Пулти, Пол Жажер, Клер Бона, Флоранс Лепани-Дювал 

15 януари 2001 

Създаване на юридически и данъчен статут на местните фондации 
(“Fondations de Proximité”) 

Увеличаването на свободното време (намаляване на работното време) и на 
потенциала на частното финансиране чрез “продуктивно” намаление на 
данъчната тежест представляват богат ресурс от добра воля и възможности за 
развитието на сдруженията. Нашият проект за местни фондации би могъл да 
улесни децентрализацията и прехвърлянето на отговорности от държавата към 
френските граждани, както и да предизвика нов подем в меценатството. В тази 
област Франция е значително закъсняла в сравнение с други европейски страни, 
Канада и САЩ.  

Настоящият статут на фондациите (фондациите “защитени” от Фондацията на 
Франция, фондациите в обществена полза, фондациите на предприятия) е 
обременен от липсата на законодателна гъвкавост и не е привлекателен за 
частните капитали. 

Местните фондации биха се ползвали от нов юридически и данъчен статут, 
който да улеснява тяхното учредяване и финансиране, да разширява полето на 
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действие на меценатството, като същевременно осигурява прозрачност на 
тяхното функциониране. Успоредно с новия статут, в рамките на курсовете за 
постоянна професионална квалификация и на втория и третия университетски 
цикъл, ще се подкрепя възпитанието в асоциативен живот и меценатство. 

Статут на местните фондации 

Учредяване: от всякаква група физически (най-малко три физически лица) или 
юридически лица (акционерни дружества, ...), чрез трансформация на вече 
съществуваща фондация (в обществена полза, на предприятие) или на 
асоциация по Закона от 1901 г. С молба до префектурата (областната управа).  

Предмет на дейност: всяка дейност от общ интерес с идеална цел (например в 
областта на образованието, културата, общественото здравеопазване, научните 
изследвания, професионална квалификация, хуманитарни акции, с местно, 
национално или международно призвание...). Тази дейност трябва да се вписва 
в местния живот. Недопустим предмет на дейност: финансиране на 
политически партии или избирателни кампании, дейности с цел печалба. 

Срок  

Фондацията може да бъде учредена с ограничен или неограничен срок. 

Организационна структура и продължителност 

Управителни органи:  

Директор, финансист, секретар, които се избират всяка година от Контролния 
съвет. 

Контролни органи:  

Контролен съвет, който се събира минимум три пъти в годината и се състои от 
минимум пет лица, избрани от фондацията, които не са свързани с роднински 
или други връзки с членовете на управителните органи. Поне един член е: 

•  представител на местната общност, общински съветник (номиниран от кмета) 
или генерален съветник (или негов представител) на града или на областта, в 
която е регистрирана фондацията  

или 

•  представител на централната администрация, която има отношение към 
дейността на фондацията.  
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Одитор, който веднъж годишно анализира и заверява счетоводството. 
Задължително е публикуването и изпращането на данъчната администрация на 
счетоводните документи и отчета за дейността на фондацията. Веднъж на три 
години данъчната администрация проверява даренията, счетоводството и 
съвместимостта на дейността с предмета на фондацията. Етична 
(деонтологична) комисия разглежда частните проблеми и при необходимост 
препоръчва промени или евентуални санкции.  

Възможност за контрол от страна на администрацията, за да се убеди, че 
предметът на дейност, работата, даренията и счетоводството са 
законосъобразни. 

Финансиране: 

Всяко физическо или юридическо лице може да прави дарения на фондация по 
свой избор. Приспадането на даренията е по следната схема: 

•  Данък върху дохода: приспадане на даренията до 25 % от облагаемия доход или 
намаляване до 5 % от данъка върху дохода;  

•  Данък солидарност върху богатствата: директно приспадане на даренията до 
100 % от размера на данъка;  

•  Данък върху печалбата: приспадане на даренията до 5 % от облагаемата 
печалба;  

•  Данък върху наследството: директно приспадане на даренията до 100 % от 
данъка върху наследството.  

Чрез данъчно уреждане на даренията, местните фондации биха осигурили 
възхода на меценатството във Франция. 

Прехвърлянето на отговорности от държавата към третия сектор ще 
благоприятства децентрализацията, ще включи по-активно гражданите в живота 
на колектива и ще намали държавните разходи. Този нов статут се различава от 
тези на фондациите в обществена полза и на фондациите на предприятия главно 
с по-голямата гъвкавост при създаването и работата, с участието на местните 
общности и със значителния си потенциал за финансиране благодарение на 
важни данъчни привилегии за дарителите. Механизмите за контрол и 
осигуряване на прозрачност ще осигурят доброто управление на тези фондации 
като същевременно ще редуцират пречките, ограничаващи понастоящем 
фондациите в обществена полза.  

Приложения: 

Обобщителна таблица за разликите в сравнение с настоящите статути (да се 
допълни) 

Фондация на Франция 
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Фондация в обществена полза 

Фондация на предприятие 

Сравнение с други страни 

(Източник: Комюнике на Европейската комисия за издигане на ролята на 
сдруженията и фондациите в Европа – 1997 г. – СОМ (1997) 241краен) 

Страна Дарения от частни лица Дарения от предприятия

Белгия 5 % от доходите с горна граница 10 
000 000 белгийски франка 

5 % от нетната печалба до 
2 000 000 белгийски 
франка. 

Федерална 
Република 
Германия 

От 5 до 10 % от доходите в 
зависимост от предмета на дейност на 
фондацията 

0,2 % от оборота или от 
заплати и вноски 

Франция 
5 % от облагаемия доход, но 
максимално до 40 % или 50 % от 
стойността на дарението 

От 37 % до 40 % от 
облагаемия доход в 
рамките на 3 промила от 
оборота 

Италия 

2 % от доходите. Този процент може 
да бъде по-висок за културни 
дейности.  
Даренията в полза на Католическата 
църква или за развиващите се страни 
могат да бъдат приспаднати в рамките 
на 2 000 000 лири. 

2 % от оборота 

Холандия 
От 1 % до 10 % от доходите. За някои 
дарения направени под формата на 
пожизнена рента пълно приспадане. 

6 % от облагаемия доход 

Великобритания 

Приспадане на даренията, направени 
под формата на пожизнена рента. 
Пълно приспадане за някои дарения 
надвишаващи 250 £ (Закон от 1990 г.) 

Също като при частните 
лица 

Испания От 20 % до 30 % от облагаемия доход 

До 10 % от данъчната 
основа. Специфични 
привилегии за 
художествени дейности. 

 
 
БЦНП допуска използване на текстове от публикацията с единствено условие да бъде 

цитиран източникът 
 


