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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 

904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в 

областта на данъка върху добавената стойност 

(COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS)) 

(Специална законодателна процедура – консултация) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0755), 

– като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0003/2017), 

– като взе предвид член 78в от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0306/2017), 

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено; 

2. приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 

293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС; 

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да информира последния за това; 

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в предложението на Комисията; 

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Несъответствието в 

приходите от ДДС се изчислява на 

12,8% или 152 милиарда евро годишно, 

включително трансгранични измами 

с ДДС в размер на50 милиарда евро, 

като поради това ДДС е важен 
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въпрос, който следва да бъде разгледан 

на равнището на Съюза. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Тъй като в рамките на 

специалните режими държавата членка 

по регистрация събира и контролира 

ДДС от името на държавите членки по 

потребление, е целесъобразно да се 

предвиди механизъм, чрез който 

държавата членка по регистрация да 

получава такса от съответните държави 

членки по потребление за компенсиране 

на разходите за събиране и контрол. 

При все това, тъй като настоящата 

система, при която таксата се удържа от 

размера на ДДС, който трябва да бъде 

прехвърлен от държавата членка по 

регистрация на държавите членки по 

потребление, причинява затруднения за 

данъчните администрации, в частност 

когато става дума за възстановявания, 

тази такса следва да се изчислява и 

плаща ежегодно извън рамките на 

специалните режими. 

(5) Тъй като в рамките на 

специалните режими държавата членка 

по регистрация събира и контролира 

ДДС от името на държавите членки по 

потребление, е целесъобразно да се 

предвиди механизъм, чрез който 

държавата членка по регистрация да 

получава такса от съответните държави 

членки по потребление за компенсиране 

на разходите за събиране и контрол. 

При все това, тъй като настоящата 

система, при която таксата се удържа от 

размера на ДДС, който трябва да бъде 

прехвърлен от държавата членка по 

регистрация на държавите членки по 

потребление, причинява затруднения за 

данъчните администрации, в частност 

когато става дума за възстановявания, 

тази такса следва да се изчислява и 

плаща ежегодно извън рамките на 

специалните режими, и когато се 

извършва възстановяване между 

различни национални валути, следва 

да се прилага актуалният обменен 

курс, публикуван от Европейската 

централна банка. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) За да се опрости събирането на 

статистически данни относно 

прилагането на специалните режими, 

(6) За да се опрости събирането на 

статистически данни относно 

прилагането на специалните режими, 
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Комисията следва да бъде 

упълномощена да има автоматичен 

достъп до общата информация, 

отнасяща се до специалните режими, 

съхранявана в електронните системи на 

държавите членки, с изключение на 

данните за отделни данъчно задължени 

лица. 

Комисията следва да бъде 

упълномощена да има автоматичен 

достъп до общата информация, 

отнасяща се до специалните режими, 

съхранявана в електронните системи на 

държавите членки, с изключение на 

данните за отделни данъчно задължени 

лица. Държавите членки следва да 

бъдат насърчавани да гарантират, че 

тази обща информация е на 

разположение на други съответни 

национални органи, ако това вече не е 

гарантирано, с цел да се води борба 

срещу измамите с ДДС и изпирането 

на пари. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 7 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) Комуникацията между 

Комисията и държавите членки 

следва да бъде адекватна и 

ефективна, за да се постигнат 

своевременно целите на настоящия 

регламент. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 9 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Използването на 

информационни технологии в 

борбата срещу измамите може да 

предостави на компетентните 

органи възможност да откриват 

мрежите за измами по-бързо и 

всеобхватно. Прилагането на 

целенасочен и балансиран подход с 

използване на новите технологии би 

могло да намали необходимостта от 
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общите мерки на държавите членки 

за борба срещу измамите и 

същевременно да повиши 

ефикасността на политиката за 

борба срещу измамите. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕС) № 904/2010 

Раздел 3 – подраздел 1 – член 47a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разпоредбите на настоящия раздел се 

прилагат от 1 януари 2021 г. 

Разпоредбите на настоящия раздел се 

прилагат от 1 януари 2021 г. 

Държавите членки си обменят 

незабавно цялата информация, 

посочена в подраздел 2, освен ако 

изрично не е посочено друго. 

Обосновка 

Необходимо за целите на обмена на информация между компетентните органи. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕС) № 904/2010 

Раздел 3 – подраздел 3 – член 47й– параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Всяка държава членка съобщава 

на останалите държави членки и на 

Комисията координатите на 

компетентното лице, отговорно за 

координирането на административните 

разследвания в тази държава членка. 

4. Всяка държава членка съобщава 

на останалите държави членки и на 

Комисията координатите на 

компетентното лице, отговорно за 

координирането на административните 

разследвания в тази държава членка. 

Тази информация се публикува на 

уебсайта на Европейската комисия. 
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Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕС) № 904/2010 

Раздел 3 – подраздел 4 – член 47л – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  В срок от две години от датата на 

прилагане на настоящия регламент 

Комисията извършва преглед с цел да 

гарантира жизнеспособността и 

рентабилността на таксата, и ако е 

необходимо, предприема мерки за 

корекция. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕС) № 904/2010 

Раздел 3 – подраздел 5 – член 47м– параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предоставят на 

Комисията достъп до статистическата 

информация, съхранявана в техните 

електронни системи в съответствие с 

член 17, параграф 1, буква г). Тази 

информация не съдържа лични данни. 

Държавите членки предоставят на 

Комисията достъп до статистическата 

информация, съхранявана в техните 

електронни системи в съответствие с 

член 17, параграф 1, буква г). Тази 

информация не съдържа лични данни и 

е ограничена до съответната 

информация, необходима за 

статистически цели. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕС) № 904/2010 

Раздел 3 – подраздел 6 – член 47н – параграф 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) информацията, до която 

Комисията трябва да има достъп, в 

е) информацията, до която 

Комисията трябва да има достъп, в 
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съответствие с член 47м, както и 

техническите средства за извличане на 

тази информация.  

съответствие с член 47м, както и 

техническите средства за извличане на 

тази информация. Комисията 

гарантира, че извличането на данни 

не създава ненужна административна 

тежест за държавите членки. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Настоящото предложение, представено от Комисията на 1 декември 2016 г., е част от 

пакета от законодателни мерки относно модернизирането на ДДС за целите на 

трансграничната електронна търговия между предприятия и потребители (B2C). 

Предложението предоставя базата за основната инфраструктура за информационни 

технологии и правилата и процедурите, необходими за сътрудничество от страна на 

държавите членки, за да се осигури успехът на разширяването на обхвата на режима за 

съкратено обслужване на едно гише (MOSS) така, че да включи и услуги, различни от 

далекосъобщителните услуги, услугите за разпространение на радио и телевизия и 

услугите, извършвани по електронен път (за които MOSS вече се прилага), както и 

дистанционните продажби на стоки, както в рамките на ЕС, така и извън него. Очаква 

се цялостният пакет да доведе до увеличаване на приходите от ДДС за държавите 

членки със 7 милиарда евро годишно и до намаляване на регулаторните разходи за 

предприятията с 2,3 милиарда евро годишно. 

Предложението е тясно свързано с предложението за изменение на Директива 

2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с 

данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и 

дистанционните продажби на стоки (COM/2016/757; 2016/0370 (CNS)), тъй като то 

прилага промените, представени в това предложение, чрез изменения на Регламент 

(ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с 

измамите в областта на данъка върху добавената стойност; поради това двете 

предложения следва да бъдат разгледани заедно. 

Очаква се предложението да има значително положително бюджетно отражение за 

държавите членки. Координирането на одитите и стимулът с административната такса, 

плащана от държавата членка, получаваща събран ДДС, на държавата членка по 

регистрация на данъчно задълженото лице, следва да доведат до одити, базирани на 

риска. По-ефективният и рационализиран процес на одит, насочен към резултата от 

одита и значително намаляващ бюрокрацията за предприятията, следва да доведе до по-

високо ниво на съответствие в сравнение с алтернативния некоординиран подход, 

който може ненужно да блокира средства.  

Докладчикът приветства и напълно подкрепя предложението на Комисията. Тъй като 

настоящото предложение представлява техническо привеждане в съответствие на 

Регламента относно административното сътрудничество и борбата с измамите в 

областта на данъка върху добавената стойност, произтичащо от промените, 

представени в предложението относно модернизирането на ДДС за трансгранична 

електронна търговия, (както е посочено по-горе), докладчикът препоръчва приемането 

на това предложение и призовава Съвета своевременно да приеме това предложение. 
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