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Предложение за акт на Съюза относно изменение на Директива 2006/112/ЕО 
относно общата система на данъка върху добавената стойност

Европейският парламент,

– като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 46, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 
година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на 
доставка на услуги1

промени мястото и условията на плащане на данък добавена стойност (оттук 
нататък ДДС) за доставчиците на телекомуникационни услуги, на услуги за 
радио и телевизионно разпръскване и на електронни услуги (оттук нататък 
избрани електронни услуги) на данъчно незадължени лица, при което 
доставчиците на избрани електронни услуги плащат ДДС в държавата, в която 
клиентите на предоставяната от тях услуга са използвали дадената услуга;

Б. като има предвид, че съгласно обяснителния меморандум към Директива 
2008/8/ЕО основната причина за въвеждането на тези промени е премахването 
на положението, при което доставчиците на избрани електронни услуги се 
установяват в държави членки с по-ниска ставка на ДДС, тенденция, която се 
отнася особено за по-големи дружества, чиито седалища са в държавата членка с 
най-ниски ставки на ДДС, докато тази причина не може да се прилага за малките 
предприемачи;

В. като има предвид, че предоставянето на избрани електронни услуги в рамките на 
една държава членка продължава да се урежда от национални разпоредби, при 
което в повечето държави членки малките предприемачи са освободени от 
задължението за регистрация по ДДС до достигането на определен оборот, с 
което се създават различия в предоставянето на избрани електронни услуги в 
рамките на Съюза, особено когато доставчиците на избрани електронни услуги 
прекратят предоставянето на услуги извън държавата членка, в която е тяхното 
седалище, за да избегнат задължението за регистрация по ДДС;

Г. припомня, че е важно да се премахнат всички пречки за навлизане пред малките 
предприемачи, тъй като малките предприятия имат ключова роля за създаването 
на нови работни места и за иновациите;

Д. като има предвид, че един от трите основни приоритета на Комисията е 

1 OВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 11.
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създаването на единен цифров пазар и че според Комисията един от шестте 
основни начина за постигане на посочената цел е да се облекчи създаването на 
собствени дружества от страна на иноваторите, и като има предвид, че режимът 
за съкратено обслужване на едно гише (оттук нататък „ДДС на едно гише“) 
понастоящем е в пряко противоречие с горепосочената идея; 

Е. като има предвид, че плащането на ДДС в държавата членка на потребление без 
предоставяне на изключение за малките предприемачи може да има 
отрицателни, дори фатални последствия за малките доставчици на избрани 
електронни услуги, за които регистрационните и данъчните задължения създават 
административна пречка, която може да ги обезкуражи да предоставят услуги, 
въпреки съществуването на системата „ДДС на едно гише“, която служи за 
предотвратяване на множествената регистрация по ДДС в отделните държави 
членки, като дава възможност на доставчика на избрани услуги да подаде една 
данъчна декларация и да плати данък за всички предоставени услуги в 
държавите членки;

Ж. като има предвид, че системата „ДДС на едно гише“ освен регистрационни и 
платежни задължения носи и допълнителни административни  мерки, като 
задължение за архивиране на документи, съдържащи задължителни данни за 
купувачите за  срок от 10 години (включително при продажбата на електронни 
апликации на стойност няколко цента), докато досега не беше необходимо да се 
установяват личните данни на купувачите, след като започне да функционира 
„ДДС на едно гише“ малките предприятия ще бъдат длъжни да събират и 
архивират тези данни, което съответно води до допълнителни административни 
задължения за тях, свързани например с гарантирането на защитата на събраните 
лични данни, задължение за изготвяне на тримесечни доклади, като при 
неизпълнение на тези задължения на доставчика на данни ще бъде отказан 
достъп до системата „ДДС на едно гише“ и съответно малките предприемачи ще 
бъдат задължени да се регистрират по ДДС във всяка държава членка по отделно 
и т.н.;

З. като има предвид, че горепосочените разпоредби на директиви 2006/112/ЕО и 
2008/8/ЕО могат да накарат доставчиците на избрани електронни услуги, които с 
оглед на специфичния характер на своите продукти могат да развиват своята 
дейност навсякъде по света, или да прекратят предоставянето на избрани 
електронни услуги извън държавата членка, в която са данъчно задължени, или 
да преместят своето седалище извън Съюза, например чрез регистрация на 
платформа, създадена извън Съюза, чрез която доставчиците на избрани 
електронни услуги ще продават електронни услуги на ниска цена, 
пропорционална на премахването на административните пречки, които са 
свързани с „ДДС на едно гише“; 

И. като има предвид, че е необходимо малките предприемачи да бъдат подкрепяни, 
а не да се създават ненужни пречки пред тях, дори и когато административните 
пречки са обосновани с добра идея, респективно система, каквато е „ДДС на 
едно гише“, която в крайна сметка се превръща в пречка; 
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Й. като има предвид, че не е подходящо пред малките предприемачи да се създават 
пречки и след това тези пречки да бъдат компенсирани с възможности за 
финансова помощ, която е свързана с допълнителна административна тежест, 
съпровождаща фондовете на Съюза;

1. изисква от Комисията да внесе на основание член 113 от Договора за 
функционирането на ЕС и най-късно до 1 януари 2016 г., предложение за 
изменение на Директива № 2006/112/ЕО на Съвета;

2. счита, че предложението, което Комисията ще представи, следва да включва 
освобождаване от плащане на ДДС при предоставянето на избрани електронни 
услуги, когато за една календарна година цялата стойност на електронните 
услуги без ДДС, които са предоставени от доставчиците и които са осъществени 
в държавата членка на потребление, не превишава сумата от 100 000 евро или 
нейният еквивалент в съответната национална валута;

3. счита, че предложението на Комисията, което ще бъде представено, следва да 
гарантира, че държавата членка на територията на която доставчикът на избрани 
електронни услуги е установен дава възможност на данъчно задължените лица, 
предоставящи електронни услуги, да решат дали за тях да се отнася изискването 
за плащане на ДДС в държавата членка на потребление. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От 1 януари 2015 г. доставчикът на избрани електронни услуги, предоставяни извън 
държавата членка на произход, е задължен да плаща ДДС в държавата членка на 
потребление на услугите. С това е свързано задължението за регистрация и 
впоследствие за плащане на ДДС в случай на продажба на каквото и да е количество 
услуги извън държавата членка на произход на доставчика на услуги. Основните 
аргументи за въвеждането на измененията са:

- предотвратяване на преместването на големите доставчици на услуги в държави 
членки с по-ниска ДДС ставка; 

- конкуренция, която е в по-голяма степен лоялна, и разделяне на данъчните 
приходи между домашни и чуждестранни предприятия, които предоставят 
еднакви услуги;

- политическата линия, разисквана на международно равнище, която се стреми да 
гарантира, че услугите се облагат с данъци на мястото на потребление. 

Въпреки административната помощ, въведена в съответствие с горепосочената 
промяна, под формата на „ДДС на едно гише“, горепосочената директива създава 
пречки за малките предприемачи. Съществуването на малките предприемачи зависи 
във висока степен от пречките, които създава пред тях пазарът, респективно държавите 
членки със своите правни разпоредби. С оглед на важната роля на малките предприятия 
за вътрешния пазар е необходимо въведените пречки да бъдат отстранени в достатъчна 
степен.


