
 

AD\1124203BG.docx  PE601.090v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по култура и образование 
 

2016/0374(CNS) 

26.4.2017 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по култура и образование 

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси 

относно предложението за директива на Съвета за изменение на 

Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху 

добавената стойност за книги, вестници и периодични издания 

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)) 

Докладчик (по становище): Богдан Анджей Здройевски 

 



 

PE601.090v02-00 2/9 AD\1124203BG.docx 

BG 

PA_Legam 



 

AD\1124203BG.docx 3/9 PE601.090v02-00 

 BG 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предмет и приложно поле 

 

Предложението на Комисията е част от по-голям пакет от мерки за ДДС, 

предназначени да приведат правилата за ДДС в съответствие с действителността в една 

икономика, основаваща се все повече на цифровите технологии. Пакетът като цяло има 

за цел да се намалят разходите за привеждане в съответствие, а така също да се намали 

сложността за предприятията, да се понижи свързаната с неспазването загуба на 

приходи за държавите членки и да се гарантира, че предприятията от ЕС няма да бъдат 

поставени в неравностойно положение спрямо предприятията от държави извън ЕС в 

резултат на правилата за ДДС върху внасяните стоки. Пакетът беше вече обявен в 

стратегията за цифров единен пазар и в плана за действие във връзка с ДДС. 

 

Конкретното предложение за изменение на Директива 2006/112/ЕО (Директивата за 

ДДС) ще даде възможност на държавите членки да прилагат същата ставка на ДДС за 

електронните публикации (например електронни книги, електронни вестници и 

електронни периодични издания), каквато се прилага за печатните публикации. При 

действащите понастоящем правила електронните публикации се третират като „услуги, 

предоставяни по електронен път“ и затова по отношение на тях се прилага минимална 

данъчна ставка от 15%. За сравнение, държавите членки могат да облагат с намалена 

ставка публикациите на физически носители (минимум 5%), докато някои държави 

членки са получили правото да прилагат данъчни ставки под 5% (свръх намалени 

ставки) или дори нулеви данъчни ставки за определени публикации. 

 

Следователно с предложението се предлага внасянето малки технически корекции в 

Директивата за ДДС, за да се даде възможност на държавите членки да прилагат 

намалени, свръх намалени или нулеви ставки на ДДС за електронните публикации. 

 

Позиция на докладчика 
 

Докладчикът приветства предложението, което отразява поддържаното от дълго време 

становище на Парламента, че в ерата на цифровите технологии разграничението, което 

се прави в законодателството за ДДС между публикации на физически носител и 

публикации, предоставяни по електронен път, е несъстоятелно. Новото 

законодателство следва да създаде яснота на пазара на медии и книги, да подпомогне 

предприятията при откриването на нови модели (като например оферти, съчетаващи 

физически и електронни книги, които досега не са били възможни) и в крайна сметка да 

доведе до понижаване на цените за потребителите, като по този начин допринесе за 

повишаване на достъпа до културно съдържание. 

 

Докладчикът предлага две целенасочени изменения на предложението на Комисията. В 

първото се подчертава, че създаването на равнопоставени условия по отношение на 

правилата в областта на ДДС между физическите и електронните формати за 

публикация следва да спомогне за стимулирането на иновациите и на инвестициите в 

творческо съдържание и по този начин да подобри като цяло достъпа до културни блага 

и образователни материали. Докладчикът изтъква в този контекст, че разпределянето на 

цифровото културно и творческо съдържание играе все по-голяма роля за улесняване 
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на достъпа до културни материали и предоставя на авторите и доставчиците на 

съдържание възможността да достигнат до нова и по-широка публика. Второто 

изменение представлява само пояснение. Като се има предвид, че за целите на ДДС 

понастоящем аудио публикациите се третират по същия начин, както и класическите 

физически публикации, адаптираните и аудио версиите на електронните публикации 

следва да бъдат третирани по същия начин, по който се третират обикновените 

електронни публикации. Това е важно, за да се гарантира, че слепите хора, лицата с 

нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни 

материали, могат да се възползват от тази промяна на правилата за ДДС. Комисията 

поясни, че в резултат на предложението по отношение на адаптираните и аудио 

електронните публикации ще може да се прилагат намалени ставки на ДДС. 

Изменението към съображението е включено, за се да подчертае тази точка и да се 

обяснят основанията за нея. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по икономически и 

парични въпроси да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) В своята резолюция от 13 

октомври 2011 г. относно бъдещето 

на ДДС1a Европейският парламент 

припомни, че една от ключовите 

характеристики на ДДС е принципът 

на неутралността, и изтъкна, че по 

тази причина „независимо от техния 

формат, всички книги, вестници и 

списания следва да се третират 

абсолютно еднакво“. 

 _________________ 

 1a P7_TA(2011)0436. 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В съответствие със стратегията (2) В съответствие със стратегията 
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на Комисията за цифровия единен 

пазар8 и за да бъдат в крак с 

технологичния напредък в цифровата 

икономика, на държавите членки следва 

да се предостави възможността да 

хармонизират ставките на ДДС за 

публикациите, предоставяни по 

електронен път, с по-ниските ставки на 

ДДС за публикациите на всички видове 

физически носители. 

на Комисията за цифровия единен 

пазар8 и за да бъдат в крак с 

технологичния напредък в цифровата 

икономика, за стимулиране на 

иновациите, творчеството, 

инвестициите и създаването на ново 

съдържание, а така също и за 

улесняване на ученето с помощта на 

цифрови технологии, трансфера на 

знания и достъпа до култура в 

цифрова среда, както и на нейното 

популяризиране, на държавите членки 

следва да се предостави възможността 

да хармонизират ставките на ДДС за 

публикациите, предоставяни по 

електронен път, с по-ниските ставки на 

ДДС за публикациите на всички видове 

физически носители. Приходите, 

генерирани от привеждането в 

съответствие на тези ставки на ДДС 

за публикациите, предоставяни по 

електронен път, с тези на физически 

носители, следва да се инвестират 

отново, за да се осигури растежът в 

сектора. 

__________________ __________________ 

8 COM(2015) 0192 final 8 COM(2015) 0192 final 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Даването на възможност на 

държавите членки да прилагат към 

печатните публикации и 

публикациите, предоставяни по 

електронен път, еднакви намалени, 

свръх намалени или дори нулеви 

ставки следва да гарантира 

прехвърлянето на икономически 

изгоди към потребителите, като по 

този начин се насърчава четенето, а 

така също и към издателите, като по 

този начин се стимулират 

инвестициите в ново съдържание, а 
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по отношение на вестниците и 

списанията се намалява 

зависимостта от реклама. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) С цел да се предотврати 

широкото използване на намалени 

ставки на ДДС за аудио-визуално 

съдържание държавите членки следва да 

имат възможност да прилагат намалена 

ставка за книги, вестници и периодични 

издания само ако тези публикации, 

предоставяни както на всички видове 

физически носители, така и по 

електронен път, не са изцяло или 

основно съставени от музикално или 

видео съдържание. 

(5) С цел да се предотврати 

широкото използване на намалени 

ставки на ДДС за аудио-визуално 

съдържание държавите членки следва да 

имат възможност да прилагат намалена 

ставка за книги, вестници и периодични 

издания само ако тези публикации, 

предоставяни както на всички видове 

физически носители, така и по 

електронен път, не са изцяло или 

основно съставени от музикално или 

видео съдържание. Като се има 

предвид колко е важно улесняването 

на достъпа до книги, вестници и 

периодични издания за слепи хора, 

лица с нарушено зрение или с други 

увреждания, които не им позволяват 

четенето на печатни материали, по 

смисъла на Директива .... на 

Европейския парламент и на 

Съвета1а, адаптираните и аудио 

електронните книги, вестници и 

периодични издания не трябва да се 

възприемат като изцяло или основно 

съставени от музикално или видео 

съдържание. Следователно 

намалените ставки на ДДС могат да 

се прилагат и по отношение на тези 

формати. 

 __________________ 

 1a Директива... на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

определени позволени начини за 

ползване на произведения и други 

закриляни обекти, защитени с 

авторско право и сродните му права, в 
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полза на слепи хора, лица с нарушено 

зрение или с други увреждания, които 

не им позволяват четенето на 

печатни материали, и за изменение 

на Директива 2001/29/ЕО относно 

хармонизирането на някои аспекти 

на авторското право и сродните му 

права в информационното общество 

(COM(2016) 596 final, 2016/0278 (COD)) 

(ОВ ..., стр. ...). 
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