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Изменение 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Предложение за директива - – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) Придобитият опит по време на 
скорошното прилагане на действащата в 
момента процедура, според която 
Комисията има за задача да реши дали 
съществува риск от нарушаване на 
конкуренцията, породен от намалената 
ставка на ДДС върху природния газ, 
електроенергията и централизираното 
отопление, показа, че процедурата е 
остаряла и повърхностна. Съгласно 
правилата за определяне на мястото на 
облагане ДДС се начислява там, където 
природния газ, електроенергията, 
топлинната и охладителната енергия 
действително се консумират от 
потребителя. Следователно с тези 
правила се избягва каквото и да е 
нарушение на конкуренцията между 
държавите-членки. Независимо от това, 
предвид силно чувствителния характер 
на сектора, е важно да се осигури 
достатъчно информация на Комисията и 
останалите държавите-членки, когато 
дадена държава-членка въведе намалена 
ставка. Поради това е необходима 
предварителна процедура на 
консултация с участието на Комитета по 
ДДС.

6) Придобитият опит по време на 
скорошното прилагане на действащата в 
момента процедура, според която 
Комисията има за задача да реши дали 
съществува риск от нарушаване на 
конкуренцията, породен от намалената 
ставка на ДДС върху природния газ, 
електроенергията и централизираното 
отопление, показа, че процедурата е 
остаряла и повърхностна. Съгласно 
правилата за определяне на мястото на 
облагане ДДС се начислява там, където 
природния газ, електроенергията, 
топлинната и охладителната енергия 
действително се консумират от 
потребителя. Следователно с тези 
правила се избягва каквото и да е 
нарушение на конкуренцията между 
държавите-членки. Независимо от това, 
предвид силно чувствителния характер 
на сектора, е важно да се осигури 
достатъчно информация на Комисията и 
останалите държавите-членки, когато 
дадена държава-членка въведе намалена 
ставка. Намалените ДДС ставки 
трябва да са определени така, че да се 
постигат другите цели на 
Общността, като например целите 
по отношение на енергетиката и 
околната среда, свързани с 
ангажиментите на Европейския съюз 
съгласно Протокола от Киото. 
Поради това е необходима 
предварителна процедура на 
консултация с участието на Комитета по 
ДДС.
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Изменение 12
Zsolt László Becsey

Предложение за директива - – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10) В този контекст, това правило 
трябва да се прилага по отношение на 
недвижима собственост и важни услуги, 
свързани с нея, които се доставят на 
данъчнозадължено лице. В 
действителност тези ситуации 
представляват най-значителните случаи, 
като се има предвид от една страна 
стойността и продължителността на 
икономическия живот на тези стоки и от 
друга страна фактът, че смесената 
употреба на този вид обекти е често 
срещана практика.

10) В този контекст, това правило
трябва да се прилага по отношение на 
недвижима собственост и важни услуги, 
свързани с нея, които се доставят на 
данъчнозадължено лице. В 
действителност тези ситуации 
представляват най-значителните случаи, 
като се има предвид от една страна 
стойността и продължителността на 
икономическия живот на тези стоки и от 
друга страна фактът, че смесената 
употреба на този вид обекти е често 
срещана практика. Освен това 
Комисията следва да анализира 
възможното разширяване на схемата 
за коригиране, така че да обхвана 
всички видове материални активи с 
висока стойност, като се определи 
праг на стойността за възможното 
включване на материални активи и 
подробно описание на разходите за 
увеличения административен и 
контролен капацитет, произтичащи 
от разширяването на схемата за 
коригиране.

Or. en

Обосновка

The adjustment system applicable to immovable property shall be extended to all material 
assets and goods in order to establish a fair VAT deduction scheme for transactions giving 
right to mixed use of these assets. The necessary costs should be carefully taken into account.
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Изменение 13
Zsolt László Becsey

Предложение за директива - – акт за изменение
Член 1 - точка 11
Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември
Член 168 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При придобиване, строителство, 
обновяване или съществено 
преустройство на обект на недвижима 
собственост, първоначалното 
упражняване на правото на данъчен 
кредит, пораждащо се в момента, когато 
данъчното задължение стане изискуемо, 
е ограничено до дела на неговата 
ефективна употреба за дейности с право 
на приспадане.

При придобиване, строителство, 
обновяване или съществено 
преустройство на обект на недвижима 
собственост и други материални 
активи с висока стойност, 
първоначалното упражняване на 
правото на данъчен кредит, пораждащо 
се в момента, когато данъчното 
задължение стане изискуемо, е 
ограничено до дела на неговата 
ефективна употреба за дейности с право 
на приспадане.

Чрез дерогация от член 26, измененията 
в дела на използването на обекта на 
недвижима собственост по първата 
алинея се вземат предвид при 
предвидените условия по членове 187, 
188, 190 и 192 за коригиране на 
първоначалното упражняване на 
правото на приспадане.

Чрез дерогация от член 26, измененията 
в дела на използването на обекта на 
недвижима собственост и други 
материални активи с висока 
стойност, по първата алинея се вземат 
предвид при предвидените условия по 
членове 187, 188, 190 и 192 за 
коригиране на първоначалното 
упражняване на правото на приспадане.

Измененията, посочени във втората 
алинея са взети предвид през периода, 
определен от държавите-членки 
съгласно член 187, параграф 1 за 
обектите на недвижима собственост с 
инвестиционно предназначение.“.

Измененията, посочени във втората 
алинея са взети предвид през периода, 
определен от държавите-членки 
съгласно член 187, параграф 1 за 
обектите на недвижима собственост и 
други материални активи с висока 
стойност, с инвестиционно 
предназначение.

Or. en

Обосновка

The adjustment system applicable to immovable property shall be extended to all material 
assets and goods in order to establish a fair VAT deduction scheme for transactions giving 
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right to mixed use of these assets. The necessary costs should be carefully taken into account.
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