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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0951/2004 , внесена от Jan Dolezal, с полско гражданство, от 
името на „Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu“, относно 
нарушение на общностното законодателство от новите разпоредби на 
полското данъчно законодателство

1. Резюме на петицията

Като се позовава на новите разпоредби в областта на полското данъчно 
законодателство относно стоките и услугите, приети на 11 март 2004 г., вносителят на 
петицията твърди, че правилата относно гаранциите във връзка с ДДС са особено 
строги по отношение на малките и средни предприятия, както и че те са в нарушение на 
съществуващото общностно законодателство, по-специално Шеста директива 
77/388/ЕО на Съвета относно хармонизирането на законодателството на държавите-
членки в областта на данъците върху оборота.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 април 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 3 февруари 2006 г.

A. Петицията

1. Вносителят на петицията се позовава на полския закон за ДДС от 11 март 2004 г. (в 
сила от 1 май 2004 г.) и по-специално на член 97, параграфи 5–8. Посоченият член 
предвижда удължаването на периода за възстановяване на надвнесения ДДС на 180 дни 
(вместо нормалния период за възстановяване, който е с продължителност 60 дни или 
дори само 25 дни, ако бъдат спазени определени условия) за определени 
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данъчнозадължени лица. Същевременно разпоредбите въвеждат „възможността за 
ефективно освобождаване от това ограничение, като бъде платено обезпечение от 250 
000 злоти“. Вносителят на петицията счита, че тези разпоредби ограничават свободата 
на търговията в рамките на Общността и са в нарушение на общностното 
законодателство

Б. Забележки на Комисията относно петицията 

Б.1. Общностно законодателство

2. Член 18 от Шеста директива за ДДС1 определя правилата, регулиращи 
упражняването на правото на приспадане на ДДС. Параграф 4 от посочената 
разпоредба гласи:

„В случаите, когато за даден данъчен период сумата, разрешена за приспадане, 
надвишава сумата на дължимия данък, държавите-членки могат или да възстановят 
надвнесената сума, или да я прехвърлят към следващия период в съответствие с 
условия, които определят те самите.

Въпреки това държавите-членки могат да откажат възстановяването или 
прехвърлянето на надвнесената сума, ако тя е незначителна“.

Б.2. Разпоредби на полското законодателство

3. Член 87 от полския закон за ДДС (наричан по-долу „закона“) предвижда, че в 
случаите, когато за данъчен период сумата на ДДС, подлежащ на приспадане, 
надвишава сумата на дължимия данък, данъчнозадължените лица могат или да поискат 
възстановяването на надвнесения ДДС, или да прехвърлят надвнесената сума към 
следващия период. В първия случай данъчните органи следва да възстановят сумата в 
рамките на 60 дни от деня, в който данъчнозадълженото лице заяви нейното 
възстановяване. Този период е намален на 25 дни при спазването на определени 
условия (описани в параграф 6 от посочения член).

4. Въпреки това член 97 от закона предвижда удължаване на периода за възстановяване 
до 180 дни в два случая:

i) за данъчнозадължени лица, които започват данъчнооблагаема дейност; и

ii) за данъчнозадължени лица, които са започнали такава дейност по-малко от 12 месеца 
преди да уведомят данъчния орган относно своето намерение да извършват 
вътреобщностни доставки или вътреобщностни придобивания.

                                               
1 Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета относно хармонизиране законодателството на държавите-

членки в областта на данъците върху оборота — обща система за данъка върху добавената стойност:
единна данъчна основа (ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1).
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5. Прилагането на този „удължен“ период от 180 дни се прекратява, след като в период 
на 12 месеца данъчнозадълженото лице редовно подава данъчни декларации. С оглед 
на това се вземат предвид не само декларациите по ДДС, но също и всички други
данъчни декларации, съответстващи на държавни приходи, включително декларациите 
по данъка върху доходите на физическите лица.

6. Независимо от изложеното по-горе, „удълженият“ период не се прилага, ако 
данъчнозадълженото лице предостави гаранционно обезпечение, вещно обезпечение 
или банкова гаранция на стойност от 250 000 злоти. Данъчнозадълженото лице може да 
подаде заявление пред данъчния орган за освобождаване или възстановяване на 
обезпечението или гаранцията при изтичане на описания в точка 5 период от 12 месеца.

Б.3. Съдебна практика на Съда на Европейските общности

7. Съдът на Европейските общности дава тълкуване на член 18, параграф 4 от Шеста 
директива за ДДС в решението си по дело Garage Molenheide1. В това дело пред Съда 
на Европейските общности бяха представени национални мерки, които предвиждат 
превантивно задържане на подлежащ на възстановяване ДДС кредит, в случаи, когато 
съществуват сериозни основания да се предполага избягване на данъци, или когато 
данъчните органи  изискват плащането на задължение по ДДС, което задължение се 
оспорва от данъчнозадълженото лице.

8. Съдът постанови, че:

i) задържанията, предвидени от националното законодателство, представляват „мерки 
за събиране на вземания“ и като такива не противоречат на член 18, параграф 4 от 
Шеста директива за ДДС;

ii) въпреки това, тези мерки следва да спазват принципа на пропорционалност и 
следователно да не надвишават степента, необходима за постигане на техните цели; и

iii) задължение на националния съд е да прецени, дали въпросните мерки и начинът, по 
който те се прилагат от компетентния национален административен орган, са 
пропорционални или не;

9. В делото Комисията срещу Италия2 Съдът на Европейските общности беше отново 
изправен пред тълкуванието на тази разпоредба. В точки 32 и 33 от решението Съдът 
постанови следното:

"32. От изричния текст на член 18, параграф 4 от Шеста директива, и по-специално 
от израза относно условията, които държавите-членки следва да определят, може 
да се заключи, че те разполагат с известна свобода на действие при определянето на 

                                               
1 Решение от 18 декември 1997 г., съединени дела C-286/94, C-340/95, C-401/95 и C-47/96.

2 Решение на Съда от 25 октомври 2001 г., Дело C-78/00.
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условията за възстановяване на надвнесен ДДС.

33. Въпреки това, поради факта, че възстановяването на надвнесен ДДС е един от 
основните фактори, които осигуряват прилагането на принципа на неутралност на 
общата система за ДДС, условията, определени от държавите-членки, не могат да 
накърняват този принцип като натоварват, изцяло или частично,  
данъчнозадължените лица с ДДС“.

В. Заключение 

10. С оглед на тези решения изглежда, че въпросът по отношение на настоящата 
петиция е дали полските мерки във връзка с „удължения“ период за възстановяване на 
надвнесен ДДС са пропорционални или не. Комисията ще се свърже с полските органи, 
с цел да получи тяхното становище по въпроса. С оглед на тази информация Комисията 
ще вземе решение относно допълнителните действия, които следва да се предприемат.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

В резултат на заседанието на комисията по петициите, което се състоя на 22–23 
февруари 2006 г., беше поискано от ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ да 
предостави допълнителна информация относно настоящата петиция. Членовете на 
комисията бяха изключително заинтересовани да узнаят какво е актуалното положение 
на проучването на полския закон за данък добавена стойност от страна на Европейската 
комисия. Този интерес е породен от факта, че вносителят на петицията г-н Dolezal е 
сигнализирал в Парламента относно предполагаемата обща несъвместимост на закона с 
Шестата директива за ДДС, без да предостави допълнителна информация по въпроса1.

ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ заявява, че понастоящем тя проучва не само 
полския закон за ДДС, но също и действащото законодателство по отношение на ДДС в 
другите държави-членки, които са се присъединили към Европейския съюз на 1 май 
2004 г. В контекста на този анализ, ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ е 
изискала информация от някои от тези държави-членки по отношение на различни 
конкретни аспекти от въпросното законодателство.

В случай че в резултат на мониторинга, предприет от ГД „Данъчно облагане и 
митнически съюз“, бъде установено нарушение на общностното законодателство, 
Комисията ще изпълни ролята си на пазител на договорите, установена с член 211 от 
Договора за ЕО.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2007 г

                                               
1 В допълнение, г-н Dolezal също така е изтъкнал един конкретен аспект на полския закон за ДДС, 

който според него би могъл да доведе до нарушение на общностното законодателство. Този аспект 
вече е бил разгледан от Комисията в нейното първо съобщение относно петицията от 19 септември 
2005 г.
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Европейският парламент изиска от Комисията да докладва относно актуалното 
положение във връзка с настоящата петиция. В това отношение ГД „Данъчно облагане 
и митнически съюз“ отбелязва:

- в своя отговор от 14 декември 2006 г. на официалното уведомително писмо, 
изпратено от Комисията на 18 октомври 2006 г., полските органи изказаха 
становището, че полското законодателство е в съответствие с общностното 
законодателство; по тази причина ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ 
предвиди започване на процедура за нарушение;

- на 14 юни 2007 г. във Варшава се състоя пакетна среща относно нарушенията, 
проведена между длъжностни лица на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ и 
полските органи, в чиито рамки полските органи информираха службите на 
Комисията, че, въпреки отговора на официалното уведомително писмо, накрая те 
приемат становището на Комисията, като в момента тече процес на съставяне на 
проектозакон за изменение на съществуващото законодателство;

- на 27 август 2007 г. е изпратено писмо до Постоянното представителство на Полша
със запитване относно актуалното състояние на проектозакона;

- на 31 август 2007 г. полските органи отговарят, че предстои второ четене на 
проектозакона в Парламента, но няма яснота относно сроковете за това;

- с оглед на последния отговор службите на Комисията предвиждат започване на 
процедура за изпращане на допълнително официално уведомително писмо.

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Европейският парламент изиска от Комисията да докладва относно актуалното 
положение във връзка с настоящата петиция. В това отношение Комисията отбелязва, 
че: 

- на 1 февруари 2008 г. Комисията е изпратила допълнително официално 
уведомително писмо, в което заявява, че член 95, параграф 7 от полския закон за 
ДДС, съгласно който се въвежда гаранция на стойност 250 000 полски злоти (62 000 
евро) с цел да се избегне прилагането на 180-дневния период за възстановяване, 
определен в параграф 5 от същата разпоредба, който се прилага независимо от 
реалния риск, пред който е изправена държавната хазна и от реалния размер и 
обстоятелствата на данъчнозадължените лица, не е в съответствие с правото на 
Общността;

- на 1 април 2008 г .  полските органи отговориха на официалното уведомително 
писмо, като заявиха, че 180-дневният период за възстановяване на ДДС не може сам 
по себе си да се счита за непропорционален. Те също така заявиха, че процедурите 
за въвеждане на нова система за обезпечаване вече са започнали;
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- в решението си по Дело C-25/07 (Alicja Sosnowska) от 10 юли 2008 г. Съдът на 
Европейските общности заяви, че полските разпоредби, които удължават периода за 
връщане на надвнесения ДДС на определена категория данъчнозадължени лица от 
националния данъчен орган от 60 на 180 дни, освен ако тези лица не предоставят 
гаранционно обезпечение на стойност от 250 000 полски злоти, не отговарят на 
Шеста директива за ДДС и на принципа на пропорционалност;

- на 15 декември 2008 г. службите на Комисията изпратиха до полските органи 
административно писмо с искане за подробна информация (включително 
законодателни текстове) във връзка с мерките, които са предвидени за съгласуване 
на полския закон с правото на ЕО съгласно тълкуването на Съда по Дело C-25/07;

- на 10 февруари 2009 г. полските органи информираха Комисията, че член 97, 
параграфи 5–8 от полския закон за ДДС са отменени със закон за изменение от 7 
ноември 2008 г. (Правен вестник от 28.11.2008 г., № 209 поз. 1320). Понастоящем 
няма изискване за плащане на гаранционно обезпечение, за да се избегне 
прилагането на 180-дневния период за възстановяване на ДДС. Изменението е 
влязло в сила на 1 декември 2008 г.

С оглед на последния отговор, Комисията предвижда да предложи закриването на 
производството за установяване на нарушение (IN/C/06/2319).
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