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PR_CNS_art51am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по 
отношение на третирането на застрахователните и финансовите услуги
(COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0747),

– като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е 
консултирал с него (C6-0473/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
(A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението 
си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново 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.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Секторът на финансовите услуги 
допринася значително за растежа, 
конкурентоспособността и разкриването 
на нови работни места, но може да 
изпълнява ролята си само при 

(1) Секторът на финансовите услуги 
допринася значително за растежа, 
конкурентоспособността и разкриването 
на нови работни места, но може да 
изпълнява ролята си само при 
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наличието на неутрални условия на 
конкуренция на един вътрешен пазар. 
Необходимо е да се очертае рамка, 
която да осигури правна сигурност 
относно третирането на финансовите 
продукти за целите на данъка върху 
добавената стойност (ДДС) и тяхното 
предлагане на пазара, и управлението 
им.

наличието на неутрални условия на 
конкуренция на един вътрешен пазар. 
Необходимо е да се очертае рамка, 
която да осигури такива неутрални 
условия по отношение на третирането 
на финансовите продукти за целите на 
данъка върху добавената стойност 
(ДДС) и тяхното предлагане на пазара, и 
управлението им.

Or. en

Обосновка

Legal certainty is dealt with in Recital 2. Recital 1 is about the principle of neutrality and 
creating a level-playing field in the internal market.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Застрахователните и финансовите 
услуги се нуждаят от сходни форми на 
посредничество. Ето защо е подходящо
посредничеството при застраховането и 
посредничеството при финансовите 
услуги да се третират по един и същ 
начин. 

(5) Застрахователните и финансовите 
услуги се нуждаят от сходни форми на 
посредничество. Ето защо е подходящо 
посредничеството при застраховането и 
посредничеството при финансовите 
услуги да се третират по един и същ 
начин, включително 
посредничеството от посредник, 
който няма договорни връзки с никоя 
от страните по застрахователна или 
финансова сделка, за сключването на 
която този посредник е допринесъл.

Or. en

Обосновка

In line with the ECJ case law (Volker Ludwig, C-453/05), and for the avoidance of doubt, it is 
appropriate to recall in a recital that sub-intermediation is also covered by the exemption.
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Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Доставчиците на застрахователни и 
финансови услуги все повече могат да 
отнасят ДДС върху покупките към 
разходите, извършени от тях точно за 
продажбите, които следва да бъдат 
обложени. Когато предоставяните от 
тях услуги се основават на такса, те 
лесно могат да определят 
облагаемата сума за тези услуги. Ето 
защо е подходящо да се разшири 
възможността за облагане по избор за 
такива оператори.

(7) Доставчиците на застрахователни и 
финансови услуги все повече могат да 
отнасят ДДС върху покупките към 
разходите, извършени от тях точно за 
продажбите, които следва да бъдат 
обложени. Да се даде право на такива 
доставчици да подлагат на облагане 
застрахователни и финансови услуги, 
предоставяни на други данъчно 
задължени лица, е подходящо 
средство за решаване на този 
проблем. Ето защо е подходящо да се 
разшири възможността за облагане по 
избор за такива оператори.

Or. en

Обосновка

Whereas the potential benefits of an option to tax for B2B transactions are appreciable, there 
is no clear estimate of the impact that taxation of insurance and financial services supplied to 
consumers (B2C) can have on the latter. There is no guarantee other than competition to 
ensure that this saving will be passed on to customers.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Съветът прилага правилата, 
които регулират правото на избор за 
облагане по начин, който да 
гарантира единното им прилагане на 
вътрешния пазар. До приемането на 
такива правила от Съвета 
държавите-членки могат да 



PE402.842v02-00 8/14 PR\719495BG.doc

BG

определят подробните правила, 
уреждащи упражняването на 
възможността за облагане по избор. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за проектите за мерки в 
тази насока шест месеца преди 
приемането им. В рамките на този 
период Комисията прави оценка на 
проектите за мерки и изготвя 
препоръка.

Or. en

Обосновка

Given the too much open wording of Article 137a, it is appropriate to insert a recital that 
makes sure that the Council adopts a uniform rule that prevents market fragmentation.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2006/112/ЕО
Член 135 а – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „инвестиционни фондове“ означава 
предприятия за колективно 
инвестиране в освободените от 
данъчно облагане финансови 
инструменти, посочени в член 135, 
параграф 1, букви от а) до д), и в 
недвижими имоти;

(10) „инвестиционни фондове“ означава 
специално формирани инвестиционни 
инструменти, създадени единствено с 
цел да се осигури капитал от 
инвеститорите и този капитал да се 
инвестира в диверсифициран пакет 
активи;

Or. en

Обосновка

By defining investment funds with a cross-reference to the exempted financial instruments that 
the proposal lists in Article 135(1), the proposal forces investment funds managers to check 
the VAT status of the assets in which they invest their investors’ assets. This definition is too 
restrictive with regard to the definition commonly recognised in the industry. The amendment 
proposes to use the definition of investment funds that the Commission itself uses in the White 
Paper on enhancing the single market framework for investment funds (COM(2006)686).
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Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2006/112/ЕО
Член 137(1) – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 137, параграф 1, буква а) се 
заличава.

заличава се

Or. en

Обосновка

Same justification for Amendments 3 and 4. Since the right to opt for taxation only exists with 
regard to B2B transactions, B2C transaction should continue to be subject to the current rule.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/112/ЕО
Член 137 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От 1 януари 2012 г. държавите-членки 
дават на данъчно задължените лица 
право на избор относно възможността за 
облагане по отношение на услугите, 
посочени в член 135, параграф 1, букви 
от а) до ж).

1. От 1 януари 2012 г. държавите-членки 
дават на данъчно задължените лица 
право на избор относно възможността за 
облагане по отношение на услугите, 
посочени в член 135, параграф 1, букви 
от а) до ж), които се предоставят на 
други данъчно задължени лица.

Or. en

Обосновка

Same justification for Amendments 3 and 4.
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Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/112/ЕО
Член 137 а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът приема мерките, необходими 
за прилагането на параграф 1 съгласно 
реда, предвиден в член 397. Докато 
Съветът не е приел такива мерки, 
държавите-членки могат да определят 
подробните правила, уреждащи 
упражняването на правото на избор 
относно възможността по параграф 1.

2. Съветът приема мерките, необходими 
за прилагането на параграф 1 съгласно
реда, предвиден в член 397. Докато 
Съветът не е приел такива мерки, 
държавите-членки могат да определят 
подробните правила, уреждащи 
упражняването на правото на избор 
относно възможността по параграф 1. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за проектите за мерки в 
тази насока шест месеца преди 
приемането им. В рамките на този 
период Комисията прави оценка на 
проектите за мерки и изготвя 
препоръка.

Or. en

Обосновка

Same justification for Amendments 3 and 4.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Background

This proposal is the first attempt by the Commission to update and bring into line with 
economic realities a piece of legislation that has remained virtually unchanged for the last 
three decades. Since 1977, most financial services, including insurances and investment fund 
management, have been exempt from VAT. Although the precise reasons for the exemption 
were never clearly spelled out,1 the main one seems to be the technical complexity inherent in 
taxing financial services. As a counterpart of this exemption, input VAT generated in order to 
provide the exempted services cannot be recovered and becomes therefore non-recoverable, 
embedded or “hidden VAT”.

At the time of adoption of the original legislation (1977), financial and insurance institutions 
managed most of their own back office and support activities locally. Institutional structures 
were nationally based, focusing mainly on supplying domestic markets. This landscape has 
changed dramatically since then. The main features of this evolution are a trend towards 
cross-border consolidation within the Community and the growth in outsourcing. This 
developments are the consequence not only of market globalisation but above all the result of 
the successful implementation of the Financial Services Action Plan (FSAP) that brought 
about the dismantling of obstacles to integration whilst strongly encouraging consolidation. 
The evolution of the industries since 1977, together with changes in the legal and regulatory 
environment, has increased exposure to non-recoverable tax. For the financial sector, 
increased tax charges absorb the first benefits resulting from efficiency gains from cross-
border consolidation and outsourcing. This raises concerns about the consistency with FSAP 
objectives of allowing "hidden VAT" to exist within the internal market.

The legislation that the Commission proposes to modernise is not only obsolete but it has also 
become more and more unclear. This creates legal uncertainty. The European Court of Justice 
(ECJ) has been frequently requested to intervene in order to clarify the interpretation and the 
application of a legislation that is no longer adapted to an economic context that had not been 
contemplated when it was originally drafted. The question arises --to put it in the 
Commission’s words-- whether, because of legislative neglect, “the ECJ has been forced to 
make judgements to determine tax policy”.

Furthermore, deduction rates decided by the Member States within the discretion permitted by 
the current legislation are not in line with the principle of neutrality. To illustrate the disparity 
between Member States, the International Bureau for Fiscal Documentation carried out a 
survey on the methods of deduction of input VAT applied by the Member States, showing 
that recovery rates varied from 0% to 74%, notwithstanding the fact that the VAT Directive 
seems to foresee a certain degree of harmonisation. In order to prepare the impact assessment, 
Member States were requested to provide figures on the value of actual VAT receipts, which 
                                               
1 These consisted mainly in the impossibility of establishing taxable amounts and the amounts of deductible 
VAT without generating unacceptable administrative charges and without creating legal and accounting 
complexity both for economic operators and Member States' fiscal authorities.
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can be attributable to non-recoverable VAT borne by financial and insurance companies as 
well as on the value of VAT foregone though exempting those services. Apparently, less than 
half of the Member States responded to this request.

Objectives

In order to address the concerns raised above, the Commission proposes to reform the VAT 
legislation with a view to achieve the following objectives:

1. increase legal certainty for all concerned, from the business sector to national tax 
administrations and thereby reduce their administrative burden in achieving fiscal 
compliance, whilst creating budgetary security for Member States;

2. ensure a more consistent application of the tax and deliver a level playing field in the 
internal market, by eliminating the competitive distortions that are attributable to the 
current VAT regime for the financial services;

3. allow operators to manage better the impact of non-deductible VAT on their activities;

4. more generally, to promote the principle of tax neutrality that is one of the foundations 
of the EU VAT system. 

Measures

The three main measures proposed to achieve these objectives are the following:

1. Modernisation of the definition of exempt financial and insurance services. 

2. Possibility for taxable persons to opt for taxation in respect of their financial and insurance 
services, as newly defined in the Commission’s proposal. Such an option to tax already exists 
in the VAT Directive with regard to financial services only, 1 but is currently at the discretion 
of Member States and not widely used.2 Its limited availability today is, according to the 
Commission, potentially distortive. 

3. Introduction of an industry specific exemption from VAT on cost sharing arrangements. 

Preliminary Comments

The proposed measures can be assessed from the point of view of businesses, tax 
administrations and consumers.

From the point of view of businesses: As shown by the Commission’s analysis, the generation 

                                               
1 The current VAT directive provides that Member States may allow taxable persons a right of option for 
taxation in respect of financial services; the Commission’s proposal provides that Member States shall allow
taxable persons that right.
2 Currently, Belgium, Estonia, France, Germany and Lithuania have allowed taxable persons this right of option.
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of non-recoverable input VAT has become an important factor in the decision-making process 
on where and how an operator supplies financial or insurance services, in line with the Lisbon 
strategy.

From the point of view of tax administrations: The legislator has to bear in mind that any 
change that increases the level of deductibility will, in the absence of compensating measures, 
result in a reduction in VAT receipts for Member States. 

From the point of view of consumers: It is not clear to which extent the benefits in terms of 
efficiency and cost reduction will be passed on to customers. As the impact assessment 
correctly warns about, there is always a risk that commercial constraints will spread the cost 
saving unevenly across the entire client base with business customers still carrying a part of 
the cost of non-deductible VAT.

Following a preliminary assessment of this proposal, the rapporteur is of the opinion that:

1. The scope of the proposal can be welcomed as positive, especially since it creates 
more legal certainty. The new definitions proposed by the Commission are useful and 
long-awaited in order to catch up with economic realities. 

2. Consistency of the definitions with the FSAP must be ensured. However, and because 
of the need for a strict interpretation of the VAT exemptions, the new definitions 
should, where appropriate, be narrower than those provided for by the internal market 
rules. 

3. There is a need to examine thoroughly and with prudence the effect that the 
widespread option to tax financial services and insurance will have on the final prices 
to consumers, particularly bearing in mind the limited experience with the use of the 
option and the absence of reliable figures allowing to assess the impact in an accurate 
manner. The facilitation of procedures for businesses should not come at the cost of 
increased prices for consumers. This concern is all the more important with regard to 
the inclusion of the insurance sector within the scope of the special VAT exemption 
regime, particularly in those countries where insurance premium taxes exist. 

 Too many crucial details are left for the Member States as regards the scope of the 
option (e.g. whether it applies to certain fee-based services only, etc.). Hence, the 
overall outcome will depend on the precise details of the implementing measures. 
As indicated above, although the proposal indicates that the Council shall adopt 
the implementing measures, it nevertheless confirms that, in the absence of the 
Council’s measures, the Member States shall specify these rules. The proposal 
should include safeguards to avoid market fragmentation as a result of Member 
States disagreement on how to implement the right to opt for the exemption. 

4. As the Commission’s impact assessment shows, a side effect of cross-border 
consolidation is that the tax revenue generated by VAT on inputs will mainly accrue in 
the Member State where the service is created by the service-provider as opposed to 
the Member State where the consumer (business or private) of the service is 
established. Are there any safeguards that could avoid too an imbalanced re-
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distribution of tax revenue generation? Given the lack of reliable information on the 
impact of the proposed measures, an obligation to analyse how the measures have 
worked together with an obligation to report to the Council and the Parliament could 
be inserted in the legislative text.
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