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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. подчертава необходимостта, предвид въздействието на застаряващите общества 
върху пазара на труда, върху моделите на спестяване и потребление, както и 
върху публичните разходи в близките години, да се премине от пряко данъчно 
облагане към непряко данъчно облагане;

2. подчертава, че в резултат на сложността на правилата и административните 
ограничения предприятията често разглеждат настоящата система на ДДС като 
пречка за доизграждането на вътрешния пазар; отбелязва, че действащите 
разпоредби за ДДС във връзка с търговията в рамките на ЕС се отразяват по-
скоро отрицателно на МСП;

3. отбелязва, че различните ставки на ДДС и административните процедури 
представляват голяма тежест за развитието на електронната търговия;
подчертава, че е-търговците на дребно срещат по-големи затруднения при 
продажбата на стоки и услуги в други държави-членки, като истинският 
потенциал на единния пазар остава неизползван;

4. приветства проучването на цифровия вътрешен пазар1; призовава Комисията да 
подобри оперативната съвместимост на електронните подписи и да обмисли 
преразглеждане и разширяване на обхвата на Директивата за електронните 
подписи2, за да се намали административната тежест за малките и средните 
предприятия;

5. приветства факта, че от 2010 г. беше въведена нова електронна система за 
възстановяване на ДДС в рамките на ЕС; призовава Комисията да докладва на 
Европейския парламент не по-късно от юли 2012 г. относно резултатите, 
силните и слабите страни на новата система;

6. отбелязва, че в съответствие с принципа на субсидиарност държавите-членки 
следва да си запазят възможността да вземат решения за намаляване на нивата 
на ДДС в някои сектори, с цел по-добро прилагане на европейските и
националните политики или въз основа на национални исторически, 
икономически, социални или екологични фактори.

                                               
1 Проучване на цифровия вътрешен пазар, IP/A/IMCO/ST/2011-04, юни 2011 г.
2 Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г.


