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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0202/2013, внесена от E. J., с германско гражданство, относно 
двойното облагане с данък върху оборота при покупка на нов автомобил

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее в Германия и е закупил автомобил там. Превозното 
средство е било използвано главно в Австрия. Вносителят на петицията не е знаел по 
това време, че е трябвало да го регистрира в Австрия, дори ако основното му място на 
пребиваване е било в Германия. Сега той трябва да плати данък върху оборота в 
Австрия. Германските данъчни органи не са подготвени да възстановят платения в 
Германия данък върху оборота. Според консултация, която е получил, такова 
възстановяване не е възможно, когато има подозрения за измама. Въпреки това 
вносителят на петицията не счита, че има такова подозрение: по-скоро, това е бил 
случай на небрежност или грешка. Той се интересува дали е възможно 
възстановяването в този случай. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Разпоредбите относно придобиването на нови моторни превозни средства могат да 
бъдат намерени в член 2, параграф 1, буква б), подточка ii) и член 2, параграф 2 от 
Директивата за ДДС1. В случай на закупуване на нов автомобил или мотоциклет, които 

                                               
1 Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената 
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са внесени в друга държава членка, облагането с ДДС се извършва в държавата по 
местоназначение (т.нар. „вътреобщностно придобиване“). Съответната вътреобщностна 
доставка на превозното средство е освободена от ДДС в държавата на произход 
съгласно член 138, параграф 1 и параграф 2, букви а) и б) от Директивата за ДДС. 

По смисъла на гореспоменатата Директива за ДДС дадено превозно средство е ново, 
ако е доставено в рамките на шест месеца от датата на първото му въвеждане в 
експлоатация или ако пробегът на автомобила е по-малък от 6 000 километра.

Въз основа на законодателството на ЕС възможността за двойно данъчно облагане се 
изключва.

В случаите, когато превозното средство е доставено в рамките на 6 месеца след датата 
на първото му въвеждане в експлоатация от данъкоплатец, установен в Германия, на 
лице, внасящо превозното средство в друга държава членка, като например Австрия, 
или пробегът му надвишава 6 000 километра, ДДС по принцип е дължим в тази друга 
държава членка.

Въз основа на наличната информация гореспоменатите принципи са приложени 
правилно и от двете въпросни държави членки (в случая: Германия и Австрия). 

В случая с Германия съответните разпоредби могат да бъдат намерени в член 1б, 
параграф 3, член 4, точка 1, буква б) и член 6а, параграф 1 от Закона за ДДС 
(Umsatzsteuergesetz). Съгласно тези разпоредби доставката на ново превозно средство е 
освободена от ДДС в случаите, когато то е внесено в друга държава членка. Освен това 
в член 25а, параграф 7, алинея 1, буква б) от Закона за ДДС се посочва, че 
вътреобщностните доставки на нови автомобили не са предмет на данъчно облагане въз 
основа на режима за облагане на маржа.

В случая с Австрия съответните разпоредби са в член 1, параграфи 7, 8 и 9 от 
приложението (Вътрешен пазар) към Закона за ДДС [Anhang (Binnenmarkt) zum 
Umsatzsteuergesetz], където се посочва, че придобиването на нови транспортни средства 
от друга държава членка се облага с данък в Австрия. 

Изглежда, че възникналите проблеми се дължат на действията или на отсъствието на 
надлежна проверка от страна както на купувача (непредоставяне на правилна 
информация на търговеца на автомобили и липса на съответните текстове в договора), 
така и на продавача (неспазване на правилата, посочени в договора). 

За да се избегне всякакъв риск е възможно немските търговци на автомобили да 
изискват сумата на ДДС като депозит. След получаването на необходимите документи 
за регистрация, издадени от друга държава членка, които се представят от купувача и 
доказват, че превозното средство накрая е било внесено в друга държава членка, ДДС 
ще бъде възстановен от търговеца на автомобили на клиента му.

Освен това германският Закон за ДДС урежда възможностите за коригиране на 
погрешно върнат ДДС и следователно — за възстановяване на ДДС в определени 
ситуации. 

Това обаче е въпрос, разбира се, между националните органи и страната, която 
действително е декларирала и платила ДДС на тези органи, т.е. търговецът на 
автомобили. За да коригират грешките, които се допуснали по отношение на ДДС, 

                                                                                                                                                  
стойност, ОВ L 347 от 11.12.2006 г.
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купувачите на свой ред трябва да се обърнат към продавачите. 

Това е въпрос между страните по договора и не се отнася към правилното прилагане на 
Директивата за ДДС, като следователно е извън сферата на компетентност на 
Комисията.

Заключение

В настоящия случай изглежда може да се изключи нарушаване на правилата за ДДС от 
страна на Германия. 


