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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0629/2013, внесена от Мъндей Ричард Хенри, с британско
гражданство, относно двойно данъчно облагане на превозни средства

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва факта, че от него е поискано да заплати два пъти 
ДДС за едно и също превозно средство, което е закупил в една държава от ЕС и е 
внесъл в друга държава от ЕС, където пребивава. Той счита, че това е в противоречие с 
шестата директива за ДДС, правилата за свободна търговия и международното право. 
Той иска случаят му да бъде разгледан и иска да получи обратно парите си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 декември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Разпоредбите относно придобиването на нови сухопътни превозни средства са 
изложени в член 2, параграф 1, буква б), подточка ii) и в член 2, параграф 2 от 
Директивата за ДДС1. При обстоятелства, когато ново сухопътно превозно средство е 
продадено на клиент, който възнамерява да го внесе в друга държава членка, ДДС ще 
бъде дължим в държавата членка по местоназначение („вътреобщностно 
придобиване“). Съответната вътреобщностна доставка на такова превозно средство е 
освободена от ДДС в държавата на произход съгласно член 138, параграф 1 и 

                                               
1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената 

стойност, ОВ L 347, 11.12.2006 г.
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параграф 2, букви а) и б) от Директивата за ДДС. 

В Директивата за ДДС дадено превозно средство се разглежда като ново, ако то е 
доставено в срок от шест месеца от датата на първото пускане в движение или ако то е 
изминало по-малко от 6 000 km.

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

При обстоятелства, когато установен в Германия търговец на автомобили достави нова 
автокаравана на лице, което я внася в Обединеното кралство, ДДС ще бъде дължим в 
Обединеното кралство.

Въз основа на наличната информация горепосочените принципи са правилно 
приложени от двете съответни държави членки (в случая: Германия и Обединеното 
кралство).

Що се отнася до Германия съответните разпоредби са параграфи 1б (3), 4 № 1(б) и 6а 
(1) от Закона за ДДС (Umsatzsteuersetz). 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 параграф 25a (7) N°1(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.

Що се отнася до Обединеното кралство в раздел 10 от Закона за данъка върху 
добавената стойност от 1994 г. се предвижда, че ДДС се облага при придобиването от 
друга държава членка на ново превозно средство. 

Изглежда, че въпросното двойно данъчно облагане се дължи на действията или на 
отсъствието на надлежна проверка от страна на купувача (непредоставяне на правилна 
информация на търговеца на автомобили и липса на съответните текстове в договора), 
или на търговеца на автомобили (неспазване на условията на договора). 

Също така е възможно германският търговец на автомобили, с оглед на избягването на 
всякакви рискове, да е изискал сума от ДДС като депозит. При подобни обстоятелства 
купувачът ще получи своя ДДС депозит обратно от търговеца на автомобили, когато 
той докаже, че е уведомил по подходящ начин компетентните органи на Обединеното 
кралство относно новото превозно средство, което е внесъл в Обединеното кралство.

Във всеки случай Германският закон за ДДС предвижда коригирането на неправилни 
справки-декларации за ДДС и следователно възстановяване на ДДС в определени 
случаи. Това обаче е въпрос между националните органи и данъкоплатеца, който 
действително е декларирал и платил ДДС на тези органи, т.е. търговеца на автомобили. 
За да коригира грешките, които купувачът или търговецът на автомобили може да е 
допуснал по отношение на ДДС, купувачът трябва да се обърне към търговеца на 
автомобили. Подобни въпроси между страните по договора попадат извън въпроса за 
правилното прилагане на Директивата за ДДС и следователно са извън сферата на 
компетентност на Комисията.

Заключение
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В настоящия случай изглежда може да се изключи нарушаване на законодателството в 
областта на ДДС от страна на Германия или Обединеното кралство.


