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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0407/2009, внесена от Gertrud Martin, с германско гражданство, 
относно данъка добавена стойност

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от факта, че стоки, като например трюфели, 
състезателни коне и силиконови импланти за гърди, се облагат в Германия с ДДС 7 %, 
докато стоки, като например детски дрехи, обувки, пелени и лекарства за деца, се 
облагат с 19 %. Вносителката на петицията счита, че следва да се направи оценка на 
всички продукти, за да се установи въз основа на обективни критерии кой процент на 
ДДС следва да се прилага. Тя също така изисква ниският процент на ДДС да се прилага 
за продукти, които са за семейно ползване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Съгласно действащото законодателство на Общността, Директивата за ДДС1, 
държавите-членки прилагат стандартна ставка на ДДС, която не може да бъде по-малка
от 15 % към всички облагаеми транзакции (членове 96 и 97). Държавите-членки могат 
                                               
1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху 

добавената стойност, ОВ L 347 от 11.12.2006 г., изменена с Директива 2009/47/ЕО на Съвета от 5 май 
2009 г., ОВ L 116 от 9.5.2009 г., стр. 18–20.
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да прилагат една или две намалени ставки само за доставки на стоки или услуги, 
изброени в приложение III към Директивата за ДДС (член 98). Списъкът е резултат от 
преговори, политически компромиси и единодушно приемане в Съвета. Намалената 
ставка не може да бъде под 5 % (член 99). Нещо повече, прилагат се определени 
специфични дерогации (членове 102–105) или на определени държави-членки са 
дадени временни дерогации от тази основна рамка на Общността във връзка със 
ставките (членове 109–129). В рамките на тази структура държавите-членки могат да 
определят нивата на своите ставки.

През 2007 г. Комисията започна дебат за основно преразглеждане на рамката на 
Общността за намалените данъчни ставки по ДДС (COM(2007) 380), който приключи с 
политическо споразумение, постигнато на 10 март 2009 г. в Съвета по икономически и 
финансови въпроси и превърнато в Директива 2009/47/EО на Съвета. След подробно 
обсъждане в Съвета на цялостната система на намалените данъчни ставки по ДДС, 
постигнатото споразумение е резултат от трудни преговори в Съвета и уважава 
крехкото равновесие на интересите на държавите-членки в политически чувствителната 
област на намалените данъчни ставки по ДДС. Някои държави-членки подчертаха, че 
всяко бъдещо решение във връзка с намалените данъчни ставки по ДДС трябва да 
намалява общия обхват на намалените данъчни ставки по ДДС. Следователно би било 
трудно да се постигне единодушно съгласие в Съвета за ново разширяване на 
приложение III към Директивата за ДДС, като например разширяване, свързано с 
конкретни продукти за семейно ползване.

Необходимо е да се отбележи, че намалените данъчни ставки в рамките на Директивата 
за ДДС не са задължителни за държавите-членки. Нещо повече, както се посочва в
решението на Съда на Европейските Общности по дело C-481/98, при определени 
обстоятелства не е налице задължение на държавата-членка да прилага една и съща 
ставка на ДДС за цяла категория от приложение ІІІ към тази Директива. Всяка държава-
членка има право сама да направи своя избор по този въпрос в съответствие със своето
социално-икономическо положение, бюджетна политика и политически 
предпочитания. Въпреки че Комисията отговаря за правилното прилагане на 
законодателството на Общността, при условие че законът се съблюдава, не е в сферата 
на компетентност на Комисията да се намесва в избора на германското правителство
при определянето на нивото на данъчните ставки за ДДС или при прилагането или 
неприлагането на намалена данъчна ставка по отношение на доставките на стоки и 
услуги, изброени в категориите на приложение ІІІ към Директивата за ДДС. Въпреки 
това Комисията осигури проучвания с полезни икономически анализи, за да 
подпомогне държавите-членки в техния избор.

В сектора на храните, категория 1 на приложение ІІІ обхваща „Хранителни продукти 
(включително напитки, но с изключение на алкохолни напитки) за човешко и 
животинско потребление; живи животни, семена за посев, растения и съставки, които 
обикновено са предназначени за подготвяне на хранителни продукти; продукти, 
нормално използвани като добавки на хранителни продукти или като заместители на 
хранителни продукти“. Следователно трюфелите, скаридите и минералната вода могат 
да се облагат с ДДС при намалена ставка.

Въпреки че Директивата за ДДС позволява намалена данъчна ставка за доставките на 
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живи животни, които обикновено са предназначени за приготвяне на хранителни 
продукти за човешко и животинско потребление, някои държави-членки, в това число и 
Германия, позволяват прилагането на намалената ставка за доставката на животни, по-
специално коне, които обикновено са предназначени за удовлетворяване на други 
потребности. Поради това Комисията започна разследване на законодателството на 
няколко държави-членки в областта на ДДС и започна процедури за нарушение. Тя 
поиска официално от съответните държави-членки да внесат изменения в своето 
законодателство във връзка с намалената данъчна ставка за ДДС, която прилагат към 
определени живи животни, по-специално коне. Според Комисията данъчната ставка, 
която трябва да се прилага, е стандартната данъчна ставка. Не всички процедури са 
стигнали до Съда на Европейските общности, но вероятно резултатът ще бъде такъв, с 
оглед на реакцията на държавите-членки на мотивираното становище на Комисията.

По отношение на лекарствата, съгласно категория 3 на приложение ІІІ към Директивата 
за ДДС фармацевтични продукти от вид, обикновено използван за здравна помощ, 
профилактика на заболявания и за лечение за медицински и ветеринарни цели, могат да 
се облагат в държавите-членки с ДДС при намалена ставка.

В съответствие с категория 4 на приложение ІІІ към Директивата за ДДС, държавите-
членки могат да прилагат намалена данъчна ставка за ДДС към продукти, специално 
предназначени за инвалиди (медицинско оборудване, помощни и други уреди), които 
са за изключително персонално използване от инвалиди и обикновено се купуват от 
инвалиди за облекчаване или лечение на тяхната инвалидност. В тази връзка
имплантите за гърди имат характера на протези и, следователно отговарят на термина
„медицинско оборудване“.

Съгласно категория 5 на приложение ІІІ към Директивата за ДДС превозът на пътници 
и придружаващия ги багаж може да се облага с ДДС при намалена ставка. Превозът с 
кабинкови лифтове попада в обхвата на тази разпоредба.

Приложение ІІІ към Директивата за ДДС не включва в нито една от категориите си 
доставките на детски дрехи, както и доставките на детски обувки или бебешки пелени. 
Следователно няма правно основание, позволяващо на Германия да прилага намалена 
данъчна ставка за тези продукти.

С изключение на прилагането на намалени данъчни ставки към доставките на живи 
животни, по-специално коне, Комисията е на мнение, че законодателството на 
Германия в областта на ДДС не е в противоречие със съществуващото в момента в 
законодателството на Общността положение в областта на ДДС по отношение на 
аспектите, упоменати от вносителката на петицията.

При условие, че законодателството на Общността се спазва, не е в сферата на 
компетентност на Комисията да се намесва в избора на германското правителство при 
определянето на нивото на данъчните ставки за ДДС или при прилагането или 
неприлагането на намалена данъчна ставка по отношение на доставките на определени 
стоки и услуги.


