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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1264/2009, внесена от Д.Д., с българско гражданство, от 
името на предприятието „Лесил“ АД, подкрепена от 2 подписа, относно 
българската система за данъчно облагане и ДДС и предполагаемо 
несъответствие с приложимото законодателство на ЕС в тази област

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на проблемите, които гореспоменатото 
предприятие е срещнало поради неприлагането от страна на българските органи на 
директивите на ЕС за ДДС, по специално Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно 
общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 77/388/ЕИО: Шеста 
директива на Съвета относно хармонизиране на законодателствата на държавите-
членки относно данъците върху оборота. Във връзка с това той изтъква, че преди 
присъединяването, българското законодателството в областта на ДДС е позволявало на 
данъчните органи в редица конкретни случаи да отказват на получателя правото на 
приспадане на ДДС във връзка с облагаеми сделки и че това положение не се е 
променило оттогава. Затова вносителят призовава Европейския парламент да 
предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че българските данъчни органи 
адаптират своите административни процедури в съответствие със законодателството на 
ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.
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Вносителят на петицията счита, че развитата административна практика в приложение 
на член 70, параграф 5 от българския Закон за данък върху добавената стойност 
(наричан по-долу „ЗДДС“) противоречи на установените от Европейския съюз правила.

Съгласно тази разпоредба правото на приспадане не съществува за данък, който е 
начислен неправомерно (не е следвало да бъде начислен). Такъв е случаят, според 
българските органи, когато може да се установи, че операцията, за която е издадена 
фактура, в действителност не се е осъществила. Администрацията достига до това 
заключение въз основа на получени елементи по време на извършени проверки на 
доставчика (нает персонал, квалификация на персонала, доказателства за транспорт и 
т.н.).

Коментари на Комисията

По силата на член 203 от Директива 2006/112/ЕО1 (наричана по-долу „Директива за 
ДДС“), ДДС е дължим от всяко лице, което начислява ДДС във фактура.

Въпреки това, Съдът на Европейския съюз счита, че упражняването на правото за 
приспадане, посочено в член 168, буква а) на Директивата за ДДС, е ограничено 
единствено за дължимите данъци, тоест данъците съответстващи на сделка, подлежаща
на облагане с ДДС, или платени в дължимия размер2. Правото на приспадане не се 
прилага за данък, който е дължим само защото е посочен във фактурата. Според Съда 
на Европейския съюз това тълкуване позволява да се предотвратява по-успешно
данъчната измама, която би се осъществила по-лесно, в случай че всеки посочен във 
фактурата данък може да се приспадне.

Следователно, ако сделката за доставка на стоки или предоставяне на услуги, за която 
се отнася фактурата, не е осъществена, получателят или купувачът няма право да 
приспадне ДДС, посочен в съответната фактура. Ако въпреки това се извърши 
приспадане, то трябва да се коригира, съгласно член 184 от Директивата за ДДС3.

Член 70, параграф 5 от ЗДДС позволява на данъчната администрация да откаже правото 
на приспадане, когато определи, въз основа на получени доказателства, че сделката, за 
която е  издадена фактура, не се е осъществила. Такова приложение на въпросната 
национална разпоредба не противоречи на правилата на Европейския съюз в областта 
на ДДС.

Въпреки това Комисията не може да се произнесе дали доказателствата за отсъствие на 
сделка, на които администрацията се основава в конкретен случай, и по-специално в 
случая на вносителя на петицията, са достатъчни или уместни. Тази оценка може да се 
извърши единствено от данъчната администрация на държавата-членка под контрола на 
националните съдилища.

                                               
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., стр. 1.
2 Решение на Съда на Европейските общности от 13 декември 1989 г., Genius Holding, Дело C-342/87, Сборник, стр. 

4227, точка 13.
3 Пак там, точка 16. Ср. също Решение на Съда на Европейските общности от 19 септември 2000 г., Schmeink & 

Cofreth, Дело: C-454/98, Recueil, I-6973.
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И накрая, противно на твърденията на вносителя на петицията, националното 
законодателство предвижда процедури за корекция на неправилно фактурирания данък. 
Членове 78, 115 и 116 от ЗДДС се прилагат в случай на изменение в данъчната основа, 
неосъществяване на доставка или при грешка във фактурирането.

Заключение

Представените факти не позволяват да се установи нарушение на правото на ЕС.


