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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1429/2009, внесена от Jörg Wischhusen, с германско 
гражданство, подкрепена от 159 подписа, относно прилагането на 
намалени ставки на ДДС за бебешките пелени

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията отправят искане за бебешките пелени да се прилага 
намалена ставка на ДДС. Аргументът им е, че пелените представляват важен 
консуматив за семействата с бебета. Те посочват, че храната за домашни любимци се 
облага с намалена ставка на ДДС, като намеква, че бебетата са в неравностойно 
положение спрямо кучетата и котките.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

На 7 юли 2008 г. Комисията прие предложение за Директива на Съвета за изменение на 
Директива 2006/112/EО (по-долу наричана Директива за ДДС) по отношение на 
намалените ставки на ДДС1. Основната цел на Комисията в случая беше да се 
гарантират равни възможности за държавите-членки, както и по-голяма прозрачност, 
последователност и безпроблемно функциониране на вътрешния пазар по отношение 
на намалените ставки на ДДС за местно доставяните услуги, в това число за
трудоемките услуги и ресторантьорските услуги.
                                               
1 Предложение COM (2008) 428 за изменение на Директива 2006/112/EC по отношение на намалените ставки 
на данъка върху добавената стойност 
Вж. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_en.pdf
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В предложението бяха включени и някои технически промени. По-конкретно,
категорията на фармацевтичните продукти, за които могат да се прилагат намалени 
ставки, беше разширена, за да обхване всички абсорбиращи продукти за лична хигиена, 
включително и бебешките пелени.
По време на заседанието на Съвета по икономически и парични въпроси (ECOFIN), 
проведено на 10 март 2009 г., след трудни преговори относно общата система на 
намалените ставки на ДДС, министрите на финансите на държавите-членки на ЕС 
достигнаха до политическо споразумение относно употребата на намалените ставки на 
ДДС по принцип и, в частност, по отношение на определени сектори. В основни линии 
ECOFIN реши, че държавите-членки следва да имат възможност да прилагат постоянни 
намалени ставки на ДДС по отношение на трудоемки услуги, като например леки 
поправки на велосипеди, поправки на обувки и кожени изделия, дрехи и домашно 
спално бельо; почистване на частни домакинства; услуги за домашни грижи; 
фризьорство; обновяване и ремонт на жилищни сгради за лично ползване, както и 
ресторантьорски услуги.
Що се отнася до стоките, към общия списък на стоки и услуги, за които могат да бъдат 
прилагани намалени ставки на ДДС, бяха прибавени единствено книгите. Постигнато 
беше също така съгласие, че за всички останали артикули от предложението на 
Комисията от 2008 г. (в това число и бебешките пелени) намалени ставки на ДДС няма 
да бъдат прилагани. На 5 май Съветът прие Директива 2009/47/ЕО1, с която 
политическото споразумение от 10 март 2009 г. беше преобразувано в правен текст.
Комисията посочва, че по отношение на данъчното облагане се прилага изискването 
решенията да бъдат вземани единодушно. Следователно решението кои продукти биха 
могли да се ползват от намалени ставки на ДДС зависи от Съвета.

                                               
1 Директива 2009/47/ЕО на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на 
намалените ставки на данъка върху добавената стойност. OВ L 116, 09.05.2009 г., стр.18 -
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm


