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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0681/2010, внесена от Mark Sowery, с британско гражданство, 
относно ДДС, начислявано от телефонните компании на Канарските 
острови.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу ДДС, начислявано от мобилния оператор 
Telefónica O2UK на Канарските острови. Той оспорва допустимостта на начисляваното 
ДДС и съответно отправя искане да се разследва предполагаемата измама.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Петицията

Вносителят на петицията посочва факта, че дадено дружество, установено в 
Обединеното кралство (Telefónica O2 UK Ltd, наричано по-долу „дружеството“), 
начислява ДДС върху роуминг повиквания на Канарските острови. Той ясно е заявил 
на дружеството, че ДДС не се прилага на територията на Канарските острови, а от 
дружеството му е било заявено, че „въпреки че територията на Канарските острови е 
освободена от ДДС, операторите, с които имаме споразумения, са решили да прилагат 
ДДС, така че ние го начисляваме на нашите клиенти“. Той е на мнение, че това 
поведение е незаконно.
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Забележки на Комисията
Вносителят на петицията вече е отправял този въпрос към Комисията. На 31 август 
2010 г.  службите на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ му отговарят по 
следния начин:

„Въпреки че отговорът на Telefónica O2 UK Ltd е объркващ и подвеждащ, той не 
изглежда неточен по същество (=ДДС в Обединеното кралство е дължимо върху 
роуминг повиквания на Канарските острови). Съдейки по предоставените от Вас 
обяснения приемаме за дадено, че далекосъобщителните услуги се предоставят на 
частни потребители от Обединеното кралство (а не на данъчнозадължени по ДДС 
лица).
Съгласно Директивата за ДДС (членове 59а и 59б...) далекосъобщителни услуги, които 
се доставят от оператори, установени извън ЕС (например Канарските острови1), на 
частни потребители, пребиваващи в ЕС, са облагаеми там, където те ефективно се 
използват и ползват. Следователно в случая с роуминг повикванията, извършени от 
жители на Обединеното кралство на Канарските острови, ДДС се дължи в 
Обединеното кралство от доставчика на далекосъобщителни услуги, установен извън 
ЕС. Доставчикът на далекосъобщителни услуги, който е отговорен да плати 
дължимия ДДС в Обединеното кралство, по принцип следва да се регистрира в 
Обединеното кралство. В този случай най-вероятно Telefónica O2 UK Ltd поема тази 
отговорност вместо доставчиците от Канарските острови. Причината за този 
подход при начисляването на ДДС е да се избегне нарушаване на конкуренцията при 
далекосъобщителните дружества, установени в рамките на ЕС.
Ако далекосъобщителните услуги, които се доставят на жител на Обединеното 
кралство, се използват и ползват на Канарските острови ефективно (а не в 
Обединеното кралство), тогава ДДС в Обединеното кралство няма да бъде дължимо. 
Това обаче е преценка на фактите, която трябва да се извърши от данъчните органи 
в Обединеното кралство. От 2015 г. въпросът за тълкуването ще бъде изяснен, тъй 
като далекосъобщителните услуги ще бъдат облагаеми там, където са установени 
частните потребители“.
На този етап Комисията заявява отново гореизложената преценка.

Заключение
Петицията не дава никакви основания Комисията да предприеме съдебна процедура по 
съответния ред срещу държава-членка на ЕС, тъй като не изглежда изнесените факти да 
са в нарушение на правото на ЕС.

                                               
1 Канарските острови не са част от ЕС само по отношение на ДДС.


