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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1557/2009, внесена от Izabella Mészárosné Györvári, с унгарско 
гражданство, от името на Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Съюз за 
защита интересите на дружествата), относно дискриминация на малките и 
средни предприятия в Унгария и неприлагане на стандартите на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че малките и средни предприятия в Унгария са 
жертва на дискриминационно отношение от страна на унгарските органи, които 
прилагат по различен начин действащото законодателство в областта на данъчното 
облагане, финансирането и участието в търгове за възлагане на обществени поръчки, 
като по този начин облагодетелстват позицията на монополисти на многонационалните 
дружества. Вносителката критикува също така поведението на банките спрямо малките 
и средни предприятия, като твърди, че голяма част от тях не могат да получат 
финансиране и поради това са обречени на несъстоятелност. Вносителката счита, че 
унгарските органи са били изключително стриктни при събирането на данъците от 
малките и средни предприятия, като в замяна са толерирали забавени плащания от 
страна на големите дружества. Тя призовава Европейския парламент да проучи 
различните изложени аспекти и да приеме резолюция, чрез която да поиска от 
унгарските органи да спазват европейските стандарти по отношение на малките и 
средни предприятия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.
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Петицията, която отразява възгледите и оплакванията на вносителя, поставя различни 
правни въпроси относно положението на малките и средни предприятия (МСП) в 
Унгария през 2009 г.

Що се отнася до общото положение на предприятията в Унгария, през 2009 г. секторът 
на МСП е показал по-висок процент на микропредприятия от средния за ЕС, докато 
процентът предприятията със средна и малка големина следователно е бил по-нисък.

Приносът на МСП за унгарската икономика, определен като процент от общата 
добавена стойност, е бил по-нисък от средния за ЕС. От друга страна, приносът на 
МСП за заетостта в Унгария (71%), в сравнение със средния за ЕС (67%), е бил по-
висок.  В сектора на МСП има големи различия: В действителност  в Унгария има 
сравнително висок брой микропредприятия, които следователно имат по-голям принос 
за заетостта (35%) от средния за ЕС (30%).

В петицията са повдигнати конкретни въпроси: на първо място финансирането на 
предприятията от страна на банките. В петицията се съобщава за договори за заеми, 
прекратени едностранно от банките. Въпреки че отпуснатите на потребителите заеми са 
обект на разпоредби на ЕС, отпусканите на дружествата заеми не са конкретно 
регламентирани на европейско равнище. Следователно държавите-членки са свободни 
да въвеждат свои собствени закони относно заемите за дружества. Ето защо при тези 
обстоятелства се прилагат националните правила. В случай че заемите са прекратени 
въз основа на необосновано или неоправдано решение на банката, предприятието може 
да заведе съдебен иск.

Освен това в петицията се посочват плащанията на части и неизпълнението на 
плащания за доставчиците, когато плащането трябва да бъде извършено от големите 
предприятия. На 16 февруари 2011 г. Комисията прие нова директива1 за целите на 
борбата със забавянето на плащането. Разпоредбите на новата директива съдържат, 
наред с другото:

 Хармонизация на периода на плащане на публичните органи за предприятията.
Публичните органи ще трябва да плащат за стоки и услуги, които им се доставят 
в 30-дневен или при изключителни обстоятелства в 60-дневен срок. 

 Свобода на договаряне при търговските сделки: предприятията ще трябва да 
плащат своите фактури в 60-дневен срок, освен ако изрично решат друго и ако 
това не е напълно неприемливо. 

 На предприятията ще бъде автоматично разрешено да искат лихва за забавяне на 
плащане и ще могат да получат също така сума в размер минимум на 40 евро 
като компенсация за разноските по събирането. Те ще могат да искат 
компенсации за всички други разумни разноски по събирането. 

 Законният лихвен процент за забавяне на плащането ще се увеличи най-малко с
8 процента над основния лихвен процент на Европейската централна банка. На 
публичните органи не е разрешено да определял лихвен процент за забавяне на 
плащане, посочено по-горе. 

От друга страна държавите-членки могат да запазят или да приемат закони и 

                                               
1  Директива 2011/7/ЕС.
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регламенти, които са по-благоприятни за кредитора, отколкото разпоредбите на новата 
директива. Тази и директива трябва да бъде транспонирана н националното право не 
по-късно от 16 март 2013 г.

Що се отнася до сметките на предприятията, вносителят на петицията твърди, че има 
дискриминация в прилагането на унгарското законодателство относно публикуването 
на сметките на дружествата. Според него някои многонационални дружества са 
облагодетелствани за сметка на унгарските МСП. Въпреки че европейските счетоводни 
директиви изискват дружествата да публикуват годишните си счетоводни отчети, 
осъществяването на тази дейност и по-конкретно определянето и прилагането на 
санкциите попада в правомощията на унгарските органи. Ето защо призоваваме 
авторите на петицията да се обърнат на първо място към националните органи.

Що се отнася до обществените поръчки, вносителят на петицията твърди, че МСП 
нямат възможност да участват в процедурите за възлагане на обществени поръчки, тъй 
като на някои контрагенти е разрешено да участват в тези процедури, докато би 
трябвало да бъдат изключени поради нечестно поведение на пазара.

Според проучване, поръчано от Европейската комисия и завършено през 2010 г., за 
периода 2006–2008 г. МСП са спечелили средно 60% от обществените договори над 
европейския праг като главни контрагенти, което съответства на 34% от стойността на 
тези договори. В Унгария 47% от тези договори са били предоставени на МСП, което 
съответства на по-висок процент от средния за ЕС.1

Европейската комисия отдава голямо значение на улесняването на достъпа на МСП до 
обществените договори и публикува документ, които дава насоки във връзка с това и 
разпорежда как може да бъде прилагана действащата правна рамка, за да се улесни 
достъпът на МСП, като в същото време подчертава полезните национални практики. 
Този документ е достъпен на унгарски език2

Директивите на ЕС относно обществените поръчки3 съдържат някои задължителни 
критерии за изключване (например икономическите оператори, замесени в корупция 
или измами) и други възможни критерии за изключване, до които могат да прибегнат 
публичните органи, предлагащи договори, например при грешки на оферентите или 
при тежка професионална недобросъвестност. Тези критерии за изключване са 
отразени в „Hungarian Public Procurement Act“ и за тяхното прилагане отговарят 
индивидуалните органи, които сключват договори.

                                               
1 Еvaluation of SMEs’ Access to Public Procurement Markets in the EU, DG Enterprise and Industry, Final 

Report, September 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).

2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за 

координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и 
доставки (OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114–240); Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и 
пощенските услуги (OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1–113).
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Комисията има възможност да започне процедура за нарушение срещу държава-членка, 
ако тя наруши правото на ЕС. Петицията не съдържа данни, които биха позволили на 
Комисията на направи заключения в този смисъл.

И накрая, що се отнася до въпросите за данъчното облагане, жалбоподателят критикува 
унгарското законодателство, съгласно което органите могат да поискат плащане 
обложено с ДДС върху предоставената услуга от данъчнозадължено лице, дори ако то 
не е получило възнаграждение за своята услуга.

Съгласно членове 62 и 63 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка 
върху добавената стойност данъчните органи могат да изискат от платеца плащане на 
данъка в момента, когато е извършена доставката на стоки или услуги, дори ако 
плащането им е отсрочено.

Съгласно член 90 от същата директива в случай на пълно или частично неплащане след 
момента на извършване на операцията, данъчната основа се намалява в съответствие с 
определените от държавите-членки условия. Държавите-членки обаче могат да приемат 
дерогации от това правило.

С оглед на горепосочените разпоредби практиката на унгарските органи, описани в 
петицията, която се състои в искане на сумата на ДДС преди плащането на издадената 
за услугата фактурата, не представлява нарушение на Директива 2006/112/EО. В случай 
на неплащане на фактурата, данъчната основа на ДДС се намалява според условията, 
установени от държавите-членки. Въпреки това, тъй като държавите членки могат да 
приемат дерогации от това правило, те не са длъжни да предоставят възможност за 
подобно намаляване.

Във връзка с гореизложеното, петицията не съдържа данни, които биха позволили на 
Комисията да установи, че има нарушение на тази директива.

Петицията не показва нарушение на общностното право.


