
CM\870257BG.doc PE452.750v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0502/2010, внесена от Reiner Husemans, с германско гражданство, 
относно ДДС върху сделки между дружества

1. Резюме на петицията

Вносителят първоначално е подал петиция по този въпрос в германския Бундестаг. 
Целта е била освобождаване на дружествата от изискването за начисляване на ДДС 
върху сделки между тях, като се начислява ДДС единствено при крайния потребител. 
Макар че могат да приспаднат ДДС, начислено върху сделки между дружества, от 
крайната сума, която следва да платят, предприятията считат, че административната 
тежест е твърде голяма. Бундестагът е уведомил вносителите, че освобождаването от 
ДДС върху сделки между дружества би било незаконно съгласно Директива 
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. По време 
на обсъждането преди приемането на Директивата Германия и Австрия предложиха 
система за самоначисляване, макар че това предложение беше отхвърлено от няколко 
държави-членки и от Комисията. Бундестагът също така е уведомил вносителя, че в 
крайна сметка дружествата не трябва да плащат ДДС върху сделки между дружества, 
ако стоката не е продадена на краен потребител. Освен това в Германия има действащо 
законодателство, което позволява на дружествата с оборот под 500 000 евро да плащат 
ДДС на правителството единствено върху сделки, които са достигнали до крайните 
потребители. Това законодателство е в сила до края на 2011 г. и е предвидено, за да 
облекчи МСП и независимия бизнес от задължението да плащат ДДС предварително и 
да чакат за възстановяването му за сделки, които не са достигнали до краен потребител. 
Въпреки това Бундестагът споделя мнението на вносителя относно прекомерната 
административна тежест и е решил да предаде петицията на германското министерство 
на финансите, като го призовава да настоява за опростяване на правилата на ЕС. Той 
също така е решил да предаде петицията на Европейския парламент..
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Вносителят първоначално е подал петиция по този въпрос до комисията по петиции на 
германския Бундестаг. В своето окончателно решение комисията е направила 
забележки относно системата за ДДС в ЕС и е предала петицията за допълнителни 
коментари на Европейския парламент.

Вносителят на петицията по същество критикува сегашното облагане с ДДС на сделки, 
извършвани между данъчнозадължени лица, установени на територията на една и съща 
държава-членка. Той описва, че от една страна с ДДС се облагат всички доставки на 
стоки и услуги, извършвани от данъчнозадълженото лице. От друга страна на купувача 
по тези сделки, при условие че е данъчнозадължено лице за целите на ДДС, се 
разрешава да приспадне ДДС-то, което е заплатил върху своите покупки, ако стоките
или услугите се използват за неговата стопанска дейност.

Той предлага германската система за ДДС да бъде променена по отношение на сделки 
между данъчнозадължени лица с цел опростяване на системата. Съгласно неговото 
последващо изложение ДДС не следва да се фактурира, ако купувачът по сделката е 
данъчнозадължено лице и се използват номерата за регистрация по ДДС. Данъкът 
следва да бъде фактуриран и събиран само в случаите, в които продуктът или услугата 
се продава окончателно на крайния потребител.

Вносителят на петицията прави преглед на процеса на събиране на ДДС, който се 
основава на декларация на данъчнозадълженото лице, което периодично изчислява 
сумата на ДДС, която следва да се заплати или да се възстанови от данъчната 
администрация. Той твърди, че тази система задължава данъчнозадължените лица да 
изпълняват определени административни задължения, което създава неуловима 
разходна тежест както за данъчната администрация, така и за стопанския сектор. 

I. Системата за облагане с данък върху оборота

а) Предложението на вносителя на петицията

В резултат вносителят на петицията предпочита модел за данък върху оборота под 
формата на „данък на един етап“, с който да се облагат продажбите на дребно, т.е. 
т.нар. данък върху продажбата на дребно. Такъв данък, който се налага само в момента 
на покупка, ще обхваща всички стопански субекти, които работят пряко с частни 
потребители. Също така данъкът върху продажбата на дребно ще може да се прилага и 
за производители и търговци на едро, при условие че те извършват преки доставки до 
частни потребители.

Основата на такава система на данъчно облагане е цената на дребно. Като цяло, 
данъчната тежест може да бъде изчислена с точност. Някои недостатъци обаче са 
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пояснени по-долу.

При данък върху продажбата на дребно е трудно да се прави разлика между облагаема 
и необлагаема доставка. Задължението за плащане изисква висок счетоводен стандарт.

Поради това такава система изисква на държавите-членки да бъде разрешено да 
въведат национални мерки, целящи ограничаването на данъчната загуба, произтичаща 
от злоупотребата с номера за регистрация по ДДС. Тежестта на доказване пада основно 
върху доставчика, който трябва да обосновава необлагането на сделките. Задължението 
би се комбинирало с допълнителни отчетни задължения и следователно би довело до 
увеличаване на оперативните разходи.

В допълнение към този аспект и данъчната администрация, и стопанският сектор биха 
били изправени пред дълга, скъпа и сложна процедура. Компетентните данъчни органи 
трябва да разследват отделни случаи и да решават дали данъчнозадълженото лице е в 
състояние да докаже, че придобитите стоки/услуги се използват за стопанската дейност 
на купувача, а не за нестопански цели (основно частно потребление).
Данъчнозадължените лица ще трябва често да чакат решенията на националните 
съдилища за това дали доказателствата са достатъчни или не.

б) Системата за ДДС, изложена в Директивата за ДДС1

Действащата понастоящем система за ДДС решава проблема на доставчика, който 
трябва да провери статута на клиента и да реши дали е необходимо данъчно облагане 
на услугата, тъй като не друг, а получателят решава дали ДДС подлежи на приспадане, 
решение, което ще бъде щателно разгледано от данъчната администрация на по-късен 
етап. С други думи, част от тежестта на доказване по отношение на данъчното 
задължение се прехвърля на купувача.

Сегашната система за ДДС избягва каскадния ефект на данъка върху продажбата, като 
облага само стойността, която се добавя на всеки етап от производството. Поради тази 
причина ДДС набира популярност пред традиционните данъци върху продажбата. ДДС 
по принцип се прилага за всички доставки на стоки и услуги. Дължимото ДДС върху 
всяка една продажба представлява част от продажната цена, но данъчнозадълженото 
лице има право да приспадне целия данък, който вече е платен на предходния етап. По 
този начин се избягва двойно данъчно облагане и се заплаща данък само върху 
добавената стойност на всеки етап на производство и дистрибуция. 
Данъкът се определя и събира от стойността на стоки или услуги, които са доставени 
всеки път, когато е налице сделка (продажба/покупка). Продавачът начислява ДДС на 
купувача и заплаща това ДДС на данъчния орган. По отношение на купувача, правото 
на приспадане възниква в момента, в който ДДС, подлежащо на приспадане, стане 
начисляемо. Купувачът принципно има право да приспадне ДДС веднага щом бъде 
направена доставката. Купувачът на стоките и услугите решава дали – и до каква 
степен – данъкът подлежи на приспадане. 

                                               
1 Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, 

Официален вестник № L 347, 11.12.2006 г., стр. 0001–0118.
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Търговците, регистрирани по ДДС, получават номер. Те трябва да покажат ДДС, 
начислено на клиентите, върху фактурите. По този начин клиентът, ако е регистриран 
търговец, знае колко може да приспадне на свой ред, а потребителят знае колко данък е 
платил върху крайния продукт. По този начин правилният размер на ДДС се заплаща 
на етапи и до известна степен системата се самоконтролира.

Сегашната Директива за ДДС предоставя специални схеми за малките предприятия.
Общата цел на специалните схеми е да се намали административната тежест, която се 
отнася до приложението на общите правила за ДДС.

Директивата за ДДС 1определя рамка за схема, по която предприятия с годишен оборот 
под определен праг имат право на освобождаване от ДДС. В допълнение, по отношение 
на малките предприятия, които не могат да извлекат полза от освобождаването, 
Директивата за ДДС предоставя на държавите-членки значителна свобода на действие 
при прилагането на опростени процедури за начисляване и събиране на ДДС.

в) Механизмът на „самоначисляване“

Германия и Австрия са поискали дерогации съгласно предишния член 27 от Шестата 
директива за ДДС2, понастоящем член 395 от Директивата за ДДС, за да получат 
разрешение да прилагат самоначисляване на тяхната територия. Техните искания са 
предвиждали въвеждането на повсеместно използване на механизма на 
самоначисляване за доставки на стоки и услуги между стопански субекти, в случай че 
фактурираната стойност надвишава съответно 5 000 и 10 000 евро.

Механизмът на самоначисляване позволява на доставчика на стоки или услуги да не 
начислява ДДС на своя клиент. Това означава, че доставчикът не плаща ДДС на 
хазната, а задължението за това се прехвърля върху клиента, който по този начин ще 
бъде в състояние да компенсира това плащане с приспадане на данъка върху покупките. 
С други думи, системата се състои в това да се посочи данъчнозадълженото лице, до 
което се извършват доставките, като лицето е длъжно да заплати ДДС. Доколкото 
получателят е нормално данъчнозадължено лице с пълно право на приспадане, ДДС се 
отчита и приспада в същата декларация по ДДС без ефективно плащане. 

Въвеждането на тези мерки би довело до фундаментална промяна в системата за ДДС, 
като при това би елиминирало една от характеристиките на ДДС, а именно плащането 
на части, при което общата сума на ДДС дължима на хазната се заплаща на етапи по 
време на веригата на производство/дистрибуция. 

Поради това Европейската комисия се е противопоставила на исканията за дерогация, 
направени от Австрия и Германия съгласно член 27 от Шестата директива за ДДС, за 
общо прилагане на механизма на самоначисляване. Единствено член 113 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) представлява правно основание за 
                                               
1 Член 284 и следващи.
2 Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизиране на законодателствата на 

държавите-членки относно данъците върху оборота – обща система за данъка върху добавената стойност: единна 
данъчна основа, Официален вестник L 145, 13.0.197 г., стр. 0001 – 0040.
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хармонизирането на косвените данъци в степента, в която такова хармонизиране е 
необходимо, за да гарантира създаването и функционирането на вътрешния пазар и да
предотврати нарушаването на условията на свободна конкуренция. Мерките на ЕС за 
прилагане по отношение на Директивата за ДДС трябва да бъдат приети единодушно от 
Съвета. Предложение по този въпрос би довело до възможност за промяна на системата 
за ДДС на всички държави-членки, но то ще трябва да бъде прието единодушно от 
всички държави-членки в Съвета след консултация с Европейския парламент. 

II. Съвместимост на националното законодателство за ДДС с Директивата за ДДС

ДДС в Европейския съюз представлява система за данък добавена стойност, включваща 
държавите-членки в Съюза. Националното законодателство за ДДС на всяка една 
държава-членка трябва да спазва разпоредбите на Директивата за ДДС. Тази Директива 
излага основната рамка на ДДС в ЕС, но позволява известна степен на гъвкавост на 
държавите-членки при прилагането на законодателството за ДДС. Наличието на 
многобройни опции и дерогации води до различни правила, например приспадания, 
освобождавания, задължения и ставки.

Германското законодателство за ДДС, което е заложено основно в „Umsatzsteuergesetz“, 
се основава на Директивата за ДДС. Тъй като Директивата установява единно покритие 
от ДДС в рамките на ЕС, на Германия не е разрешено да не облага с ДДС стоки и 
услуги, които се продават от едно на друго данъчнозадължено лице. Такава мярка 
(законодателна, регулаторна или административна) би се считала за несъвместима с 
правото на ЕС. Комисията може да започне производство за установяване на 
нарушение, предвидено в член 258 от ДФЕС, за да гарантира, че съответната държава-
членка привежда своето законодателство в съответствие със съответното 
законодателство на ЕС. Ако държавата-членка не спази законодателството на ЕС, 
Комисията може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз, чието решение има 
обвързваща сила. 

Заключение

Правото на ЕС, така както е установено в Директивата за ДДС, не позволява на 
държавите-членки да приемат национални разпоредби, които предвиждат например 
необлагането с ДДС на сделки, извършвани между данъчнозадължени лица на 
територията на дадена държава-членка.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 10 юни 2011 г.

В своите допълнителни наблюдения вносителят на петицията повтаря позицията си, че 
сделките между данъчнозадължените лица не следва да се облагат с ДДС, ако 
заинтересованите страни използват идентификационния номер по ДДС. Според него 
подобна система ще осигури фактурирането на нетната цена, без ДДС.

За да подчертае своята позиция, вносителят се позовава на вътрешнообщностния 
търговски механизъм. Той изтъква, че вътрешнообщностните сделки не се облагат с 
ДДС и следователно, положението е по-ясно. 
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Освен това той посочва трудностите, свързани със „Soll-Besteuerung“. Според 
вносителя методът за данъчно облагане, при който ДДС се начислява в момента на 
извършване на сделката, е неприемлив за предприятията. Вносителят посочва, че, ако 
получателите на продукти или услуги не изплатят фактурираната сума, доставчикът на 
услугите все пак трябва да плати ДДС на органите. Един метод на данъчно облагане на 
действителни касови бележки, т. нар. „Ist-Besteuerung“, би имал повече предимства за 
стопанския сектор и за държавата.

Въпроси, свързани с ДДС
Член 2 от Директивата за ДДС 1 определя сделките, които се облагат с ДДС, наред с 
другото, като възмездната доставка на стоки на територията на дадена държава-членка 
от данъчнозадължено лице, действащо в това си качество. 

По отношение на принципите на системата на ДДС на ЕС, ДДС е данък върху крайното 
потребление на стоки и услуги, но е под формата на данък „на всеки етап“ върху 
доставката на стоки и услуги, за които доставчикът получава плащане, независимо от 
лицето, което извършва плащането. Режимът на ДДС зависи от естеството на 
доставката.
Съгласно член 9 от Директивата за ДДС данъчнозадължено лице е всяко лице, което 
извършва независима икономическа дейност на някое място, без значение от целите и 
резултатите от тази дейност. 

Що се отнася до вътреобщностните транзакции, следва да се отбележи, че тези 
дейности не са извън обхвата на ДДС, както изглежда счита вносителят. 
Произходът на настоящия режим на ДДС, приложим по отношение на 
вътрешнообщностните транзакции, е в т. нар. „преходен режим“ за данъчно облагане 
на трансгранични доставки на стоки, установен в Директива 91/680/EО, който цели да 
гарантира, че стоките, доставени на данъчнозадължени лица в други държави-членки, 
се облагат в държавата-членка по местоназначение и се освобождават от ДДС в 
държавата-членка по отпътуване. 

В член 138 от Директивата за ДДС се установява техническо изключение, което е 
приложимо по отношение на доставките на стоки, отговарящи на условието, указано в 
тази разпоредба. Резултатът от освобождаването от данък на доставката на стоки е 
облагането на  вътрешнообщностно придобиване, което е достигнало до купувача 
съгласно член 2, параграф 1, буква б), точка i от Директивата за ДДС. 

Облагането на стоки в държавата-членка на пристигане се постига посредством 
създаването на ново данъчно събитие: вътрешнообщностното придобиване на стоки, 
при което освобождаването от вътрешно данъчно облагане  на стоките в държавата-
членка по отпътуване се постига чрез освобождаване с право на приспадане съгласно 
член 169, буква б) от Директивата за ДДС.
В това отношение облагането на повечето трансгранични доставки на стоки има 

                                               
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. Тази директива заменя Шестата Директива за ДДС, 
считано от 1 януари 2007 г., като се превръща в първично законодателство на Общността относно ДДС.
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очевидна прилика с данъчното третиране на износа и на вноса на стоки.
Член 62 и следващи от Директивата за ДДС указва правилата, приложими по 
отношение на данъчното събитие и изискуемостта на ДДС. Съгласно член 63 основното 
правило в тази област, по отношение на доставките на стоки и услуги, е, че данъчното 
събитие настъпва и ДДС става изискуем, когато стоките или услугите са доставени. 
Посредством този принцип системата отчита факта, че ДДС е данък върху 
потреблението. 
Въпросът относно това кога ДДС става изискуем е тясно свързан с момента на 
прилагане на правото на приспадане. При режим на ДДС, основан на система на 
издаване на фактури, ДДС, който е посочен във фактура, платен или дължим, подлежи 
на приспадане. Вярно е, че правото на приспадане може да възникне преди доставчикът 
да е внесъл ДДС, но настоящата система предлага и решение на положение, при което 
все още не са издадени фактури или когато изобщо не се издават такива.
Освен това член 66 от Директивата за ДДС позволява на държавите-членки да 
постановяват, че данъкът става изискуем по отношение на някои сделки или за някои 
категории данъчнозадължени лица, наред с другото, не по-късно от момента на 
получаване на плащането. Тази разпоредба включва т. нар. „Ist-Besteuerung“ –
облагането, на което вносителят на петицията отдава предпочитание сред своите 
предложения. В германския закон прилагането на тази възможност се съдържа в § 13 
(1), точка 1, буква б) във връзка с § 20 Umsatzsteuergesetz.
Дял VII от Директивата за ДДС разграничава данъчната основа по отношение на 
доставки на стоки или услуги, вътрешнообщностно придобиване на стоки, внос на 
стоки и други разпоредби. В своя член 73 данъчната основа е определена като всичко, 
което представлява насрещна престация, получена или която следва да бъде получена 
от доставчика срещу доставката, от клиента или трето лице, включително субсидии, 
пряко свързани с цената на доставката. Тази разпоредба е израз на един от основните 
принципи на Директивата за ДДС, съгласно който основата за оценка е действително 
получената насрещна престация1, като данъчните органи не могат при никакви 
обстоятелства да начисляват ДДС, надвишаващ данъка, платен от данъчнозадълженото 
лице2.

Съгласно член 90 от Директивата за ДДС, в случаите на анулиране, разваляне, отказ 
или пълно или частично неплащане, или когато цената е намалена след извършването 
на доставката, основата се намалява съответно съгласно условия, които се определят от 
държавите-членки. Тази разпоредба изисква от държавите-членки да намалят 
данъчната основа и, следователно, размера на ДДС, изискуем от данъчнозадълженото 
лице във всеки един момент, след като сделката е била сключена, когато 
данъчнозадълженото лице не е получило част или целия размер на насрещната 
престация.

Тази разпоредба е съответно транспонирана посредством § 17 от германския 
Umsatzsteuergesetz . В параграф 2, точка 1 се предвижда корекция на данъчната основа в 
случаите на несъстоятелност.
Както вече беше обяснено в първия отговор на петицията, следва да се подчертае 

                                               
1 Съд на ЕС, решение от 23 ноември 1988 г. по Дело C-230/87 Naturally Yours Cosmetics, параграф 16.
2 Съд на ЕС, решение от 24 октомври 1996 г. по Дело C-317/94 Gibbs, параграф 24.
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отново, че при настоящата система за ДДС получателят на сделката е този, който 
трябва да реши дали ДДС подлежи на приспадане. Доставчикът не е задължен да 
проверява статуса на купувача по отношение на облагаемостта на услугата. Неговите 
сделки винаги се облагат, стига да не са освободени от такова облагане.

Освен това разделеното на части плащане намалява някои рискове  от 
измама/неплащане (напр. несъстоятелност), тъй като размерът на ДДС (и следователно 
рискът) са разделя на няколко данъчнозадължени лица. „Еднократен“ данък означава, 
че целият размер на ДДС трябва да бъде платен от последния по веригата (понякога 
това са данъчнозадължени лица на равнище продажба на дребно, разполагащи с по-
малки финансови възможности), което води до „концентрация“ на рискове на това 
равнище.

Въпреки това на пръв поглед биха могли да съществуват случаи, при които 
начисляването на ДДС върху сделки между две данъчнозадължени лица изглежда
чисто теоретично. Но системата на ДДС като такава следва да бъде разглеждана като 
неразделно цяло. Всяко изменение на отделни аспекти или въвеждане на специални 
разпоредби създава размествания, които не съответстват на останалата част, основана 
на основните принципи.

Общи положения
На 1 декември 2010 г. Комисията публикува „Зелена книга относно бъдещето на ДДС –
за по-опростена, по-солидна и по-ефективна система на ДДС“ COM(2010) 695 
окончателен и SEC(2010) 1455 окончателен), където обстойно се разглежда темата за 
облагането с ДДС на трансграничните сделки в рамките на единния пазар и се посочват 
като примери различни възможни варианти за данъчно облагане. Комисията инициира 
отворена консултация с обществеността относно Зелената книга и въпросният 
документ е достъпен на следния интернет адрес: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_de.htm
Вносителят на петицията е приканен да предостави мнението си в отговор на 
поставените въпроси  и да представи допълнителни коментари относно подобряването 
на настоящата система на ДДС. Всички предложения могат да бъдат подавани 
директно чрез предоставения линк на споменатата интернет страница.
Въз основа на член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
Съветът, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след 
консултация с Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, приема 
разпоредби за хармонизиране на законодателството, inter alia, относно данъците върху 
оборота, в степента, в която такава хармонизация е необходима за осигуряване 
създаването и функционирането на вътрешния пазар и за предотвратяване на 
нарушаването на конкуренцията. 

Съгласно Договорите на Европейския съюз, всички решения в областта на данъчното 
облагане, които се вземат на европейско равнище, са предмет на прилагане на 
правилото за единодушие. Това означава, че всяка промяна и одобряване на текст в 
сферата на Директивата за ДДС, изисква съгласието на всичките 27 държави-членки в 
Съвета.
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Съгласно настоящата Директива за ДДС държавите-членки са длъжни да приемат 
национално законодателство относно данъците върху оборота, което да гарантира, че 
сделките, сключени между данъчнозадължени лица в рамките на територията на 
тяхната страна, попадат в обхвата на ДДС. Вътрешните доставки на стоки или услуги, 
вътрешнообщностните придобивания и вноса на стоки от трети страни подлежат на 
облагане с ДДС, освен в случаите, когато се прилага освобождаване.


