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Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1530/2010, внесена от Kuisma Lappalainen, с финско гражданство, 
относно облагането с ДДС при внос на стоки от Съединените американски 
щати във Финландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от правилата за ДДС, които се прилагат при внос 
на стоки от Съединените американски щати във Финландия. Той моли за опростяване 
на правилата и прави пет предложения за подобряване на настоящото законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Предложението за споразумение за премахване на тарифите е било направено от 
представители на бизнеса и е било взето предвид от Комисията. Въпреки това, 
понастоящем това не се счита за подходяща стъпка. В условията на най-интегрираните 
икономически отношения в света, тарифите като цяло са ниски. За основни пречки се 
считат т.нар. „мерки зад граница“ или нетарифни мерки, които се разглеждат от 
Трансатлантическия икономически съвет, като се счита, че това е най-обещаващият и 
ефикасен начин за справяне с трудностите на този етап.

По отношение на предложението на вносителя на петицията за хармонизиране на 
ставките на ДДС в държавите-членки, може да се отбележи, че Комисията вече на два 
пъти (през 1995 г и през 1998 г.) е представяла предложения, предвиждащи стандартна 
ставка в определени граници, с минимална стойност 15 % и максимална – 25 %. И в 
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двата случая предложенията за доближаване на ставките са били изменени от Съвета, 
който е оставил непроменен единствено принципа за минимална ставка от 15 %.

По отношение другото предложение, според което страните с нисък ДДС би следвало 
да плащат по-малко на ЕС, отколкото страни с по-висок ДДС, следва да се отбележи, че 
приходите от ДДС са в полза основно на националните бюджети на държавите-членки; 
само малка част се използва за финансиране на бюджета на ЕС. Нивото на ставките на 
ДДС в държавите-членки обаче няма връзка с изчисляването на вноските към бюджета 
на ЕС.

По отношение на третото предложение, съгласно което трансграничната търговия 
между държавите-членки на Европейския съюз трябва да бъде освободена от данъци, 
следва да се отбележи, че на равнище ЕС не е налице пълна хармонизация в сферата на 
непрякото данъчно облагане. Това означава, че, при липсата на законодателство на ЕС, 
държавите-членки могат да налагат данъци и да определят еднолично своите ставки и 
методи на изчисление, стига да спазват основните принципи на Договора и други 
актове от наличното вторично законодателство. Въпреки това, доколкото е прието 
законодателство, това означава, че всички държави-членки на практика са се съгласили 
с налагането на въпросните правила. 
По отношение на принципите на системата на ЕС в областта на ДДС, ДДС е данък 
върху крайното потребление на стоки и услуги, но е под формата на данък „на всеки 
етап“ при 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 настоящите правила, по принцип за място на доставката се счита мястото, 
където стоките се намират към момента, когато започва изпращането или превоза на 
стоките към клиента (член 32 от Директивата за ДДС1).
При определени условия доставката на стоки, изпратени или превозени от една 
държава-членка в друга, е освободена от ДДС в държавата-членка на отпътуване, с 
право на приспадане на ДДС, начислено във връзка с тази доставка в рамките на 
Общността (членове 138–139, 169 от Директивата за ДДС). В този случай купувачът 
прави вътреобщностно придобиване в държавата-членка, където завършва изпращането 
или превоза на стоките.
Четвъртото предложение, направено от вносителя на петицията, е да се намалят ДДС и 
ставките на митото по отношение на дрехите. Понастоящем намаления на тарифите се 
обсъждат в многостранната рамка на преговорите по Програмата за развитие от Доха 
(ПРД). В тези преговори целта на ЕС е да се намалят високите тарифи, тарифните 
пикове и ескалацията на тарифите, за да се подобрят значително възможностите за 
търговия. 
Текстът на председателите, одобрен на заседанието на министрите от юли 2008 г., 
включва проект на параметрите за тарифни намаления, съдържащ формулата, която да 
бъде прилагана от развитите страни (включително ЕС и САЩ), с коефициент 8, и от 
развиващите се страни с по-висок коефициент и гъвкавост (т. нар. Швейцарска 
формула – математическа формула, прилагана за всички тарифни линии, осигуряваща 

                                               
1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху 

добавената стойност – изменена.
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сходно равнище на тарифно намаление за всички). 
Приемането на ПРД би елиминирало тарифните пикове в сектора на текстила и 
облеклото. Съгласно параметрите, които се обсъждат в момента, се предвижда тарифно 
намаление от около 50 % по отношение на текстилните стоки за развитите страни, 
включително тарифите в ЕС, и премахване на всички тарифни пикове в САЩ. 
Обсъжданията, проведени наскоро, включително между министрите в Давос, 
спомогнаха да бъде потвърдено, че в момента членовете на СТО работят за създаване 
на политически пакет, който следва да бъде приключен преди лятната ваканция. 

По отношение на петото предложение, целящо увеличаване на пределната стойност, 
която внесените наведнъж стоки трябва да надвишават, за да може да бъде начислен 
ДДС, следва да се припомни, че Директивата за ДДС въвежда обща система за ДДС, 
която се прилага еднакво във всички държави-членки. Една от основните цели на тази 
обща система на ДДС е да се избегне нарушаване на конкуренцията. Поради това 
вносът на стоки подлежи на облагане с ДДС със същата ставка като тази, приложима по 
отношение на местни доставки в държавата-членка, която извършва вноса. Въпреки 
това Директивата за ДДС предвижда, основно за целите на практическия контрол, 
малките пратки да бъдат освободени от облагане с ДДС. Според Комисията тези 
специфични правила за ДДС, свързани с вноса на стоки, са необходими, за да бъде 
избегнато нарушаване на конкуренцията, например като не се позволява на гражданите 
на ЕС да купуват стоки, произхождащи от страни извън ЕС, които не са били обложени 
с ДДС в ЕС.
И накрая, следва да бъде добавено, че 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, 
наред с другото, обстойно се разглежда темата за облагането с ДДС на трансграничните 
сделки в рамките на единния пазар и се посочват като примери различни възможности 
за данъчно облагане. Обсъждат се също и други теми и по-специално, ставките на ДДС, 
освобождаването от ДДС и малките предприятия. Комисията започна открита 
консултация с обществеността относно Зелената книга, а документът е достъпен на 
следния интернет адрес: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_de.htm
Съгласно 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 изискват прилагане на правилото за 
единодушие. Това означава, че всяка промяна и приемане на текст в сферата на 
Директивата за ДДС изисква съгласието на всичките 27 държави-членки в Съвета.


