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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0348/2011, внесена от Stephan Hauk, с германско гражданство, 
относно дефиницията на определено дентално оборудване в Регламент 
(ЕС) № 111/2011 относно класирането на някои стоки в Комбинираната 
номенклатура

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява несъгласие с дефиницията на определен вид 
дентално оборудване в регламента на Комисията. Той твърди, че то представлява 
неразделна част от протеза и че следователно трябва да подлежи на облагане с по-ниска 
ставка на ДДС от 7 % вместо ставката от 19 %, на която подлежи съгласно този 
Регламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Вносителят на петицията изразява несъгласие с дефиницията на определен вид 
дентално оборудване в регламента на Комисията. Той твърди, че то представлява 
неразделна част от протеза. Следователно трябва да подлежи на облагане с по-ниска 
ставка на ДДС от 7 %, вместо от 19 %.

Когато на външната граница на ЕС пристигат стоки, митницата трябва да определи 
класирането им в Комбинираната номенклатура, за да могат да се начислят мита и 
други налози.  Комбинираната номенклатура се основава на международна конвенция 
(сред страните по която се числи и ЕС), която определя правила за класирането на 
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стоките. Тарифното класиране не зависи от митническите налози (или от позоваващите 
се на тях данъчни ставки), доколкото не е определено нищо друго.

Регламент (ЕО) № 111/2011 на Комисията от 7 февруари 2011 година относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (КН), приложение към 
Регламент (ЕИО) № 2658/871, класира в КН т. нар. „изкуствена опора на зъбния 
заместител“, която се завинтва в изкуствен зъбен корен, имплантиран в челюстта, и 
свързва корена с изкуствената корона. Правилата за класиране на КН са довели до 
класирането на тази стока като част от зъбни протези в код по КН 9021 29 00.

Заключение

Тъй като практическото приложение на данъка върху добавената стойност попада в 
сферата на отговорност на държавите-членки, Комисията съветва вносителя на 
петицията да се свърже с германските данъчни органи с оглед приложението на 
съответната данъчна ставка. 

                                               
1Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа 
номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г.).


