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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.01.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0458/2010, внесена от Garbiş Vincenţiu Kehaiyan, с румънско 
гражданство, от името на „Сдружението за защита на данъкоплатците“, 
относно облагането с данъци на физически лица, ангажирани с редовна 
продажба на недвижима собственост в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че физическите лица, ангажирани с редовна 
продажба на недвижима собственост в Румъния, се третират, за целите на данъчното 
облагане, по сходен начин с юридическите лица, заети с търговска дейност. Вносителят 
на петицията счита това за недопустимо, като твърди, че физическите лица в сходно на 
неговото положение следва да бъдат разглеждани като лица, използващи лични активи.
Понастоящем той трябва да плаща 19 % ДДС. Той твърди, че това е нарушение на 
Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената 
стойност, която определя, че едно лице трябва да бъде ангажирано със стопанска 
дейност, за да подлежи на облагане с ДДС. Вносителят на петицията оспорва също така 
позицията, заета от румънските органи, а именно че законодателството за ДДС е 
приложимо от влизането му в сила през 2002 г., като твърди, че това е недопустимо, 
като се има предвид липсата на разпоредби относно вписването в данъчния регистър на 
физически лица, подлежащи на облагане с ДДС, и процедурите за вписване за периода 
2002–2007 г. Той твърди, че това е довело до налагане на ДДС със задна дата, 
включително и до значителни глоби, като съответно моли Европейския парламент да 
потърси мнението на Съда на Европейския съюз за изясняване на въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Петицията

В Румъния ДДС се начислява, когато физическите лица продават повече от една нова 
сграда на година. Последващите продажби са освободени от ДДС единствено ако те не 
отразяват икономическа активност.

Вносителят твърди, че това е нарушение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 
ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
1(наричана по-нататък „Директива за ДДС“), която определя, че едно лице трябва да 
бъде ангажирано със стопанска дейност, за да подлежи на облагане с ДДС. Той твърди, 
че физическите лица, които разполагат с недвижим имот, следва да бъдат разглеждани 
като лица, използващи лични активи. Вносителят на петицията оспорва също така 
позицията, заета от румънското правителство, а именно че законодателството за ДДС е 
приложимо от влизането му в сила през 2002 г., като твърди, че това е недопустимо, 
като се има предвид липсата на разпоредби относно вписването в данъчния регистър на 
физически лица, подлежащи на облагане с ДДС, и процедурите за вписване за периода 
2002–2007 г. Той твърди, че това е довело до налагане на ДДС със задна дата, 
включително и до значителни глоби.

ЗАБЕЛЕЖКИ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПЕТИЦИЯТА

Облагане с ДДС

Наскоро румънските органи са се консултирали с Комитета по ДДС относно 
съвместимостта със законодателството на ЕС на облагането с ДДС на физически лица, 
които редовно продават недвижим имот. Те са посочили, наред с другото, следното:

Понастоящем е налице нарастващ брой случаи в Румъния, в които физически лица 
редовно продават недвижим имот (нови сгради и парцели за строеж), но без да са 
регистрирани за целите на ДДС, като твърдят, че те не участват в търговски сделки.
Съгласно настоящото румънско законодателство, продажбата на сгради и земя от 
физически лица не попада в обхвата на ДДС, ако съответните имоти са били 
използвани от продавачите за лични цели или ако продавачите извършват единствено 
случайни сделки с имоти, които те не са използвали за лични цели. Съгласно 
румънското законодателство, когато физически лица продават недвижим имот с цел 
получаването на редовен приход от него, те стават данъчнозадължени лица.

Въпросът беше обсъден на заседание на Комитета по ДДС на 8 декември 2010 г.
Службите на Комисията бяха на мнение, че е правилно да се налага ДДС в тези случаи 
поради причините, изложени по-долу. Националните делегации изглежда споделят този 
подход.

Член 2, параграф 1, буква а) от Директивата за ДДС постановява, че възмездната 
доставка на стоки на територията на дадена държава членка от данъчнозадължено лице, 

                                               
1 ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1, изменена.
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действащо в това си качество, подлежи на облагане с ДДС.

Понятието „данъчнозадължено лице“ е добре определено в Директивата за ДДС.
Съгласно член 9, параграф 1, данъчнозадължено лице е всяко лице, което извършва 
независима икономическа дейност на някое място, без значение от целите и 
резултатите от тази дейност. Това, наред с другото, включва експлоатацията на 
материална или нематериална собственост с цел получаването на редовен приход от 
нея. Следователно понятието данъчнозадължено лице, по начина, по който е 
определено в правото на ЕС, е много широко.

По отношение на израза „данъчнозадължено лице, действащо в това си качество“, 
съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз (наричан по-долу „Съда“), 
данъчнозадължено лице действа в това си качество, когато такова лице извършва 
сделки в рамките на облагаемата си дейност.
Съгласно практиката на Съда, анализът на определенията за данъчнозадължено лице и 
икономически дейности разкрива широкото приложно поле на понятието за 
„икономическа дейност“ и обективния характер на това понятие, в смисъл че се 
разглежда самата дейност, независимо от целите и резултатите на съответните сделки.1
Данъчнозадължено лице действа независимо, при условие че поема икономическия 
риск от своята дейност и не е обвързано с каквито и юридически връзки, създаващи 
взаимоотношение на някакъв вид взаимозависимост, както е посочено в член 10 от 
Директивата за ДДС.

Безспорно е, че физическите лица, които редовно продават недвижими имоти (сгради и 
парцели за строеж), на които те са собственици, доставят стоки възмездно и те 
извършват тази дейност независимо с пряка насрещна престация. Освен това, въпреки, 
че трябва да бъдат взети предвид конкретните обстоятелства във всеки отделен случай, 
може да се каже, че по принцип понятието „икономическа дейност“ включва редовната 
продажба на сгради или парцели за строеж. Действително в този контекст 
„експлоатация“ по смисъла на член 9, параграф 1, алинея втора се отнася, в 
съответствие с изискванията на принципа, че общата система на ДДС следва да бъде 
неутрална, за всички тези сделки, независимо от правната им форма, чрез които се 
търси получаването на редовен приход.2

В контекста на горепосоченото може да бъде направено заключение, че по принцип 
всяко лице, което редовно продава сгради или парцели за строеж, действа като 
данъчнозадължено лице съгласно член 9, параграф 1 от Директивата за ДДС и 
извършва икономически дейности чрез възмездна доставка на стоки. Следователно тези 
сделки подлежат на облагане с ДДС. Самият факт, че лицето е избрало да не се 
регистрира като данъчнозадължено лице, няма връзка в това отношение. Презумпцията 
– опровержима – на румънското законодателство в областта на ДДС, че всеки, който 
продава повече от една недвижима собственост на година, е данъчнозадължено лице, 
действащо в това си качество, следователно изглежда подходяща.

Въпреки това, по време на заседание на Комитета по ДДС, службите на Комисията 
                                               
1 Вж. Решение на Съда от 12 януари 2006 г. по съединени дела C-354/03, C-355/03 и C-484/03 Optigen, точка 43.
2 Вж. Решение на Съда по Дело C 8/03 BBL, точка 36. Вж. също Дело C 186/89 Van Tiem, точка 18; Дело C-306/94 Régie dauphinoise, 
точка 15; Вж. Дело C-77/01, точка 48.
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обърнаха внимание на делегациите към съединените дела C-180/10 и C-181/10 Jarosław 
Słaby, в които на 9 април 2010 г. до Съда е подадено преюдициално запитване във 
връзка с подобен въпрос. Ето защо е препоръчително да се изчака решението по тези 
дела, преди да се заеме окончателна позиция по този въпрос.

Налагане със задна дата

Вносителят на петицията оспорва също така прилагането на мярката по-горе за периода 
2002–2007 г. Той твърди, че това не е в съответствие със законодателството в сила по 
това време, тъй като са липсвали предполагаеми разпоредби относно вписването в 
данъчния регистър на физически лица, подлежащи на облагане с ДДС, и процедурите 
за вписване за този период. Според него това води до налагане на ДДС със задна дата.

Съгласно установената съдебна практика, където националните разпоредби попадат в 
приложното поле на законодателството на ЕС, в компетентността на институциите на 
ЕС и Съда на Европейския съюз попада контролът относно съвместимостта на тези 
разпоредби с основните права, чието спазване се гарантира от Съда на Европейския 
съюз, включително на правото на собственост.1
За разлика от това, Съдът няма юрисдикция, а Комисията не е компетентна по 
отношение на националните разпоредби, които са извън обхвата на правото на ЕС2.

Ясно е, че предполагаемото прилагане със задна дата на румънската разпоредба 
относно ДДС за периода 2002-2007 г. попада извън приложното поле на 
законодателството на ЕС3, тъй като се отнася за период преди влизането на Румъния в 
ЕС.

Заключение

Желателно е да се изчака решението по дела C-180/10 и C-181/10 Jarosław Słaby, преди 
да се заеме окончателна позиция относно петицията.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 27 януари 2012 г. (REV)

На 15 септември 2011 г. Съдът произнесе решението си по делото Słaby. Решението 
засяга въпроса дали физическо лице, упражнявало селскостопанска дейност върху 
недвижим имот, който е негова собственост, придобива статут на данъчно задължено 
лице за целите на ДДС, когато започва да продава недвижимия имот, след като този 
имот е трансформиран в предназначен за строителство имот.

В това решение Съдът потвърждава в основни линии предходната си съдебна практика 
по този въпрос, като същевременно предоставя допълнителни указания кога една 
дейност може да се разглежда като икономическа дейност за целите на член 9, параграф 
1 от Директивата за ДДС.

                                               
1 Вж. Решение на Съда по Дело C-299/95 Kremzow, точка 15 и Определения по дело C-328/04, Vajnai, точка 12, дело C-287/08, Savia, 
точка 7, и дело C-333/09, Noël, точка 10.
2 Вж. Kremzow, точки 15 и 16, Vajnai, точка 13, Savia, точка 8, и Noël, точка 11.
3 Вж. по-специално Savia, точка 9, и Решение на Съда по дело C-427/06, Bartsch, точки 18 и 25.
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Той установява в тази връзка, че макар и простото упражняване на правото на 
собственост от неговия титуляр само по себе си да не може да се разглежда като 
икономическа дейност, определени елементи като благоустройствени дейности или 
средства за пускане на пазара може да показват, че тази дейност се извършва от
данъчно задължено лице в рамките на икономическа дейност (параграфи 36 и 38 до 41).

В писмо от 4 януари 2011 г. вносителят на петицията твърди също така, че различни 
изменения на националния данъчен кодекс нарушават националните норми относно 
конкуренцията, определени в Конституцията на Румъния. Европейската комисия няма 
правомощия за упражняване на контрол относно конституционалността на 
законодателните актове на държавите членки.

Заключение

Съображенията на Съда в решението по делото Słaby не променят заключенията, 
направени в предходния коментар на Комисията по случая.  Всъщност, в решението по 
делото Słaby judgment се потвърждава, че физическите лица могат да бъдат считани за 
търговци, когато извършват икономическа дейност, при която използват средства,
подобни на използваните от търговец.

Истина е, че румънското законодателство прилага презумпцията, че физическото лице 
действа като търговец от втората продажба, и че следователно физическото лице носи 
тежестта на доказването, че не извършва икономическа дейност, когато продава повече 
от един недвижим имот за година.

Следва също така да се отбележи, че съгласно член 273 от Директивата за ДДС 
държавите членки могат да наложат други задължения, които те считат за необходими 
за осигуряване правилното събиране на ДДС и предотвратяване избягването на 
данъчно облагане.

Независимо от правилата относно тежестта на доказване румънското законодателство в 
крайна сметка облага с ДДС продажбите на недвижимо имущество от страна на 
физически лица единствено когато те се извършват в контекста на икономическа 
дейност.

Въз основа на горепосоченото, Комисията счита, че няма доказателство, че 
оспорваното румънско законодателство противоречи на правото на ЕС.


