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Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0801/2011, внесена от Vladimirs Strazdins, с латвийско
гражданство, от името на Austrumu Medicina Co Ltd, относно прилагането 
от страна на Латвия на Директива 2006/112/ЕО относно общата система 
на данъка върху добавената стойност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска разяснения относно тълкуването на приложението, което 
предвижда, наред с другото, възможността за прилагане на намалени ставки на ДДС за 
медицинско оборудване и пр. Той се интересува по-специално дали тестовете за 
бременност могат да се ползват от намалени ставки на ДДС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2011 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

„Вносителят на петицията работи в медицинския сектор и търси разяснение по въпроса 
дали тестовете за бременност могат да се ползват от намалените ставки на ДДС за 
„медицинско оборудване, помощни и други уреди“, предназначени за облекчаване на 
инвалидност, „за изключително персонално използване от инвалиди“.

ДДС, като общ данък върху потреблението, следва по принцип да се начислява върху  
всички облагаеми доставки на стоки и услуги. Що се отнася до ставките, държавите 
членки са задължени да прилагат стандартна ставка от най-малко 15 %, и или една или 
две намалени ставки, които са не по-малки от 5 %. Намалените ставки могат да се 
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прилагат само за определени доставки на „медицинско оборудване, помощни и други 
уреди“, предназначени за облекчаване на инвалидност, „за изключително персонално 
използване от инвалиди“. Тъй като намалените ставки са изключение от общото 
правило (т.е. стандартната ставка), доставките, за които се отнасят трябва да бъдат 
строго тълкувани.
Комисията счита, че тестовете за бременност, които поради своята същност явно не са 
предназначени за изключително персонално използване от инвалиди, не отговарят на 
изискванията за прилагане на намалени ставки съгласно Директива 2006/112/EО.

Тази петиция е по-скоро общо запитване, което е можело да бъде пренасочено. 
Отговорът на запитването на вносителя на петицията е, че тестовете за бременност не 
могат да се ползват от намалените ставки по ДДС, приложими за медицинско 
оборудване, предназначено за изключително персонално ползване от инвалиди.“


