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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0188/2012, внесена от Pascal Candotto, с френско гражданство, от 
името на „Adaptation Automobile“, относно прилагането на ДДС върху 
приспособяването на превозни средства за хора с увреждания

1. Резюме на петицията

Дружеството на вносителя на петицията се специализира в преустройството на 
превозни средства за нуждите на хората с увреждания. Той не разбира защо френските 
данъчни органи прилагат различни ставки на ДДС към тези мерки в зависимост от това 
дали десният или левият крак на лицето с увреждания се нуждае от компенсаторно 
преустройство. Мерките за компенсиране на десния крак (педала за газта, спирачката) 
ползват по-ниска ставка на ДДС, докато мерките за компенсиране на левия крак 
(съединител и скоростен лост) са обект на пълната ставка на ДДС. Вносителят на 
петицията изисква Парламентът да се намеси в работата на френските фискални 
органи, за да се промени това.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителят на петицията предлага на пазара системи с автоматичен съединител, които 
се продават изключително за хора с увреждания и обединяват в едно устройство 
скоростния лост и педала на съединителя. 

Според вносителя става въпрос за „устройство за съчетано управление“, което следва 
да бъде предмет на намалена ставка на ДДС, която във Франция се предвижда за 
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специалните съоръжения, предназначени за хора с увреждания, в съответствие с 
възможността, предоставена от член 278-0 а от Общия данъчен кодекс (предишен 278 г) 
и член 30-0 Б от приложение IV към него.

Въпреки това френската администрация му отказва прилагането на намалена ставка. 

Вносителят на петицията посочва, че френските органи считат, че намалената ставка на 
ДДС е приложима, само ако лицето е с увреждане на десния крак (изискващо адаптация 
на педала на газта и/или спирачката), но не и ако е с увреждане на левия крак 
(изискващо адаптация на педала на съединителя). 

Той твърди, че според него тази административна позиция не отговаря на текста, приет 
от френския законодател относно специалното оборудване, предназначено за хора с 
увреждания и допустимо да се възползва от намалена ставка на ДДС.

Вносителят отправя искане към Европейския парламент да направи постъпки пред 
френските органи, за да се постигне промяна на позицията на френската администрация 
по този въпрос. 

Наблюдения на Комисията

 Комисията отбелязва, че Директивата за ДДС1, по изключение от общия 
принцип за прилагане на стандартната ставка на ДДС, предвижда възможност за 
прилагане на намалена ставка на ДДС за определени доставки на стоки и услуги, 
които включват по-специално (точка 4 от приложение III) „медицинско 
оборудване, помощни и други уреди, обикновено предназначени за облекчаване 
или лечение на инвалидност, за изключително персонално използване от 
инвалиди, включително ремонта на такива стоки (...)“. 

В рамките на възможностите, предлагани от Директивата за ДДС, става въпрос 
за опция — изборът дали да се прилага намалена ставка на ДДС е решение на 
всяка държава членка. 

В допълнение държавите членки могат да решат, ако е необходимо, да прилагат 
избирателно намалената ставка, стига това да не води до нелоялна конкуренция. 
При условие, че се спазва принципът на данъчен неутралитет, държавите членки 
имат възможност за прилагане на намалена ставка на ДДС спрямо конкретни и 
специфични аспекти на дадена категория, посочена в приложение III към 
Директивата за ДДС. 

Франция се е възползвала от възможността, предложена в параграф 4 от 
приложение III на Директивата за ДДС, като предоставя намалена ставка на 
ДДС по-конкретно за специално оборудване, предназначено изключително за 
хора с увреждания с цел компенсиране на тежка инвалидност при условията, 
предвидени в член 278-0 а от Общия данъчен кодекс и член 30-0 Б от 

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

добавената стойност, (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1)
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приложение IV към него. Френските текстове предоставят по-конкретно списък 
на специалното оборудване, което се обхваща от намалената ставка.

 Комисията отбелязва, че вносителят на петицията не твърди, че Франция 
нарушава гореизложените принципи на правото на ЕС. Въпреки това той счита, 
че френското правителство вероятно не прилага правилно френските правни 
разпоредби в настоящия случай. При това положение въпросът попада в 
компетенциите на националните съдилища.

Заключение

Въз основа на наличната информация ситуацията, описана от вносителя на петицията, 
не показва нарушение на правото на Европейския съюз. 


