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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 272/2012, внесена от Jerzy Jorasz, с полско гражданство, от името на 
предприятието „ECOLEVEL s.c.“, относно предполагаемо нарушение на 
европейското законодателство относно общата система на данъка върху 
добавената стойност от страна на полските данъчни органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че полските данъчни органи нарушават европейското 
законодателство относно общата система на данъка върху добавената стойност, и по-
специално разпоредбите относно срока за възстановяване на ДДС. В тази връзка 
вносителят на петицията се позовава на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно 
общата система на данъка върху добавената стойност, Шеста директива 77/388/ЕИО на 
Съвета относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно 
данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна 
данъчна основа, Първа директива 67/227/ЕИО на Съвета за хармонизиране на 
законодателството на държавите членки относно данъка върху оборота, както и 
съдебната практика на Съда на Европейския съюз в тази област. Като има предвид, че 
тази ситуация има сериозни негативни последици за горепосоченото предприятие, 
вносителят на петицията моли Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че през януари 2011 г. е подал заявление за 
възстановяване на ДДС, но до момента не го е получил, въпреки че крайният срок за 
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възстановяването му вече е минал. Полските органи са образували данъчно 
производство срещу вносителя на петицията и са удължавали срока на това 
производство няколко пъти, наред със срока за възстановяване на ДДС. Вносителят на 
петицията твърди, че полските данъчни органи нарушават европейското 
законодателство за данъка върху добавената стойност, и по-специално разпоредбите 
относно срока за възстановяване на ДДС. 

Още от самото начало Комисията би желала да подчертае, че тъй като Директива 
77/388 (Шеста директива) е отменена с Директива 2006/112/ЕО на Съвета 
(„Директивата за ДДС“), считано от 1 януари 2007 г., тя ще се позовава единствено на 
разпоредбите на тази втора директива. 

Съдът на Европейския съюз последователно поддържа становището, че правото на 
приспадане на ДДС, предвидено в член 167 и произтичащо от Директивата за ДДС, 
както е посочено в петицията, е неразделна част от механизма на ДДС и по принцип не 
може да се ограничава. Правото на приспадане може да бъде упражнявано незабавно по 
отношение на целия данък, начислен по получени доставки.

Режимът на приспадане на данъка цели пълното освобождаване на търговеца от 
тежестта на дължимия или платен ДДС в рамките на неговата икономическа дейност. 
Ето защо общата система на ДДС гарантира неутралитет по отношение на данъчната 
тежест за всички икономически дейности, независимо от тяхната цел или резултати, 
при условие че самите те по принцип подлежат на облагане с ДДС1. 

Директивата за ДДС не съдържа точен срок за възстановяването на ДДС в отделните 
държави. Член 183 от Директивата за ДДС предвижда единствено, че когато за 
определен период от време сумата на приспаданията надвишава сумата на дължимия 
ДДС, държавата членка може да възстанови сумата или да пренесе излишъка към 
следващия период. В своите решения Съдът на ЕС заяви, че крайният срок за 
възстановяването на данъка следва да бъде „разумен“2. 

Полското законодателство предвижда, че стандартният срок за възстановяване на ДДС 
е 60 дни (чл. 87, параграф 2 от полския Закон за ДДС). Според становището на 
Комисията този срок принципно изглежда съответства на изискванията на Директивата 
за ДДС така, както тя се тълкува от Съда на ЕС. 

Този срок може да се удължи, ако това е необходимо за упражняването на контрол, но 
за този период се плащат лихви, само ако възстановяването на данъка се счита за 
целесъобразно. 
В своята петиция вносителят споменава и друг 180-дневен „стандартен“ срок. Все пак 
изглежда, че тук вносителят говори за крайния срок за нови данъчно задължени лица, 
който преди е важал за Полша, но после било установено, че по този начин се нарушава 

                                               
1 вж. по-специално дело 268/83 Rompelman срещу Minister van Financiën [1985] том 655, параграф 19, и 

дело C-37/95 Ghent Coal Terminal [1998] том I-1, параграф 15.
2 За допълнителни доказателства в това отношение виж решенията на Съда на ЕС по делата: C- 525/11 

Mednis SIA, C-107/10 Енел Марица Изток или C-274/10 Комисията срещу Унгария. 
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законодателството на ЕС в областта на ДДС и този срок вече е отменен1. Същото се 
отнася и за изискването за депозит, което вносителят посочва в петицията (член 97, 
параграфи 5 и 7 от Закона за ДДС). Ето защо, тъй като Комисията по принцип основава 
становището си на действащото национално законодателство, тя се въздържа от 
коментар по този въпрос от петицията. 
По отношение на корекцията на фактурите изглежда, че никой от поставените в 
петицията въпроси не предизвиква загриженост съгласно Директивата за ДДС. 
Всъщност изискването за потвърждение за получаването на коригирана фактура 
неотдавна беше разгледано от Съда на ЕС като принципно съответстващо на 
разпоредбите на Директивата за ДДС2. Също така изискванията, наложени в началото 
по отношение на коригираните фактури (включително резюме на коригираните 
фактури), изглежда не надвишават изискванията за фактурите по Директивата за ДДС 
(чл. 226 и следващи членове).
По отношение на исканията за възстановяване на данък понастоящем не съществува 
съгласуван набор от материални или процесуални правила, които да регламентират 
начините за прилагане на законодателството на ЕС. Следователно, както Съдът на ЕС 
постанови по делото Комисията срещу Италия3, при липсата на система на ЕС от 
правни средства за защита националните съдилища следва да прилагат национални 
правила, гарантиращи възстановяването на данъците, събрани в нарушение на правото 
на ЕС.

Следователно, като се има предвид даденото по-горе обяснение и след анализ на 
петицията, проблемите в този случай не възникват нито от липсата на съвместимост на 
националното законодателство с правото на ЕС, нито от общата практика, прилагана от 
страна на полската администрация, а от специфичното прилагане на националното 
законодателство в конкретния случай. 
Следователно това представлява специфичен случай, в който Комисията няма 
правомощията да се намесва. Разглеждането на този случай попада в изключителните 
правомощия на националните органи и съдилища. 

Ролята на Комисията като „пазител на договорите“ се състои в това да гарантира, че 
националното законодателство или общата практика отговаря на изискванията на 
законодателството на ЕС. За тази цел Комисията може да започне процедура за 
нарушение срещу дадена държава членка, за да гарантира спазването на 
законодателството на ЕС. Също така трябва да се отбележи, че само Комисията и 
държавата членка следва да се разглеждат като страни по тази процедура, естествено с 
изключение на конкретния данъкоплатец.
Все пак, като се вземе предвид фактът, че срокът за възстановяване на ДДС на 
вносителя наистина е много дълъг и за да поиска информация и потърси решение на  
този въпрос, Комисията се свърза с полските органи. По този начин могат да се 
потвърдят всички аспекти на фактическото и правно положение и да се направят 
съответните заключения. 

Заключение
                                               
1 Виж решение на Съда на ЕС от 10 юли 2008 г. по дело C-25/07 Sosnowska.
2 Виж решението от 26 януари 2012 г. на Съда на ЕС по делото C-588/10 Kraft Foods Polska.
3 Решение на Съда на ЕС от 9 декември 2003 г. по делото C-129/00, Комисията срещу Италия, ECR. 

[2003 г.], стр. I-14637, стр. 25.



PE500.720v01-00 4/4 CM\920598BG.doc

BG

С оглед на отговора на полските органи, Комисията ще вземе решение относно 
мерките, които да предприеме в този случай.


