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ИЗМЕНЕНИЯ 001-004  

внесени от Комисията по икономически и парични въпроси 

 

Доклад 

David Casa A7-0325/2010 

Обща система на данъка върху добавената стойност и продължителност на задължението 

да се прилага минимална стандартна данъчна ставка  

 

Предложение за директива (COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за директива – акт за изменение 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) В очакване на резултатите от 

консултациите относно нова стратегия 

за ДДС, с която се предвижда да се 

предложат нови разпоредби и съответни 

равнища на хармонизиране, би било 

преждевременно да се определи 

постоянен размер на стандартната 

данъчна ставка или да се обсъжда 

промяна в минималния размер на 

ставката. 

(4) В очакване на резултатите от 

консултациите относно нова стратегия 

за ДДС, с която се предвижда да се 

предложат нови разпоредби и съответни 

равнища на хармонизиране, би било 

преждевременно да се определи 

постоянен размер на стандартната 

данъчна ставка или да се обсъжда 

промяна в минималния размер на 

ставката. Новата стратегия за ДДС 

следва да бъде насочена към реформа 

на правилата за ДДС по начин, който 

активно насърчава постигането на 

целите на вътрешния пазар. Новата 

стратегия за ДДС следва да цели 

намаляване на административната 

тежест, премахване на данъчните 

пречки и подобряване на бизнес 

средата, по-специално за малките и 

средните предприятия и за 

предприятията с голяма 
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концентрация на работна ръка, като 

същевременно се гарантира 

надеждността на системата по 

отношение на измами. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива – акт за изменение 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Следователно е целесъобразно да се 

запази прилаганата понастоящем 

стандартна данъчна ставка 15 % за нов 

период, който да е достатъчно дълъг, за 

да се даде правна сигурност, като в 

същото време се предостави 

възможност за по-нататъшен преглед. 

(5) Следователно е целесъобразно да се 

запази прилаганата понастоящем 

стандартна данъчна ставка 15 % за нов 

период, който да е достатъчно дълъг, за 

да се даде правна сигурност, като в 

същото време се предостави 

възможност за по-нататъшен преглед, 

чрез използване на стратегията за 

единния пазар като насока в това 

отношение. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива – акт за изменение 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Това не изключва ново 

преразглеждане на законодателството за 

ДДС преди 31 декември 2015 г. така, че 

то да отрази новата стратегия за ДДС. 

(6) Това не изключва ново 

преразглеждане на законодателството за 

ДДС преди 31 декември 2015 г. така, че 

то да отрази новата стратегия за ДДС. 

Ако е възможно, следва да се премине 

към окончателна система до 31 

декември 2015 г. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива – акт за изменение 

Член 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 1a 
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 Преглед 

 1. До 31 декември 2013 г. Комисията 

представя законодателни 

предложения за замяна на 

настоящата преходна минимална 

ставка на ДДС с окончателна 

система. 

 2. За целите на прилагането на 

параграф 1 Комисията провежда 

широки консултации с всички 

заинтересовани страни, държавни и 

частни, относно новата стратегия 

за ДДС. На тези консултации се 

разглеждат най-малко ставките на 

ДДС, включително намалените 

ставки на ДДС, както и 

необходимостта от определяне на 

максимален размер на ДДС, обхвата 

на ДДС, дерогациите от системата, 

алтернативните възможности за 

структурата и функционирането на 

ДДС, включително и мястото на 

данъчно облагане за доставки в 

рамките на Съюза. Комисията 

докладва на Европейския парламент и 

на Съвета резултатите от тези 

консултации. 

 


