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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 

 

 

 



 

RR\1090045BG.tmp 3/9 PE575.288v03-00 

 BG 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Страница 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ............................................................................................. 7 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ ........................................................................ 9 

 

 

 



 

PE575.288v03-00 4/9 RR\1090045BG.tmp 

BG 



 

RR\1090045BG.tmp 5/9 PE575.288v03-00 

 BG 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 

2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по 

отношение на срока на действие на задължението за прилагане на минимална 

стандартна данъчна ставка 

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

(Специална законодателна процедура — консултация) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0646), 

– като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който 

Съветът се е консултирал с него (C8-0009/2016), 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0063/2016), 

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено; 

2. изразява съжаление, че Комисията е публикувала своето предложение толкова 

късно, което означава, че прилагането на минимална стандартна ставка на ДДС 

ще бъде със задна дата; 

3. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно 

член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС; 

4. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 

одобрен от Парламента, да го информира за това; 

5. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в предложението на Комисията; 

6. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 97 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

От 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 

г. стандартната данъчна ставка не може 

да бъде по-малка от 15%. 

От 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 

г. стандартната данъчна ставка не може 

да бъде по-малка от 15%. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Директивата относно ДДС предвижда от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2015 г. 

стандартната данъчна ставка да не може да бъде по-ниска от 15%. Посочената 

разпоредба, която се основава на член 113 от ДФЕС гласи, че Съветът приема 

разпоредби за хармонизиране на законодателството относно данъците върху оборота в 

степента, в която такова хармонизиране е необходимо, за да се осигури създаването и 

функционирането на вътрешния пазар и за да се предотврати нарушаването на 

конкуренцията. 

С оглед на изграждането на вътрешния пазар и функционирането му от 1 януари 1993 г. 

Комисията представи предложения за установяване на окончателна система за 

хармонизиране на данъчното облагане. 

Когато обаче стана ясно, че е невъзможно да се приемат предложенията на Комисията 

преди 1 януари 1993 г., Съветът взе решение да приеме преходна система. Във връзка 

със ставките за ДДС той прие Директива 92/77/ЕИО. 

С посочената директива се въвежда система от минимални данъчни ставки. В 

съответствие с директивата от 1 януари 1993 г. до 31 декември 1996 г. стандартната 

данъчна ставка в която и да било държава членка не може да бъде по-малка от 15%. 

Срокът на прилагане на посочената разпоредба беше удължаван пет пъти и 

разпоредбата се прилага до 31 декември 2015 г. 

Минималните ставки в областта на ДДС се обосновават с факта, че за трансгранични 

покупки и продажби от разстояние под даден праг все още се прилага по-скоро 

облагане с ДДС на мястото на произхода, отколкото на местоназначението. Поради 

това минимална стандартна данъчна ставка, прилагана във всички държави членки — 

както е понастоящем — представлява полезна предпазна мярка за правилното 

функциониране на вътрешния пазар. 

Като се има предвид, че всички държави членки понастоящем прилагат стандартна 

ставка над 15 %, настоящата договореност за минимална стандартна ставка от 15% 

също така гарантира свобода на действие на държавите членки, като позволява 

реформи в областта на ДДС с цел намаляване на стандартната ставка чрез разширяване 

на данъчната основа за облагане с ДДС и ограничаване използването на намалени 

данъчни ставки. 

На 6 декември 2011 г. Комисията прие съобщение относно бъдещето на ДДС, в което се 

предлага да бъде изоставен принципът на облагане в държавата на произход и са 

описани няколко начина за извършване на данъчно облагане в държавата на 

местоназначение. През 2016 г. Комисията ще публикува план за действие за 

окончателна система на данъка върху добавената стойност, която е проста, ефикасна и 

защитена от измами и отговаря на нуждите на единния пазар.  

В плана за действие ще бъдат представени насоките за бъдещата работа след 

постигнатите след съобщението от 2011 г. резултати. По-специално той ще очертава 

основните характеристики на окончателния режим за ДДС за търговията в рамките на 

ЕС, който Комисията иска да предложи, и реформите, които тя предвижда с цел 



 

PE575.288v03-00 8/9 RR\1090045BG.tmp 

BG 

адаптирането на съществуващите правила относно ставките на ДДС към окончателния 

режим, който се характеризира с принципа на облагане в държавата на 

местоназначение.  

При тези обстоятелства и в очакване на решенията относно окончателния режим в 

завършения му вид докладчикът изразява съгласието си с предложението на Комисията 

да запази ретроактивно прилагането на принципа на минималната стандартна ставка на 

ДДС от 15% и да се предложи срокът на прилагане на настоящия режим да се удължи с 

три години (до 31 декември 2018 г.).  

Докладчикът се съгласява, че този период от време ще гарантира на заинтересованите 

страни необходимата правна сигурност и ще позволи по-всеобхватно разглеждане на 

ставките на ДДС във връзка с предстоящия план за действие относно ДДС. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Общата система на данъка върху добавената стойност по 

отношение на срока на действие на задължението за прилагане на 

минимална стандартна данъчна ставка 
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