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Изменение  29 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Когато през 1967 г. Съветът прие 

общата система на данъка върху 

добавената стойност (ДДС) посредством 

директиви 67/227/ЕИО42и 

67/228/ЕИО43на Съвета, бе поет 

ангажимент за установяване на 

окончателна система на ДДС, която да 

функционира в рамките на 

Европейската общност така, както би 

функционирала в рамките на една 

държава членка. Тъй като 

политическите и техническите условия 

не бяха още достатъчно подходящи за 

такава система, при премахването на 

фискалните граници между държавите 

членки в края на 1992 г. беше приет 

преходен режим на ДДС. В действащата 

понастоящем Директива 2006/112/ЕО на 

Съвета44се предвижда тези преходни 

правила да бъдат заменени с 

окончателен режим. 

(1) Когато през 1967 г. Съветът прие 

общата система на данъка върху 

добавената стойност (ДДС) посредством 

директиви 67/227/ЕИО42 и 67/228/ЕИО43 

на Съвета, бе поет ангажимент за 

установяване на окончателна система на 

ДДС, която да функционира в рамките 

на Европейската общност така, както би 

функционирала в рамките на една 

държава членка. Тъй като 

политическите и техническите условия 

не бяха още достатъчно подходящи за 

такава система, при премахването на 

фискалните граници между държавите 

членки в края на 1992 г. беше приет 

преходен режим на ДДС. В действащата 

понастоящем Директива 2006/112/ЕО44 

на Съвета се предвижда тези преходни 

правила да бъдат заменени с 

окончателен режим. Въпросните 

правила обаче са в сила вече няколко 

десетилетия, вследствие на което е 

налице сложна преходна система на 

ДДС, уязвима към вътресъюзни 

трансгранични измами с ДДС. 

Въпросният преходен режим страда 

от многобройни недостатъци, 

вследствие на които системата на 

ДДС нито е напълно ефикасна, нито е 

съвместима с изискванията на 

истинския единен пазар. 

_________________ _________________ 

42 Първа Директива 67/227/ЕИО на 

Съвета от 11 април 1967 г. за 

хармонизиране на законодателството на 

държавите членки относно данъка върху 

оборота (OВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1301). 

42 Първа Директива 67/227/ЕИО на 

Съвета от 11 април 1967 г. за 

хармонизиране на законодателството на 

държавите членки относно данъка върху 

оборота (OВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1301). 
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43 Втора Директива 67/228/ЕИО на 

Съвета от 11 април 1967 г. за 

хармонизиране на законодателствата на 

държавите членки относно данъците 

върху оборота — структура и процедури 

за прилагане на общата система на 

данъка върху добавената стойност (ОВ 

71, 14.4.1967 г., стр. 1303). 

43 Втора Директива 67/228/ЕИО на 

Съвета от 11 април 1967 г. за 

хармонизиране на законодателствата на 

държавите членки относно данъците 

върху оборота — структура и процедури 

за прилагане на общата система на 

данъка върху добавената стойност (ОВ 

71, 14.4.1967 г., стр. 1303). 

44 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). 

44 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). 

Or. en 

 

Изменение  30 

Ивана Малетич 

 

Предложение за директива 

Съображение 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Създаването на единно 

пространство на ЕС по отношение на 

ДДС е от решаващо значение за 

намаляването на разходите на 

предприятията за привеждане в 

съответствие, за намаляването на 

рисковете от трансгранични измами 

с ДДС и за опростяването на 

процедурите, свързани с ДДС. 

Окончателната система на ДДС ще 

укрепи единния пазар и ще създаде по-

добри икономически условия за 

презграничната търговия. Тя следва 

да включва необходимите промени 

вследствие на технологичното 

развитие и цифровизацията, 

промените в стопанските модели и 

глобализацията на икономиката. 

Or. en 
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Изменение  31 

Ивана Малетич 

 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В своя План за действие във 

връзка с ДДС45Комисията обяви 

намерението си да представи 

предложение, в което се определят 

принципите на окончателната система 

на ДДС за презграничната търговия 

между предприятия от различни 

държави членки, основана на данъчно 

облагане на презграничните доставки в 

държавата членка на местоназначение 

на стоките. 

(2) Настоящата европейска 

система на ДДС, въведена през 1993 г., 

е сходна с европейската митническа 

система. Липсват обаче 

еквивалентни проверки, което я 

превръща в прицелна точка за 

трансгранични измами. Настоящата 

система на ДДС следва да бъде 

променена из основи по такъв начин, 

че доставката на стоки от една 

държава членка до друга да се облага 

така, както ако са доставени и 

придобити в рамките на една 

държава членка. В своя План за 

действие във връзка с ДДС45 Комисията 

обяви намерението си да представи 

предложение, в което се определят 

принципите на окончателната система 

на ДДС за презграничната търговия 

между предприятия от различни 

държави членки, основана на данъчно 

облагане на презграничните доставки в 

държавата членка на местоназначение 

на стоките. Тази промяна следва да 

допринесе за намаляване на 

свързаните с ДДС трансгранични 

измами с 40 милиарда евро годишно. 

_________________ _________________ 

45 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно план за действие във 

връзка с ДДС — Към единно 

пространство на ЕС по отношение на 

ДДС — Време за избор (COM(2016)148 

final, 7.4.2016 г.). 

45 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно план за действие във 

връзка с ДДС — Към единно 

пространство на ЕС по отношение на 

ДДС — Време за избор (COM(2016)148 

final, 7.4.2016 г.). 
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Or. en 

 

Изменение  32 

Ивана Малетич 

 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) За тази цел ще бъде необходимо 

да се замени настоящата система, при 

която има освободена доставка на стоки 

в отправната държава членка и 

облагаемо вътреобщностно 

придобиване в държавата членка на 

местоназначение, със система, при 

която има една-единствена доставка, 

облагана в държавата членка на 

местоназначение в съответствие със 

ставките на ДДС на същата държава 

членка. По правило ДДС ще бъде 

начисляван от доставчика, който ще 

може да проверява приложимата ставка 

на ДДС във всяка държава членка чрез 

уебпортал. Ако обаче лицето, 

придобиващо стоките, е сертифицирано 

данъчно задължено лице 

(благонадежден данъкоплатец, признат 

за такъв от държавите членки), ще се 

прилага механизмът за обратно 

начисляване и би следвало 

сертифицираното данъчно задължено 

лице да е лице — платец на ДДС по 

вътресъюзната доставка. Окончателната 

система на ДДС ще се основава също 

така и на понятието „схема за единна 

регистрация“ (обслужване на едно 

гише) на предприятията, позволяваща 

плащането и приспадането на дължимия 

ДДС. 

(3) За тази цел ще бъде необходимо 

да се замени настоящата система, при 

която има освободена доставка на стоки 

в отправната държава членка и 

облагаемо вътреобщностно 

придобиване в държавата членка на 

местоназначение, със система, при 

която има една-единствена доставка, 

облагана в държавата членка на 

местоназначение в съответствие със 

ставките на ДДС на същата държава 

членка. По правило ДДС ще бъде 

начисляван от доставчика, който ще 

може да проверява приложимата ставка 

на ДДС във всяка държава членка чрез 

уебпортал. Ако обаче лицето, 

придобиващо стоките, е сертифицирано 

данъчно задължено лице 

(благонадежден данъкоплатец, признат 

за такъв от държавите членки), ще се 

прилага механизмът за обратно 

начисляване и би следвало 

сертифицираното данъчно задължено 

лице да е лице — платец на ДДС по 

вътресъюзната доставка. Окончателната 

система на ДДС ще се основава също 

така и на понятието „схема за единна 

регистрация“ (обслужване на едно 

гише) на предприятията, позволяваща 

плащането и приспадането на дължимия 

ДДС. Обслужването на едно гише 

заема централно място в новата 

система, която е основана на 

принципа на облагане в държавата на 

местоназначение и без която 

сложността и административната 
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тежест биха се увеличили 

значително. Поради това 

разширяването на режима за 

съкратено обслужване на едно гише, 

така че да обхваща всички услуги и 

продажби на стоки между 

предприятия, следва да се извърши в 

рамките на предложените 

подобрения на настоящата система. 

Or. en 

 

Изменение  33 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Съображение 3 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) За защита на взаимовръзките 

обслужването на едно гише за 

предприятията следва да 

функционира при общи критерии, 

правила и управление на данни. 

Въпросната схема следва да е налична 

и достъпна в целия ЕС, като се 

осигури подходяща техническа 

подкрепа на онези държави членки, 

които се нуждаят от такава. 

Or. en 

 

Изменение  34 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Следва горепосочените 

принципи да бъдат установени в 

(4) Следва горепосочените 

принципи да бъдат установени в 
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Директивата и да заменят действащата 

разпоредба, според която окончателният 

режим е основан на данъчното облагане 

в държавата членка на произход. 

Директивата и да заменят действащата 

разпоредба, според която окончателният 

режим е основан на данъчното облагане 

в държавата членка на произход. 

Въпросните нови принципи биха 

позволили на държавите членки да се 

борят по-успешно с измамите с ДДС, 

особено с вътреобщностните измами 

с липсващ търговец, които се 

изчисляват на най-малко 50 милиарда 

евро годишно. 

Or. en 

 

Изменение  35 

Ивана Малетич 

 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Следва горепосочените 

принципи да бъдат установени в 

Директивата и да заменят действащата 

разпоредба, според която окончателният 

режим е основан на данъчното облагане 

в държавата членка на произход. 

(4) Следва горепосочените 

принципи да бъдат установени в 

Директивата и да заменят действащата 

разпоредба, според която окончателният 

режим е основан на данъчното облагане 

в държавата членка на произход с 

окончателна система на ДДС. 

Or. en 

 

Изменение  36 

Ивана Малетич 

 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В своите заключения от 8 

ноември 2016 г.46Съветът прикани 

Комисията да внесе някои подобрения в 

правилата за ДДС на Съюза по 

(5) В своите заключения от 8 

ноември 2016 г.46 Съветът прикани 

Комисията да внесе някои подобрения в 

правилата за ДДС на Съюза по 
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отношение на презграничните сделки, 

ролята на идентификационния номер за 

целите на ДДС в контекста на 

освобождаването на вътреобщностните 

доставки, режима на складиране на 

стоки до поискване от клиента, 

верижните сделки и доказателството за 

превоз за целите на освобождаването на 

вътреобщностните сделки. 

отношение на презграничните сделки 

във връзка с четири области: ролята 

на идентификационния номер за целите 

на ДДС в контекста на освобождаването 

на вътреобщностните доставки, режима 

на складиране на стоки до поискване от 

клиента, верижните сделки и 

доказателството за превоз за целите на 

освобождаването на вътреобщностните 

сделки. 

_________________ _________________ 

46 Заключения на Съвета от 8 ноември 

2016 г. относно подобряване на 

действащите правила на ЕС за ДДС за 

трансграничните трансакции (№ 

14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 от 9 

ноември 2016 г.). 

46 Заключения на Съвета от 8 ноември 

2016 г. относно подобряване на 

действащите правила на ЕС за ДДС за 

трансграничните трансакции (№ 

14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 от 9 

ноември 2016 г.). 

Or. en 

 

Изменение  37 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Предвид това искане и факта, че 

до въвеждането на окончателната 
система на ДДС за вътресъюзната 

търговия ще изминат няколко години, 

посочените конкретни мерки, целящи да 

хармонизират и опростят някои 

процедури за предприятията, са 

подходящи. 

(6) Предвид това искане и факта, че 

трябва своевременно да бъде взето 

решение и да бъде въведена 

окончателна система на ДДС за 

вътресъюзната търговия, посочените 

конкретни мерки, целящи да 

хармонизират и опростят някои 

процедури за предприятията, са 

подходящи. 

Or. en 

 

Изменение  38 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За ефикасното прилагане на 

подобренията на правилата за ДДС на 

Съюза по отношение на презграничните 

сделки, както и за плавния преход към 

окончателната система на 

вътресъюзната търговия е необходимо 

да бъде създаден статусът на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. 

(7) За ефикасното прилагане на 

подобренията на правилата за ДДС на 

Съюза по отношение на презграничните 

сделки, както и за плавния преход към 

окончателната система на 

вътресъюзната търговия е необходимо 

да бъде създаден статусът на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. Необходимо е обаче да се 

въведат строги критерии, които да се 

прилагат по хармонизиран начин от 

всички държави членки, за определяне 

кои предприятия могат да се ползват 

от статуса на сертифицирано 

данъчно задължено лице. 

Or. en 

 

Изменение  39 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За ефикасното прилагане на 

подобренията на правилата за ДДС на 

Съюза по отношение на презграничните 

сделки, както и за плавния преход към 

окончателната система на 

вътресъюзната търговия е необходимо 

да бъде създаден статусът на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. 

(7) За ефикасното прилагане на 

подобренията на правилата за ДДС на 

Съюза по отношение на презграничните 

сделки, както и за плавния преход към 

окончателната система на 

вътресъюзната търговия е от 

съществено значение да бъде създаден 

статусът на сертифицирано данъчно 

задължено лице. Това е необходимо и с 

оглед на установяването на общи 

правила и разпоредби, които да водят 

до определени глоби и санкции за 

неспазващите ги. 
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Or. en 

 

Изменение  40 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За ефикасното прилагане на 

подобренията на правилата за ДДС 

на Съюза по отношение на 

презграничните сделки, както и за 

плавния преход към окончателната 

система на вътресъюзната търговия е 

необходимо да бъде създаден 

статусът на сертифицирано данъчно 

задължено лице. 

(7) Създаването на статуса на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице може да се използва за плавния 

преход към окончателната система на 

вътресъюзната търговия. 

Or. en 

Обосновка 

Предложените палиативни решения, които могат значително да облекчат 

административната тежест, не следва да бъдат ограничени до сертифицираните 

данъчно задължени лица. 

 

Изменение  41 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В сега действащата система не се 

прави разграничение между 

благонадеждните и по-малко 

благонадеждните данъчно задължени 

лица, що се отнася до това кои правила 

за ДДС да се прилагат. Следва 

предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

въз основа на обективни критерии да 

(8) В сега действащата система не се 

прави разграничение между 

благонадеждните и по-малко 

благонадеждните данъчно задължени 

лица, що се отнася до това кои правила 

за ДДС да се прилагат, което води до 

отрицателни резултати по 

отношение на начина на третиране 

на тези лица от страна на органите. 
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позволи идентифицирането на тези 

благонадеждни данъчно задължени 

лица. Този статус би им позволил да се 

възползват от някои правила, при които 

би могло да има риск от измами и които 

поради това не биха били приложими 

към другите данъчно задължени лица. 

Следва предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

въз основа на обективни критерии да 

позволи идентифицирането на тези 

благонадеждни данъчно задължени 

лица. Този статус би им позволил да се 

възползват от някои правила, при които 

би могло да има риск от измами и които 

поради това не биха били приложими 

към другите данъчно задължени лица. 

Or. en 

 

Изменение  42 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В сега действащата система не се 

прави разграничение между 

благонадеждните и по-малко 

благонадеждните данъчно задължени 

лица, що се отнася до това кои правила 

за ДДС да се прилагат. Следва 

предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

въз основа на обективни критерии да 

позволи идентифицирането на тези 

благонадеждни данъчно задължени 

лица. Този статус би им позволил да се 

възползват от някои правила, при които 

би могло да има риск от измами и които 

поради това не биха били приложими 

към другите данъчно задължени лица. 

(8) В сега действащата система не се 

прави разграничение между 

благонадеждните и по-малко 

благонадеждните данъчно задължени 

лица, що се отнася до това кои правила 

за ДДС да се прилагат. Следва 

предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

въз основа на обективни и взаимни 

критерии да позволи идентифицирането 

на тези благонадеждни данъчно 

задължени лица, както и на лицата, 

които не отговарят на критериите. 

Този статус би им позволил да се 

възползват от някои лесни за прилагане 

правила, при които би могло да има 

риск от измами и които поради това не 

биха били приложими към другите 

данъчно задължени лица. 

Or. en 

 

Изменение  43 
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Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В сега действащата система не се 

прави разграничение между 

благонадеждните и по-малко 

благонадеждните данъчно задължени 

лица, що се отнася до това кои правила 

за ДДС да се прилагат. Следва 

предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

въз основа на обективни критерии да 

позволи идентифицирането на тези 

благонадеждни данъчно задължени 

лица. Този статус би им позволил да се 

възползват от някои правила, при които 

би могло да има риск от измами и 

които поради това не биха били 

приложими към другите данъчно 

задължени лица. 

(8) В сега действащата система не се 

прави разграничение между 

благонадеждните и по-малко 

благонадеждните данъчно задължени 

лица, що се отнася до това кои правила 

за ДДС да се прилагат. Следва 

предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

въз основа на обективни критерии, 

които да бъдат прилагани по 

хармонизиран начин от държавите 

членки, да позволи идентифицирането 

на тези благонадеждни данъчно 

задължени лица. Този статус би им 

позволил да се възползват от някои 

опростени правила, които не биха били 

приложими към другите данъчно 

задължени лица. 

Or. en 

 

Изменение  44 

Ивана Малетич 

 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В сега действащата система не се 

прави разграничение между 

благонадеждните и по-малко 

благонадеждните данъчно задължени 

лица, що се отнася до това кои правила 

за ДДС да се прилагат. Следва 

предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

въз основа на обективни критерии да 

(8) В сега действащата система не се 

прави разграничение между 

благонадеждните и по-малко 

благонадеждните данъчно задължени 

лица, що се отнася до това кои правила 

за ДДС да се прилагат. Следва 

предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

въз основа на обективни 
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позволи идентифицирането на тези 

благонадеждни данъчно задължени 

лица. Този статус би им позволил да се 

възползват от някои правила, при които 

би могло да има риск от измами и които 

поради това не биха били приложими 

към другите данъчно задължени лица. 

критерии, хармонизирани между 

държавите членки, да позволи 

идентифицирането на тези 

благонадеждни данъчно задължени 

лица. Този статус би им позволил да се 

възползват от някои правила, при които 

би могло да има риск от измами и които 

поради това не биха били приложими 

към другите данъчно задължени лица. 

Or. en 

 

Изменение  45 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Достъпът до статуса на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

следва да се основава на критерии, 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

и следва съответно сертифицирането от 

една държава членка да е валидно в 

целия Съюз. 

(9) Достъпът до статуса на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

следва да се основава на критерии, 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

и следва съответно сертифицирането от 

една държава членка да е валидно в 

целия Съюз. Освен това Комисията 

следва да предостави подробни, но 

лесни за прилагане правила и насоки, 

които да подобрят общото разбиране 

за хармонизацията и 

административното 

сътрудничество, независимо от 

евентуалната тежест за органите, и 

да гарантират оперативната 

съвместимост между държавите 

членки. 

Or. en 

 

Изменение  46 

Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за директива 
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Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Достъпът до статуса на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

следва да се основава на критерии, 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

и следва съответно сертифицирането от 

една държава членка да е валидно в 

целия Съюз. 

(9) Достъпът до статуса на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

следва да се основава на критерии, 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

и следва съответно сертифицирането от 

една държава членка да е валидно в 

целия Съюз. Комисията следва да 

представи регламенти за изпълнение 

и насоки, които да бъдат тясно 

съгласувани с критериите за одобрени 

икономически оператори съгласно 

Митническия кодекс на ЕС, с оглед на 

намаляване на административната 

тежест. 

Or. en 

 

Изменение  47 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Достъпът до статуса на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

следва да се основава на критерии, 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

и следва съответно сертифицирането от 

една държава членка да е валидно в 

целия Съюз. 

(9) Достъпът до статуса на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

следва да се основава на критерии, 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

и следва съответно сертифицирането от 

една държава членка да е валидно в 

целия Съюз. Комисията следва да 

отговаря за представянето на 

допълнителни насоки и за проверката 

на правилното прилагане от 

държавите членки на такива 

хармонизирани критерии в целия 

Съюз. 

Or. en 
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Изменение  48 

Ивана Малетич 

 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Достъпът до статуса на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

следва да се основава на критерии, 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

и следва съответно сертифицирането от 

една държава членка да е валидно в 

целия Съюз. 

(9) Достъпът до статуса на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

следва да се основава на ясно 

определени критерии и да гарантира 

широк достъп на предприятията, 

включително МСП. Въпросните 

критерии следва да бъдат 

хармонизирани на равнището на Съюза 

и следва съответно сертифицирането от 

една държава членка да е валидно в 

целия Съюз. 

Or. en 

 

Изменение  49 

Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Като обърне специално 

внимание на по-високите разходи за 

МСП за привеждане в съответствие, 

Комисията следва да представи 

опростени административни 

процедури за придобиване на статус 

на сертифицирано данъчно 

задължено лице от МСП. 

Or. en 

 

Изменение  50 
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Арндт Кон, Петер Симон, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Информацията дали даден 

стопански субект е сертифицирано 

данъчно задължено лице следва да 

бъде достъпна чрез системата за 

обмен на информация за ДДС (VIES). 

Or. en 

 

Изменение  51 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) На някои данъчно задължени 

лица, ползващи се от особен режим, 

който ги изключва от общите правила за 

ДДС, или които извършват само 

инцидентна икономическа дейност, не 

следва да се предоставя статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

по отношение на този особен режим или 

тази инцидентна дейност. В против 

случай би могло да се наруши гладкото 

прилагане на предложените промени. 

(10) На някои данъчно задължени 

лица, ползващи се от особен режим, 

който ги изключва от общите правила за 

ДДС, или които извършват само 

инцидентна икономическа дейност, не 

следва да се предоставя статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

по отношение на този особен режим или 

тази инцидентна дейност. В противен 

случай би могло да се наруши гладкото 

прилагане на предложените промени. 

Освен това следва да се обърне 

специално внимание на това да се 

гарантира, че малките предприятия 

не са поставени в неблагоприятно 

конкурентно положение в сравнение с 

големите предприятия във връзка с 

придобиването на статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. 

Or. en 
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Изменение  52 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) При складирането на стоки до 

поискване от клиента към момента на 

превоза на стоките до друга държава 

членка доставчикът вече знае 

самоличността/идентификацията на 

лицето, придобиващо стоките, на което 

те ще бъдат доставени на един по-късен 

етап и след пристигането на стоките в 

държавата членка на местоназначение. 

Понастоящем това поражда приравнена 

доставка (в отправната държава членка 

на стоките) и приравнено 

вътреобщностно придобиване (в 

държавата членка на пристигане на 

стоките), последвани от „вътрешна“ 

доставка в държавата членка на 

пристигане, и налага доставчикът да е 

идентифициран за целите на ДДС в тази 

държава членка. За да се избегне това, 

при някои условия и когато се 

извършват между две сертифицирани 

данъчно задължени лица, следва да се 

счита, че посочените сделки пораждат 

една освободена доставка в отправната 

държава членка и едно вътреобщностно 

придобиване в държавата членка на 

пристигане. 

(11) При складирането на стоки до 

поискване от клиента към момента на 

превоза на стоките до друга държава 

членка доставчикът вече знае 

самоличността/идентификацията на 

лицето, придобиващо стоките, на което 

те ще бъдат доставени на един по-късен 

етап и след пристигането на стоките в 

държавата членка на местоназначение. 

Понастоящем това поражда приравнена 

доставка (в отправната държава членка 

на стоките) и приравнено 

вътреобщностно придобиване (в 

държавата членка на пристигане на 

стоките), последвани от „вътрешна“ 

доставка в държавата членка на 

пристигане, и налага доставчикът да е 

идентифициран за целите на ДДС в тази 

държава членка. За да се избегне това, 

при някои условия и когато се 

извършват между две данъчно 

задължени лица, следва да се счита, че 

посочените сделки пораждат една 

освободена доставка в отправната 

държава членка и едно вътреобщностно 

придобиване в държавата членка на 

пристигане. 

Or. en 

Обосновка 

Предложените палиативни решения, които могат значително да облекчат 

административната тежест, не следва да бъдат ограничени до сертифицираните 

данъчно задължени лица. 
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Изменение  53 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Тъй като целите на настоящата 

Директива — а именно да се подобри 

функционирането на режима на ДДС в 

контекста на презграничната търговия 

между предприятия и да се определят 

принципите на окончателната 

система на ДДС — не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от 

държавите членки и могат поради това 

да бъдат по-добре постигнати на нивото 

на Съюза, то Съюзът може да приеме 

мерки в съответствие с принципа на 

субсидиарност, така както е посочено в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тези цели. 

(14) Тъй като целите на настоящата 

Директива — а именно да се подобри 

функционирането на режима на ДДС в 

контекста на презграничната търговия 

между предприятия — не могат да 

бъдат постигнати в достатъчна степен 

от държавите членки и могат поради 

това да бъдат по-добре постигнати на 

нивото на Съюза, то Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, така както 

е посочено в член 5 от Договора за 

Европейския съюз. В съответствие с 

принципа на пропорционалност, уреден 

в същия член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тези цели. 

Or. en 

Обосновка 

С цел избягване на правни усложнения и на забавяне при въвеждането на 

палиативните решения следва да избягваме двустепенен подход и в директивата да се 

съсредоточим върху подобряване на функционирането на режима на ДДС в контекста 

на презграничната търговия между предприятия. 

 

Изменение  54 

Тиери Корнийе 

 

Предложение за директива 

Съображение 15 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15а) С оглед общия интерес на 

гражданите и финансовите интереси 
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на Европейския съюз лицата, 

сигнализиращи за нередности, трябва 

да се ползват с ефикасна правна 

защита с цел да се откриват и 

предотвратяват всички форми на 

измами. 

Or. fr 

 

Изменение  55 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/11/ЕО 

Член 13а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Or. en 

Обосновка 

С цел избягване на правни усложнения и на забавяне във въвеждането на бързите 

решения следва избягваме двустепенен подход и в директивата да се съсредоточим 

върху подобреното функциониране на режима на ДДС в контекста на презграничната 

търговия между предприятия. 

 

Изменение  56 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 a – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяко данъчно задължено лице, което 

има място на стопанска дейност или 

постоянен обект в Общността или, в 

случай на липса на място на 

Всяко данъчно задължено лице, което 

има място на стопанска дейност или 

постоянен обект в Общността и което в 

хода на своята икономическа дейност 
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стопанска дейност или постоянен 

обект, има постоянен адрес или 

обичайно местопребиваване в 

Общността и което в хода на своята 

икономическа дейност извършва или 

възнамерява да извърши някоя от 

сделките по членове 17а, 20 и 21 или 

сделки в съответствие с условията по 

член 138, може да подаде заявление до 

данъчните органи да му бъде издаден 

статус на сертифицирано данъчно 

задължено лице. 

извършва или възнамерява да извърши 

някоя от сделките по членове 17а, 20 и 

21 или сделки в съответствие с 

условията по член 138, може да подаде 

заявление до данъчните органи да му 

бъде издаден статус на сертифицирано 

данъчно задължено лице. 

Or. en 

 

Изменение  57 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 a – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяко данъчно задължено лице, което 

има място на стопанска дейност или 

постоянен обект в Общността или, в 

случай на липса на място на стопанска 

дейност или постоянен обект, има 

постоянен адрес или обичайно 

местопребиваване в Общността и което 

в хода на своята икономическа дейност 

извършва или възнамерява да извърши 

някоя от сделките по членове 17а, 20 и 

21 или сделки в съответствие с 

условията по член 138, може да подаде 

заявление до данъчните органи да му 

бъде издаден статус на сертифицирано 

данъчно задължено лице. 

Всяко данъчно задължено лице, което 

има място на стопанска дейност или 

постоянен обект в Общността или, в 

случай на липса на място на стопанска 

дейност или постоянен обект, има 

постоянен адрес или обичайно 

местопребиваване в Общността и което 

в хода на своята икономическа дейност 

извършва или възнамерява да извърши 

някоя от сделките по членове 17а, 20 и 

21 или сделки в съответствие с 

условията по членове 138 и 138а, може 

да подаде заявление до данъчните 

органи да му бъде издаден статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. 

Or. en 
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Изменение  58 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) липса на тежко нарушение или 

повторни нарушения на правилата за 

данъчно облагане и митническото 

законодателство, включително липсата 

на тежки престъпления, свързани с 

икономическата дейност на заявителя; 

а) липса на тежко нарушение или 

повторни нарушения на правилата за 

данъчно облагане и митническото 

законодателство за последните 

10 години, включително липсата на 

тежки престъпления, свързани с 

икономическата дейност на заявителя, 

независимо от това дали дейността е 

протичала в рамките на Съюза или 

другаде; 

Or. en 

 

Изменение  59 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) липса на тежко нарушение или 

повторни нарушения на правилата за 

данъчно облагане и митническото 

законодателство, включително липсата 

на тежки престъпления, свързани с 

икономическата дейност на заявителя; 

а) липса на тежко нарушение или 

повторни нарушения на правилата за 

данъчно облагане и митническото 

законодателство, липса на сериозна 

данъчна корекция от страна на 

данъчните администрации, 

включително липсата на тежки 

престъпления, свързани с 

икономическата дейност на заявителя; 

Or. en 
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Изменение  60 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 2 – буква а a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) липса на тежки престъпления, 

свързани с икономическата дейност 

на заявителя, като например, но не 

само: 

 (i) изпиране на пари; 

 (ii) измама при фалит 

(несъстоятелност); 

 (iii) застрахователна измама; 

 (iv) подкуп и/или корупция; 

 (v) участие в организирана престъпна 

група; 

 (vi) нарушаване на членове 101 и 102 

от Договора; 

 (vii) пряко или косвено участие в 

терористична дейност; 

Or. en 

 

Изменение  61 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 2 – буква а a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) липса на тежки престъпления, 

свързани с икономическата дейност 
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на заявителя, като например, но не 

само: 

 (i) изпиране на пари; 

 (ii) отклонение от данъчно облагане; 

 (iii) лошо управление на фондове и 

програми на Съюза; 

 (iv) измама при фалит 

(несъстоятелност); 

 (v) избягване на данъци; 

 (vi) подкуп и корупция; 

Or. en 

 

Изменение  62 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 2 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (вa) заявителят e действителен 

собственик на банкова сметка във 

финансова институция, установена в 

Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  63 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 2а. За да се гарантира 

хармонизирано тълкуване при 

предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице, Комисията приема с акт за 

изпълнение допълнителни насоки за 

държавите членки относно оценката 

на тези критерии, които са валидни в 

целия Съюз. Първият акт за 

изпълнение се приема не по-късно от 

един месец след влизане в сила на 

настоящата директива. 

Or. en 

 

Изменение  64 

Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Комисията следва да публикува 

регламенти за изпълнение и насоки, 

близки до регламентите за 

изпълнение и насоките за одобрените 

икономически оператори за 

митнически цели. 

Or. en 

 

Изменение  65 

Ивана Малетич 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 2а. Критериите, изложени в 

параграф 2, се прилагат обичайно от 

всички държави членки въз основа на 

ясно и точно определени правила и 

процедури в регламента за 

изпълнение. 

Or. en 

 

Изменение  66 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 3 – алинея 1 – буква г a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) данъчно задължени лица, 

които нямат или престават да имат 

валиден идентификационен номер по 

ДДС; 

Or. en 

 

Изменение  67 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 a – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

На данъчно задължените лица по букви 

а) — г) обаче може да се предостави 

статус на сертифицирано данъчно 

задължено лице за другите 

икономически дейности, които 

извършват. 

На данъчно задължените лица по букви 

а) — г) обаче може да се предостави 

статус на сертифицирано данъчно 

задължено лице за другите 

икономически дейности, които 

извършват, при условие че 

резултатите от тези дейности не 
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пречат на дейностите, които 

първоначално са били причината за 

неполучаване на статуса на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. 

Or. en 

 

Изменение  68 

Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 a – параграф 4 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Данъчно задълженото лице, което 

подава заявление да му бъде 

предоставен статус на сертифицирано 

данъчно задължено лице, набавя цялата 

информация, изисквана от данъчните 

органи, за да могат те да вземат 

решение. 

Данъчно задълженото лице, което 

подава заявление да му бъде 

предоставен статус на сертифицирано 

данъчно задължено лице, набавя цялата 

информация, изисквана от данъчните 

органи, за да могат те да вземат 

решение. Комисията въвежда 

опростени административни 

процедури за получаване на статуса 

на сертифицирано данъчно 

задължено лице от МСП. 

Or. en 

 

Изменение  69 

Ивана Малетич 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 4 – алинея 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) органите на държавата членка, в 

която заявителят е установил 

а. органите на държавата членка, в 

която заявителят е установил 
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стопанската си дейност; стопанската си дейност; за цифровите 

предприятия – органите на 

държавите членки, в които 

заявителят има значително цифрово 

присъствие, дори ако физически не 

присъства там; 

Or. en 

 

Изменение  70 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 4 – алинея 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) органите на държавата 

членка, в която е постоянният адрес 

или обичайното местопребиваване на 

заявителя, когато той не разполага 

нито с място на стопанска дейност, 

нито с постоянен обект. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  71 

Арндт Кон, Йепе Кофод, Петер Симон 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 4 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Когато статусът на 

серитифицирано данъчно задължено 

лице бъде предоставен, тази 

информация става достъпна чрез 

системата за обмен на информация 
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за ДДС (VIES). Промените в статуса 

се отразяват незабавно в системата. 

Or. en 

 

Изменение  72 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. В случай на отхвърляне на 

заявлението данъчните органи 

уведомяват заявителя за решението си и 

за основанията за отхвърлянето. 

Държавите членки гарантират, че на 

заявителя се предоставя право на 

обжалване на решението за отхвърляне 

на заявлението. 

5. В случай на отхвърляне на 

заявлението данъчните органи 

уведомяват заявителя за решението си и 

за основанията за отхвърлянето. 

Държавите членки гарантират, че на 

заявителя се предоставя право на 

обжалване на решението за отхвърляне 

на заявлението. Държавите членки 

информират другите държави членки 

относно решението за отказ и 

причините за това решение чрез 

своите данъчни органи. 

Or. en 

 

Изменение  73 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. В случай на отхвърляне на 

заявлението данъчните органи 

уведомяват заявителя за решението си и 

5. В случай на отхвърляне на 

заявлението данъчните органи 

уведомяват заявителя за решението си и 
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за основанията за отхвърлянето. 

Държавите членки гарантират, че на 

заявителя се предоставя право на 

обжалване на решението за отхвърляне 

на заявлението. 

за основанията за отхвърлянето. 

Държавите членки гарантират, че на 

заявителя се предоставя право на 

обжалване на решението за отхвърляне 

на заявлението. Инициира се процедура 

по обжалване в срок от 12 седмици от 

уведомяването на заявителя относно 

решението. 

Or. en 

 

Изменение  74 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Данъчно задълженото лице, на 

което е предоставен статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице, уведомява данъчните органи без 

забава за възникването на каквото и да 

било обстоятелство след вземането на 

решението, което би могло да повлияе 

върху продължаването на този статус. 

Данъчният статус се отнема от 

данъчните органи, когато критериите по 

параграф 2 вече не се изпълняват. 

6. Данъчно задълженото лице, на 

което е предоставен статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице, уведомява данъчните органи без 

забава за възникването на каквото и да 

било обстоятелство след вземането на 

решението, което би могло да повлияе 

върху продължаването на този статус. 

Данъчният статус се отнема от 

данъчните органи, когато критериите по 

параграф 2 вече не се изпълняват. 

Данъчните органи на държавите 

членки, които са предоставили 

статуса на сертифицирано данъчно 

задължено лице, преразглеждат 

решението си най-малко на всеки две 

години, за да се гарантира, че 

условията продължават да се 

изпълняват. Ако данъчно 

задълженото лице не е уведомило 

данъчните органи относно даден 

фактор, който евентуално влияе на 

статуса на сертифицирано данъчно 

задължено лице, то е обект на 
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пропорционални, ефективни и 

възпиращи санкции, включително 

загубата на статуса на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. 

Or. en 

 

Изменение  75 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Данъчно задълженото лице, на 

което е предоставен статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице, уведомява данъчните органи без 

забава за възникването на каквото и да 

било обстоятелство след вземането на 

решението, което би могло да повлияе 

върху продължаването на този статус. 

Данъчният статус се отнема от 

данъчните органи, когато критериите по 

параграф 2 вече не се изпълняват. 

6. Данъчно задълженото лице, на 

което е предоставен статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице, уведомява данъчните органи в 

срок, определен от съответната 

държава членка, за възникването на 

каквото и да било обстоятелство след 

вземането на решението, което би могло 

да повлияе върху продължаването на 

този статус. Данъчните органи 

запазват правото си да прилагат 

строги производства за установяване 

на нарушение срещу всяко укриване на 

такива обстоятелства. Данъчният 

статус се отнема от данъчните органи, 

когато критериите по параграф 2 вече не 

се изпълняват. 

Or. en 

 

Изменение  76 

Ивана Малетич 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 



 

PE622.095v01-00 32/44 AM\1153101BG.docx 

BG 

Член 13а – параграф 7 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7а. Процедурите относно 

отхвърлените заявления, промените в 

ситуацията на данъчно задълженото 

лице, процедурите по обжалване и 

процедурите по повторно 

кандидатстване за статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице се определят в регламент за 

изпълнение и се прилагат широко във 

всички държави членки. 

Or. en 

 

Изменение  77 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 17а – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Прехвърлянето в друга държава 

членка от сертифицирано данъчно 

задължено лице на стоки, 

представляващи част от неговите 

стопански активи под режим на 

складиране на стоки до поискване от 

клиента, не се третира като възмездна 

доставка на стоки. 

1. Прехвърлянето в друга държава 

членка от данъчно задължено лице на 

стоки, представляващи част от неговите 

стопански активи под режим на 

складиране на стоки до поискване от 

клиента, не се третира като възмездна 

доставка на стоки. 

Or. en 

Обосновка 

Предложените бързи решения, които могат значително да облекчат 

административната тежест, не следва да бъдат ограничени до сертифицираните 

данъчно задължени лица. 

 

Изменение  78 
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Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 17 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) изпращат се или се превозват 

стоки от сертифицирано данъчно 

задължено лице или от трета страна за 

сметка на това сертифицирано данъчно 

задължено лице до друга държава 

членка с оглед на доставката на 

посочените стоки — на по-късен етап и 

след пристигането им — на друго 

сертифицирано данъчно задължено 

лице; 

а) изпращат се или се превозват 

стоки от данъчно задължено лице или от 

трета страна за сметка на това данъчно 

задължено лице до друга държава 

членка с оглед на доставката на 

посочените стоки — на по-късен етап и 

след пристигането им — на друго 

данъчно задължено лице; 

Or. en 

 

Изменение  79 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 17 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) сертифицираното данъчно 

задължено лице, изпращащо или 

превозващо стоките, не е установено в 

държавата членка, до която се изпращат 

или превозват стоките; 

б) данъчно задълженото лице, 

изпращащо или превозващо стоките, не 

е установено в държавата членка, до 

която се изпращат или превозват 

стоките; 

Or. en 

 

Изменение  80 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 
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Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 17а – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) сертифицираното данъчно 

задължено лице, на което се доставят 

стоките, е идентифицирано за целите на 

ДДС в държавата членка, до която са 

превозени или изпратени стоките, и 

неговата самоличност, както и 

идентификационният номер за целите 

на ДДС, издаден му от тази държава 

членка, са известни на 

сертифицираното данъчно задължено 

лице по буква б) към момента, в който 

започва изпращането или превозът; 

в) данъчно задълженото лице, на 

което се доставят стоките, е 

идентифицирано за целите на ДДС в 

държавата членка, до която са 

превозени или изпратени стоките, и 

неговата самоличност, както и 

идентификационният номер за целите 

на ДДС, издаден му от тази държава 

членка, са известни на данъчно 

задълженото лице по буква б) към 

момента, в който започва изпращането 

или превозът; 

Or. en 

 

Изменение  81 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 17а – параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) сертифицираното данъчно 

задължено лице, изпращащо или 

превозващо стоките, е завело 

изпращането или превоза в регистъра по 

член 243, параграф 3 и е въвело 

самоличността на сертифицираното 

данъчно задължено лице, придобиващо 

стоките, и идентификационния номер за 

целите на ДДС, издаден му от 

държавата членка, до която са 

изпратени или превозени стоките, в 

обобщената декларация по член 262. 

г) данъчно задълженото лице, 

изпращащо или превозващо стоките, е 

завело изпращането или превоза в 

регистъра по член 243, параграф 3 и е 

въвело самоличността на данъчно 

задълженото лице, придобиващо 

стоките, и идентификационния номер за 

целите на ДДС, издаден му от 

държавата членка, до която са 

изпратени или превозени стоките, в 

обобщената декларация по член 262. 

Or. en 
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Изменение  82 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 17а – параграф 3 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато са изпълнени условията 

по параграф 2, към момента на 

прехвърляне на правото за 

разпореждане със стоките на 

сертифицираното данъчно задължено 

лице по буква в) се прилагат следните 

правила: 

3. Когато са изпълнени условията 

по параграф 2, към момента на 

прехвърляне на правото за 

разпореждане със стоките на данъчно 

задълженото лице по буква в) се 

прилагат следните правила: 

Or. en 

 

Изменение  83 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 17 – параграф 3 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) счита се, че е извършена 

доставка на стоки, освободена от ДДС 

по силата на член 138, параграф 1, от 

данъчно задълженото лице, което е 

изпратило или превозило стоките самò 

или чрез трета страна за своя сметка в 

държавата членка, от която са били 

изпратени или превозени стоките; 

(Не се отнася до българския текст) 

Or. en 

 

Изменение  84 
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Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 17 – параграф 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) счита се, че е извършено 

вътреобщностно придобиване на стоки 

от данъчно задълженото лице, на което 

са доставени стоките в държавата 

членка, до която са били изпратени или 

превозени стоките. 

(Не се отнася до българския текст) 

Or. en 

 

Изменение  85 

Отмар Карас 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова) 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 135 – параграф 1 – буква м а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. В член 135, параграф 1 се добавя 

следната буква м): 

 м) услуги, предоставяни от групи 

данъчно задължени лица на членове 

на групата, ако са изпълнени 

следните условия: 

 i) самата група и всички нейни 

членове са установени или 

пребиваващи в Общността; 

 ii) групата осъществява 

самостоятелна дейност и действа 

като самостоятелна организационна 

единица по отношение на своите 

членове; 

 iii) членовете на групата извършват 

основно банкови, застрахователни и 

пенсионноосигурителни сделки по 
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смисъла на член 135, параграф 1, 

букви а) до ж); 

 iv) другите услуги, предоставяни от 

групата, са необходими, за да имат 

членовете възможност да 

предоставят услуги, които са 

необлагаеми съгласно член 135, 

параграф 1, букви а) до ж); 

 v) в случай че другите услуги се 

предоставят между членовете, тези 

услуги също са необходими, за да имат 

членовете възможност да 

предоставят услугите, които са 

необлагаеми съгласно член 135, 

параграф 1, букви а) до ж); 

 vi) групата изисква от своите членове 

само точното възстановяване на 

техния дял от съвместните разходи. 

Or. de 

Обосновка 

В съответствие с член 132, параграф 1 от тази директива някои държави членки са 

въвели също така мерки за освобождаване от данъчно облагане и за групи от банки и 

застрахователни дружества. Настоящото изменение има за цел да гарантира, че 

режим на освобождаване от този вид е в съответствие с директивата, така че по-

специално по-малките банки и застрахователни дружества да не са изправени пред 

несъразмерно увеличение на техните данъчни задължения, което може на свой ред да 

ги кара да начисляват на потребителите по-високи цени за банкови и 

застрахователни услуги. Освен това от икономическа гледна точка създадените групи 

са от значение особено когато става въпрос за пакетни услуги в областта на 

информационната технология и докладването. 

 

Изменение  86 

Арндт Кон, Петер Симон, Йепе Кофод 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 138 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) данъчно задълженото лице или б) данъчно задълженото лице или 
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данъчно незадълженото юридическо 

лице, за което е извършена доставката, е 

идентифицирано за целите на ДДС в 

държава членка, различна от тази, в 

която започва изпращането или 

превозът на стоките; 

данъчно незадълженото юридическо 

лице, за което е извършена доставката, е 

идентифицирано за целите на ДДС в 

държава членка, различна от тази, в 

която започва изпращането или 

превозът на стоките и притежава 

идентификационен номер по ДДС, 

достъпен чрез системата VIES; 

Or. en 

 

Изменение  87 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 243 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяко данъчно задължено лице, което 

прехвърля стоки под режима на 

складиране на стоки до поискване от 

клиента по член 17а, води регистър на 

следното: 

Всяко данъчно задължено лице, което 

прехвърля стоки под режима на 

складиране на стоки до поискване от 

клиента по член 17а, води регистър на 

следното: 

Or. en 

 

Изменение  88 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 243 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяко данъчно задължено лице, на 

което се доставят стоки под режима на 

складиране на стоки до поискване от 

клиента по член 17а, води регистър на 

тези стоки. 

Всяко данъчно задължено лице, на 

което се доставят стоки под режима на 

складиране на стоки до поискване от 

клиента по член 17а, води регистър на 

тези стоки. 
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Or. en 

 

Изменение  89 

Сандер Лонес 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 262 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В допълнение към 

информацията по параграф 1 всяко 

сертифицирано данъчно задължено 

лице идентифицира 

сертифицираните данъчно 

задължени лица, за които са 

предназначени стоките, изпратени 

или превозени под режима за 

складиране на стоки до поискване от 

клиента в съответствие с условията 

по член 17а. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  90 

Ивана Малетич 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова) 

Директива 2006/112/ЕО 

Дял XIV – Глава 2 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) В дял XIV се добавя следната 

глава: 

 „Глава 2а 

 Механизъм за разрешаване на спорове 

във връзка с ДДС 

 Член 398a 
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 1.Ще бъде създаден механизъм за 

разрешаване на спорове във връзка с 

ДДС под формата на онлайн 

платформа за разрешаване на спорове 

във връзка с ДДС с цел да се даде 

възможност на държавите членки да 

разрешават спорове, когато 

процедурата за взаимно споразумение 

не носи резултат. Механизмът за 

разрешаване на спорове във връзка с 

ДДС съдържа подходи за облекчаване 

на споровете, когато те възникнат, 

както и процедури за разрешаването 

им. 

 2.Платформата за разрешаване на 

спорове във връзка с ДДС е лесна за 

ползване и достъп и има вградени 

времеви ограничения за 

разрешаването на жалбите. 

 3. Съветът на механизма за 

разрешаване на спорове във връзка с 

ДДС включва компетентните органи 

на държавите членки.“ 

Or. en 

 

Изменение  91 

Тиери Корнийе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 9 – точка 9 

Директива 2006/112/ЕО 

Членове 403 и 404 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Членове 403 и 404 се заличават. (9) Член 403 се заличава. 

Or. fr 

 

Изменение  92 

Тиери Корнийе 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 9 – точка 9 a (нова) 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 404 

 
Текст в сила Изменение 

На всеки четири години с начало 

приемането на настоящата 

директива, Комисията, на базата на 

информацията, получена от 

държавите-членки, представя пред 

Европейския парламент и Съвета 

доклад за функционирането на 

общата система за ДДС в 

държавите-членки и по-конкретно за 

действието на преходния режим за 

облагане с данък на търговията 

между държавите-членки. Този 

доклад се придружава, където е 

подходящо, от предложения за 

окончателен режим. 

„Член 404 се заменя със следното: 

 Една година след влизането в сила на 

директивата, а след това на всеки 

три години, Комисията изпраща на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад във връзка с режима на 

освобождаване относно вноса от 

трети страни и неговото 

съответствие с европейската рамка и 

във връзка със сътрудничеството с 

компетентните органи на третите 

държави, по-специално що се отнася 

до борбата с измамите. Две години 

след влизането в сила на директивата 

и на всеки три години след това 

Комисията изпраща на Европейския 

парламент и на Съвета доклад 

относно националните практики във 

връзка с налагането на 

административни и наказателни 

санкции върху юридически и 

физически лица, признати за виновни 

за измами с ДДС. Комисията, в 

сътрудничество с националните и 

европейските компетентни органи, 

прилага към този доклад, ако е 

подходящо, препоръки, целящи 
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постигането на минимална степен на 

хармонизация.“ 

Or. fr 

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#st

v!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338) 

 

Изменение  93 

Тиери Корнийе 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 9 – точка 9 б (нова) 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 404 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) Вмъква се следният член 404a: 

 На всеки три години, всяка държава 

членка представя на Комисията 

доклад за оценка на ефикасността на 

системата за наблюдение на 

измамите с ДДС, която от своя 

страна го изпраща на Европейската 

служба за борба с измамите (OLAF).  

Or. fr 

 

Изменение  94 

Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за директива 

Член 1 а (нов) 

Регламент (ЕС) № 904/2010 

Член 31 – параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

 Член 1 а (нов) 

 Член 31, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета 

се заменя със следното: 

1. Компетентните органи на всяка „1. Компетентните органи на всяка 
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държава-членка гарантират, че на 

лицата, участващи във 

вътреобщностна доставка на стоки 

или на услуги, както и на 

неустановените данъчно задължени 

лица, доставящи 

далекосъобщителните услуги, услуги 

по разпространение на радио и 

телевизия и услуги, извършвани по 

електронен път, и по-специално 

посочените в приложение II към 

Директива 2006/112/ЕО, е разрешено 

да получават за целите на този вид 

сделки потвърждение по електронен 

път на валидността на 

идентификационния номер за целите 

на ДДС на което и да е конкретно 

лице, както и на съответните имена 

и адрес. Тази информация трябва да 

съответства на данните по член 17. 

държава членка гарантират, че на 

лицата, участващи във 

вътреобщностна доставка на стоки 

или услуги, както и на 

неустановените данъчно задължени 

лица, предоставящи 

далекосъобщителни услуги, услуги по 

разпространение на радио и 

телевизия и услуги, извършвани по 

електронен път, и по-специално 

посочените в приложение II към 

Директива 2006/112/ЕО, е разрешено 

да получават за целите на този вид 

сделки потвърждение по електронен 

път на валидността на 

идентификационния номер за целите 

на ДДС на което и да е конкретно 

лице, както и на съответните имена 

и адрес. Тази информация трябва да 

съответства на данните по член 17. 

Системата за обмен на информация 

за ДДС (VIES) включва информация 

дали дадено данъчно задължено лице 

има статус на сертифицирано 

данъчно задължено лице.“ 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0904&rid=1) 

 

Изменение  95 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. На всеки три години след 

приемането на настоящата 

директива Комисията, на базата на 

информацията, получена от 

държавите членки, представя пред 

Европейския парламент и Съвета 

доклад за прилагането на критериите 

за определяне на сертифицирано 
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данъчно задължено лице в държавите 

членки и по-конкретно за влиянието, 

които те могат да имат в борбата с 

измамите с ДДС. Когато е 

подходящо, докладът се придружава 

от предложения за законодателни 

актове. 

Or. en 

 


