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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.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 
2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за 
доставчиците на платежни услуги
(COM(2018)0812 – C9-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0812),

– като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който 
Съветът се е консултирал с него (C9-0015/2019),

– като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
(A9-0000/2019),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5. 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
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Съгласно окончателния доклад 
за 2019 г. в контекста на „Проучване 
и доклади за неизпълнението на 
потенциалните приходи от ДДС в 
28-те държави – членки на ЕС“, 
изготвен за Комисията, 
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неизпълнението на потенциалните 
приходи от ДДС в Съюза, т.е. 
разликата в очакваните приходи от 
ДДС и действително събраните суми, 
възлиза на 137 милиарда евро през 
2017 г., което представлява 267 евро 
загуба на приходи на човек в Съюза. 
Съществуват обаче големи различия 
между държавите членки, като 
неизпълнението на потенциалните 
приходи от ДДС варира от 0,7% от 
общите очаквани приходи в някои 
държави членки до 35,5% в други. Това 
доказва необходимостта от повече 
транснационално сътрудничество за 
по-ефективна борба по-специално с 
измамите с ДДС при електронната 
търговия, но и с измамите с ДДС 
като цяло (включително верижните 
измами).

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Стратегията за борба с 
измамите с ДДС следва да се развива 
успоредно с нарастващата 
модернизация и цифровизация на 
нашата икономика, като 
същевременно системата на ДДС 
става възможно най-опростена за 
предприятията и гражданите. 
Поради това е особено важно 
държавите членки да продължат да 
инвестират в базирано на 
технологиите събиране на данъци, по-
специално чрез автоматично 
свързване на корпоративните касови 
апарати и системите за продажби 
към справките-декларации за ДДС. 
Освен това данъчните органи следва 
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да продължат да полагат усилия за 
по-тясно сътрудничество и обмен на 
най-добри практики, включително 
чрез срещата на върха на ЕС по 
въпросите на данъчната 
администрация (TADEUS), мрежа от 
ръководители на данъчни 
администрации, чиято цел е по-добра 
координация на стратегическо 
равнище между данъчните 
администрации. В това отношение 
данъчните органи следва да работят 
за постигането на ефективна 
комуникация и оперативна 
съвместимост между всички бази 
данни, свързани с фискалните въпроси 
на равнището на Съюза. 
Технологията на блоковата верига 
може също така да се използва за по-
добра защита на личните данни и за 
подобряване на онлайн обмена на 
информация между данъчните 
органи.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Понастоящем, като се има 
предвид, че плащанията се извършват 
само в ограничен брой случаи чрез 
платформи за обмен на виртуални 
валути, тези платформи не се 
считат за доставчици на платежни 
услуги в рамките на Директива (ЕС) 
2015/2366 на Европейския парламент 
и на Съвета1a. Макар и ограничен, 
рискът от измами с ДДС обаче 
съществува. Поради това Комисията 
следва да оцени в срок от три години, 
дали платформите за обмен на 
виртуални валути следва да бъдат 
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включени в обхвата на настоящата 
директива.
_______________
1а Директива (ЕС) 2015/2366 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2015 г. за платежните 
услуги във вътрешния пазар, за 
изменение на директиви 2002/65/ЕО, 
2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент 
(ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на 
Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 
23.12.2015 г., стр. 35).

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради значителния обем на 
информацията и нейната 
чувствителност по отношение на 
защитата на личните данни, е 
необходимо и пропорционално 
доставчиците на платежни услуги да 
пазят регистри за информацията във 
връзка с презгранични платежни 
операции за срок от две години, за да 
съдействат в борбата на държавите 
членки с измамите с ДДС при 
електронната търговия и откриването на 
извършващи измами субекти. Този срок 
представлява необходимият минимум, 
за да могат държавите членки да 
извършват ефективни проверки и да 
разследват предполагаеми измами с 
ДДС или да разкриват измами с ДДС.

(8) Поради значителния обем на 
информацията и нейната 
чувствителност по отношение на 
защитата на личните данни, е 
необходимо и пропорционално 
доставчиците на платежни услуги да 
пазят регистри за информацията във 
връзка с презгранични платежни 
операции за срок от три години, за да 
съдействат в борбата на държавите 
членки с измамите с ДДС при 
електронната търговия и откриването на 
извършващи измами субекти. Този срок 
представлява необходимият минимум, 
за да могат държавите членки да 
извършват ефективни проверки и да 
разследват предполагаеми измами с 
ДДС или да разкриват измами с ДДС.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2006/112/ЕО
Член 243 б – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се води от доставчика на 
платежни услуги в електронен формат 
за срок от две години, считано от края 
на годината, през която е извършена 
платежната операция;

a) се води от доставчика на 
платежни услуги в електронен формат 
за срок от три години, считано от края 
на годината, през която е извършена 
платежната операция;

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Дял XV – Глава 1 – Член 404 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В дял V, глава 2а се вмъква 
следният член:
„Член 404a
До 31 декември 2022 г. въз основа на 
информацията, получена от 
държавите членки, Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
прилагането на дял XI, глава 4, 
раздел 2а, по-специално във връзка с 
необходимостта от включване на 
платформите за обмен на виртуални 
валути в обхвата на същия раздел. По 
целесъобразност, докладът се 
придружава от законодателно 
предложение.“

Or. en
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до 31 декември 
2021 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до 31 декември 
2023 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те прилагат тези разпоредби, считано от 
1 януари 2022 г.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 
1 януари 2024 г.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Електронната търговия се разраства бързо през последните години, предоставяйки 
възможност на потребителите да купуват стоки и услуги онлайн. Потребителите могат 
да избират между различни доставчици, продукти и търговски марки. Те също така 
могат да плащат онлайн в защитена среда чрез своя компютър или смартфон. 
Доставчиците промениха своите бизнес модели, за да се възползват от електронната 
търговия и да продават своите продукти на потребителите в световен мащаб, без да е 
необходима търговия на дребно с физическо присъствие. При все това тази възможност 
се използва също така от извършващи измами стопански субекти с цел извличане на 
нелоялно пазарно предимство като не изпълняват задълженията си по отношение на 
ДДС.

Европейската комисия откроява три основни случая на презгранични измами с ДДС 
при електронната търговия: i) вътрешни за ЕС доставки на стоки и услуги, ii) внос на 
стоки от предприятия, установени в трета държава или територия (т.е. държава или 
територия извън ЕС) за потребителите в държавите членки, и iii) доставки на услуги от 
предприятия, установени в трета държава за потребителите в държавите членки.

Според Комисията неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС (разликата 
между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС) в ЕС понастоящем възлиза 
на 137 милиарда евро, което представлява 267 евро загуба на приходи на човек в ЕС. 
Съществуват обаче големи различия между държавите – членки на ЕС, като 
неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС варира от 0,7% от общите очаквани 
приходи в някои държави членки до 35,5% в други. Това доказва необходимостта от 
повече транснационално сътрудничество за по-ефективна борба особено с измамите с 
ДДС при електронната търговия, но и с измамите с ДДС като цяло (включително 
верижните измами).

Предложението на Комисията има за цел да разреши проблема с измамите с ДДС при 
електронната търговия чрез засилване на сътрудничеството между данъчните органи и 
доставчиците на платежни услуги. През последните години над 90% от онлайн 
покупките от европейските клиенти са били извършени чрез кредитни преводи, 
директни дебити и картови плащания, т.е. чрез посредник, участващ в сделката 
(доставчик на платежни услуги), като тази тенденция ще се запази в бъдеще.

Докладчикът напълно подкрепя предложението на Комисията и предлага няколко 
изменения, по-специално за да се гарантира, че борбата срещу измамите с ДДС е 
по-ефективна. Докладчикът също така обръща внимание на необходимостта да се 
направи оценка дали платформата за обмен на виртуални валути следва да бъде 
включена в обхвата на предложението.

Освен това докладчикът счита, че стратегията за борба с измамите с ДДС трябва да се 
развива успоредно с нарастващата модернизация и цифровизация на нашата 
икономика, като същевременно системата на ДДС става възможно най-опростена за 
предприятията и гражданите. Поради това докладчикът призовава държавите членки да 
продължат да инвестират във базирано на технологиите събиране на данъци. Във 
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връзка с това тя счита, че технологията на блоковата верига може също така да се 
използва за по-добра защита на личните данни и за подобряване на онлайн обмена на 
информация между данъчните органи.


