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Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

24.6.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0387/2020, внесена от Антонио Мартино, с италианско 
гражданство, от името на данъчно-счетоводния отдел на DLA PIPER 
Italy, относно освобождаването от ДДС за стоки и услуги, дарени в 
борбата със и управлението на пандемията от Covid-19

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя искане към Европейския парламент да призове за 
спешно законодателно предложение с цел да се позволи на държавите членки да 
освобождават от ДДС безплатното  предоставяне на стоки и услуги за управлението и 
борбата с епидемиологичната извънредна ситуация, причинена от Covid-19, в случай че 
тези стоки и услуги се доставят от местни лица в ЕС, плащащи ДДС, в полза на 
държавите, местните и регионалните органи, както и на други публични и частни 
субекти. Вносителят на петицията освен това призовава чрез въпросното законодателно 
предложение също така да се предостави на лицата, които даряват тези стоки и услуги, 
възможността за пълно приспадане на ДДС, който са платили за покупката на тези стоки 
и услуги, или ДДС, платен при придобиването на стоки и услуги, използвани за тяхното 
производство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 април 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юни 2020 г.

Комисията предприе бързи и ефективни действия за ограничаване на въздействието на 
извънредното положение във връзка с COVID-19 върху поминъка на хората и 
икономиката. По-специално, тя реагира бързо по отношение на данъка върху добавената 
стойност (ДДС), като отговори на исканията на държавите членки и различните 
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заинтересовани страни за премахване на облагането с ДДС на вноса на предпазни 
средства и други медицински изделия и оборудване, необходими за реакция във връзка 
с пандемията. В резултат на действията на Комисията беше прието Решение (ЕС) 
2020/4911 за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за 
борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. Въпросното решение се 
основава на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета2 за установяване на система на 
Общността за митнически освобождавания и на Директива 2009/132/ЕО на Съвета3 по 
отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на 
някои стоки. 

Решение (ЕС) 2020/491 се прилага само за вноса на медицински изделия и предпазни 
средства, необходими за борба с въздействието на избухването на Covid-19 през 2020 г. 
То не обхваща вътреобщностните придобивания или вътрешните доставки на тези стоки. 
Що се отнася до вътреобщностните придобивания и вътрешните доставки, настоящите 
правила за ДДС4 не позволяват прилагането на намалени ставки или на нулева ставка за 
такива стоки. През 2018 г. обаче Комисията прие законодателно предложение, целящо 
реформа на системата на ставките на ДДС5. Това предложение понастоящем се обсъжда 
от държавите членки в Съвета. Ако бъде прието, то ще предостави повече гъвкавост на 
държавите членки при определянето на ставките на ДДС. Това включва възможността за 
прилагане на освобождаване с приспадане на ДДС, платен на предходния етап 
(обикновено наричана „нулева ставка на ДДС“) за въпросните стоки, независимо дали са 
доставени възмездно или са предоставени безвъзмездно (например дарения) в контекста 
на кризата. 

Като се има предвид, че предложението относно ставките на ДДС, което би могло да 
реши този въпрос, е в процес на разглеждане в Съвета, Комисията не възнамерява да 
внесе друго законодателно предложение, чиято цел е да позволи на държавите членки да 
освободят от ДДС безплатното предоставяне на стоки и услуги за управлението и 
борбата с епидемиологичната извънредна ситуация, причинена от Covid-19. 

По отношение на въпроса за предоставянето на пълно приспадане на ДДС, платен върху 
закупуването на горепосочените стоки и услуги от данъчнозадължено лице, което дарява 
такива стоки или услуги, или върху придобиването на стоки и услуги, използвани за 
тяхното производство, Комисията припомня, че съгласно действащите правила на ЕС за 
ДДС приспадането на ДДС е разрешено само за стоки и услуги, които се използват за 
целите на облагаемите сделки на това данъчнозадължено лице, включително когато те 
се облагат с нулева ставка. Комисията не предвижда промяна на тези правила. Но ако 
предложението за ставките на ДДС бъде прието и се даде възможност за прилагането на 

1 Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията от 3 април 2020 г.

за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от 
пандемията от COVID-19 през 2020 г., ОВ L 103 I, 3.4.2020 г., стр. 1.
2 Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността 
за митнически освобождавания, ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23 – 57.
3 Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, 
букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност 
при окончателен внос на някои стоки, OВ L 292, 10.11.2009 г., стр. 5 – 30.
4  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената 
стойност, OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.
5 COM(2018) 20 final.
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нулева ставка на ДДС за въпросните стоки или услуги, ще бъде възможно пълно 
приспадане на платения от данъчнозадълженото лице, извършващо дарението, ДДС 
върху получените доставки при придобиването или производството на тези стоки, в 
съответствие с общите правила за ДДС. 

Заключение

Накратко, Комисията отново заявява, че ако бъде прието, горепосоченото предложение 
за ставките на ДДС, 

i) ще позволи прилагането на нулева ставка към стоките, доставени безплатно, 
посочени в настоящата петиция;

в същото време, ще бъде възможно пълно приспадане на платения от 
данъчнозадълженото лице, извършващо дарението, ДДС върху получените доставки 
при придобиването или производството на тези стоки, в съответствие с общите правила 
за ДДС. 
Поради това бързото постигане на съгласие по това предложение е от първостепенно 
значение.


