
 

 

Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2017)0233 

Ставки на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и 

периодични издания * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 юни 2017 г. относно 

предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по 

отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и 

периодични издания (COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)) 

(Специална законодателна процедура — консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0758), 

— като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0529/2016), 

— като взе предвид член 78в от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 

становището на комисията по култура и образование (A8-0189/2017), 

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който 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 - 1 (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) През 2013 г. разликата между 

очакваните приходи от ДДС и 

действително събраните приходи от 

ДДС в Съюза (така наречената 

„разлика между потенциалните и 

реално събраните приходи от ДДС“) 

възлизаше на приблизително 170 

милиарда евро, а трансграничните 

измами водят до загуба в приходи от 

ДДС в Съюза, която възлиза на 

приблизително 50 милиарда евро 

годишно. Всичко това показва, че ДДС 

е важен въпрос, който следва да бъде 

разгледан на равнището на Съюза. 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Съгласно Директива 

2006/112/ЕО7 на Съвета държавите 

членки могат да прилагат намалени 

ставки на данъка върху добавената 

стойност (ДДС) за публикации на 

всички видове физически носители. 

Въпреки това намалена ставка на ДДС 

не може да се прилага по отношение на 

публикациите, предоставяни по 

електронен път, които трябва да бъдат 

облагани със стандартната ставка на 

ДДС. 

(1) Съгласно Директива 

2006/112/ЕО7 на Съвета държавите 

членки могат да прилагат намалени 

ставки на данъка върху добавената 

стойност (ДДС) за публикации на 

всички видове физически носители. 

Въпреки това намалена ставка на ДДС 

не може да се прилага по отношение на 

публикациите, предоставяни по 

електронен път, които трябва да бъдат 

облагани със стандартната ставка на 

ДДС, което създава неблагоприятни 

условия за публикациите, 

предоставяни по електронен път, и 

спъва развитието на този пазар. Това 

неблагоприятно от сравнителна 

гледна точка положение би могло да 

възпрепятства развитието на 

цифровата икономика в Съюза. 

____________ _____________ 

7 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 

28 ноември 2006 г. относно общата 

система на данъка върху добавената 

7 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). 

стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 

1). 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) В своята резолюция от 13 

октомври 2011 г. относно бъдещето 

на ДДС7a Европейският парламент 

припомни, че една от ключовите 

характеристики на ДДС е принципът 

на неутралността, и изтъкна, че по 

тази причина „независимо от техния 

формат, всички книги, вестници и 

списания следва да се третират 

абсолютно еднакво“. 

 _________________ 

 7a  Приети текстове, 

P7_TA(2011)0436. 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В съответствие със стратегията 

на Комисията за цифровия единен 

пазар8 и за да бъдат в крак с 

технологичния напредък в цифровата 

икономика, на държавите членки следва 

да се предостави възможността да 

хармонизират ставките на ДДС за 

публикациите, предоставяни по 

електронен път, с по-ниските ставки на 

ДДС за публикациите на всички видове 

физически носители.  

(2) В съответствие със стратегията 

на Комисията за цифровия единен 

пазар8 и нейната амбиция да 

гарантира позицията на Европа като 

световен лидер в областта на 

цифровата икономика на държавите 

членки следва да се предостави 

възможността да хармонизират ставките 

на ДДС за публикациите, предоставяни 

по електронен път, с по-ниските ставки 

на ДДС за публикациите на всички 

видове физически носители, за да се 

стимулират иновациите, 

творчеството, инвестициите и 

създаването на ново съдържание, а 

също така и да се улеснят ученето с 

помощта на цифрови технологии, 



 

 

трансферът на знания и достъпът до 

култура в цифрова среда, както и 

нейното популяризиране. 

____________ _____________ 

8 COM(2015) 0192 final 8 COM(2015) 0192 final 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Даването на възможност на 

държавите членки да прилагат към 

печатните публикации и 

публикациите, предоставяни по 

електронен път, намалени, 

свръхнамалени или дори нулеви 

ставки следва да гарантира 

прехвърлянето на икономически 

изгоди към потребителите, като по 

този начин се насърчава четенето, а 

така също и към издателите, като по 

този начин се стимулират 

инвестициите в ново съдържание, а 

по отношение на вестниците и 

списанията се намалява 

зависимостта от реклама. 

 

Изменение   6 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В плана за действие във връзка с 

ДДС9  Комисията подчерта, че 

публикациите, предоставяни по 

електронен път, следва да могат да се 

ползват от същото преференциално 

третиране за целите на ДДС като 

публикациите на всички видове 

физически носители. За да се постигне 

тази цел, е необходимо да се предвиди 

възможност за всички държави членки 

(3) В плана за действие във връзка с 

ДДС9  Комисията подчерта, че 

публикациите, предоставяни по 

електронен път, следва да могат да се 

ползват от същото преференциално 

третиране за целите на ДДС като 

публикациите на всички видове 

физически носители. За да се постигне 

тази цел, е необходимо да се предвиди 

възможност за всички държави членки 



 

 

да прилагат по отношение на доставката 

на книги, вестници и периодични 

издания намалена ставка на ДДС или 

по-ниски намалени ставки на ДДС, 

включително възможността за 

предоставяне на освобождавания с 

възможност за приспадане на платения 

на предходния етап ДДС. 

да прилагат по отношение на доставката 

на книги, вестници и периодични 

издания намалена ставка на ДДС или 

по-ниски намалени ставки на ДДС, 

включително възможността за 

предоставяне на освобождавания с 

възможност за приспадане на платения 

на предходния етап ДДС. Това 

предложение е в съответствие с 

целта за предоставяне на повече 

свобода на държавите членки да 

определят собствените си ставки на 

ДДС в рамките на окончателна 

система на ДДС, , основана на 

принципа на облагане в държавата по 

местоназначение . 

_________________ _________________ 

9 COM(2016)0148 final 9 COM(2016)0148 окончателен 

 

Изменение   7 

Предложение за директива 

Съображение 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) В съответствие с плана за 

действие във връзка с ДДС 

настоящата директива цели 

системите на ДДС в отделните 

държави членки да бъдат по-

опростени, по-добре защитени от 

измами и по-благоприятни за бизнеса, 

както и да се върви в крак с днешната 

цифрова и мобилна икономика. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) С цел да се предотврати 

широкото използване на намалени 

ставки на ДДС за аудио-визуално 

съдържание държавите членки следва да 

(5) С цел да се предотврати 

широкото използване на намалени 

ставки на ДДС за аудио-визуално 

съдържание държавите членки следва да 



 

 

имат възможност да прилагат намалена 

ставка за книги, вестници и периодични 

издания само ако тези публикации, 

предоставяни както на всички видове 

физически носители, така и по 

електронен път, не са изцяло или 

основно съставени от музикално или 

видео съдържание. 

имат възможност да прилагат намалена 

ставка за книги, вестници и периодични 

издания само ако тези публикации, 

предоставяни както на всички видове 

физически носители, така и по 

електронен път, не са изцяло или 

основно съставени от музикално или 

видео съдържание. Като се има 

предвид колко е важно улесняването 

на достъпа до книги, вестници и 

периодични издания за слепи хора, 

лица с нарушено зрение или с други 

увреждания, които не им позволяват 

четенето на печатни материали, по 

смисъла на Директива … на 

Европейския парламент и на 

Съвета9а, адаптираните и аудио 

електронни книги, вестници и 

периодични издания не трябва да се 

възприемат като изцяло или основно 

съставени от музикално или видео 

съдържание. Следователно 

намалените ставки на ДДС би могло 

да се прилагат и по отношение на 

тези формати. 

 __________________ 

 9a Директива … на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

определени позволени начини за 

ползване на произведения и други 

закриляни обекти, защитени с 

авторско право и сродните му права, в 

полза на слепи хора, лица с нарушено 

зрение или с други увреждания, които 

не им позволяват четенето на 

печатни материали, и за изменение 

на Директива 2001/29/ЕО относно 

хармонизирането на някои аспекти 

на авторското право и сродните му 

права в информационното общество 

(COM(2016)0596 окончателен, 

2016/0278(COD)) (ОВ ..., стр. ...). 

 

Изменение   9 

Предложение за директива 

Съображение 5 a (ново) 

 



 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) Предоставянето на свобода на 

държавите членки да прилагат 

намалени или свръхнамалени ставки 

на ДДС за електронни книги, 

електронни вестници и електронни 

периодични издания би могло да 

предостави възможност за нови 

маржове на печалба за издателите и 

за инвестиции в ново съдържание в 

сравнение с действащия 

понастоящем модел, който зависи до 

голяма степен от реклама. На 

равнището на Съюза също така 

следва да се започне провеждането на 

по-широки разисквания относно 

модела на финансиране на електронно 

съдържание. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (6a) Гъвкавостта, предоставена на 

държавите членки в контекста на 

настоящото предложение, в никакъв 

случай не предопределя окончателния 

режим на ДДС, който следва да бъде 

въведен и в рамките на който всяко 

увеличаване на гъвкавостта ще 

трябва да бъде съобразено с 

въздействието върху 

функционирането на единния пазар, 

възможностите за измами с ДДС, 

увеличаването на разходите за 

стопанска дейност и риска от 

нелоялна конкуренция. 

 



 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 6 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (6б) Въпреки че настоящата 

директива позволява на държавите 

членки да коригират ситуация на 

неравно третиране, тя не премахва 

необходимостта от създаване на по-

координирана, по-ефективна и по-

опростена система от намалени 

ставки на ДДС с по-малко 

изключения. 

 

Изменение   12 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2006/112/ЕО 

Приложение III – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) доставката, включително заемане 

от библиотеки, на книги, вестници и 

периодични издания, различни от 

публикации, които са изцяло или 

основно предназначени за реклама, и 

различни от публикации, които са 

изцяло или основно съставени от 

музикално или видео съдържание; 

(6) доставката, включително заемане 

от библиотеки, на книги, вестници и 

периодични издания, различни от 

публикации, които са изцяло или 

основно предназначени за реклама, и 

различни от публикации, които са 

изцяло или основно съставени от 

музикално или видео 

съдържание; включително брошури, 

листовки и подобни печатни 

материали, детски книги с картини, 

за рисуване или оцветяване, печатни 

или ръкописни нотни издания, карти, 

хидрографски и подобни диаграми. 

Изменение   13 

Предложение за директива 

Член 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2а 



 

 

 Мониторинг 

 Най-късно до ...  [три години след 

влизането в сила на настоящата 

директива] Европейската комисия 

изготвя доклад, в който се посочват 

държавите членки, които са приели 

подобни намалени или свръхнамалени 

ставки на ДДС за книги, вестници и 

периодични издания и техния 

еквивалент в електронен формат, и 

оценява въздействието на тези мерки 

от гледна точка на тяхното 

отражение върху бюджета и от 

гледна точка на развитието на 

сектора на културата. 

 

 

 

 


