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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1128/2007, внесена от Rainer Sander, с германско гражданство, 
относно забавяне при издаването на данъчен номер за неговото 
предприятие в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е управител на основаното през м. януари 2007 г. предприятие 
Carcentro S.L. Той се оплаква, че до края на м. октомври испанските органи все още не 
са му предоставили идентификационен номер за данъка върху оборота, въпреки че 
всички необходими документи са били представени през м. февруари. Поради 
отсъствието на този номер неговата фирма е срещала големи трудности в своята 
дейност и е трябвало да плаща в Германия данъци за закупени в Германия и внесени и 
продадени в Испания моторни превозни средства. Той се чувства дискриминиран 
спрямо испанските дружества, които получават по-бързо своя испански данъчен номер 
(NIF).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията е германски гражданин, който управлява предприятие в 
Almería (Испания). Компанията закупува коли от Германия и ги продава в Испания. На 
7 февруари 2007 г., компанията е кандидатствала пред испанските данъчни власти за 
вътрешнообщностен ДДС идентификационен номер. Няколко месеца по-късно, 
данъчните власти все още не са издали този номер. Поради липсата на ДДС номер, 
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вносителят на петицията трябва да плаща ДДС върху закупените коли в Германия.

Законови рамки

Законодателство на Общността

Директива 2006/112/ЕО на Съвета1 (Директивата относно ДДС), е основният 
законодателен документ на Общността относно данъка върху добавената стойност.

Директивата (член 213) изисква данъчно-задължените лица да обявят пред държавата 
[данъчните власти] започването на дейността им като данъчно-задължени лица. Тя 
изисква държавите-членки да „предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че 
определени типове данъчно-задължени лица” [включително онези, които участват във 
вътрешнообщностно придобиване на стоки] „са идентифицирани чрез индивидуален 
номер” (член 214) и да гарантират, че „техните идентификационни системи позволяват 
на данъчно-задължените лица, определени в член 214 да бъдат идентифицирани и 
гарантират правилното прилагане на преходните разпоредби за данъчното облагане при 
вътрешнообщностни транзакции” (член 216). 

Вътрешнообщностните ДДС идентификационни номера играят основна роля в така 
наречените „преходни разпоредби за данъчното облагане при търговия между 
държавите-членки”. Тези разпоредби са създадени, за да гарантират, че стоките се 
облагат с ДДС в държавите-членки, за които са предназначени, когато придобиващият 
е данъчно-задължено лице за целите на ДДС2. Например, данъчно-задължено лице, 
установено в Испания, което закупува стоки от доставчик в Германия, трябва да 
съобщи своя вътрешнообщностен ДДС идентификационен номер издаден от Испания 
на продавача в Германия, за да бъде доставката освободена от ДДС в Германия. При 
липсата на валиден испански вътрешнообщностен ДДС идентификационен номер, 
продавачът трябва да начисли германски ДДС на купувача.

Национално законодателство

Съгласно член 164, параграф 1 от Закон 37/1992 относно данъка върху добавената 
стойност, данъчно-задължените лица трябва да информират данъчните власти относно 
започването на своята дейност, подлежаща на данъчно облагане и да подадат молба за 
получаване на ДДС номер от тези власти.

Съгласно член 25 от Кралски указ 1065/20073 от 27 юли, който е влязъл в сила на 1

                                               
1 Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената 

стойност. L347 ОВ 11, декември 2006 г.

2 И обратно, когато придобиващият е крайният потребител, общото правило е, че данъчното облагане се 
извършва в държавата-членка, от която произхождат.

3 Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
  procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos.
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януари 2008 г., когато данъчно-задълженото лице подаде молба за получаването на 
вътрешнообщностен ДДС идентификационен номер, данъчните власти трябва да 
издадат този номер, освен ако не установят, че данъчно-задълженото лице е подвело 
администрацията в своята молба или не е предоставило всички необходими 
доказателствени документи. В случай че властите не вземат решение в рамките на три 
месеца, данъчно-задълженото лице може да сметне това за отказ от издаване на 
вътрешнообщностен ДДС идентификационен номер и да подаде жалба във връзка този 
„предполагаем” отказ.

Заключение

Националните разпоредби, описани по-горе изясняват изискванията за издаване на 
вътрешнообщностен ДДС идентификационен номер, изясняват причините за отказа и 
предоставят на данъчно-задълженото лице средствата за обжалване на всяко 
административно решение (включително липсата на такова).

След направения преглед на приложимите национални правила, Комисията смята, че 
няма основания за започване на процедура срещу Испания съгласно член 226 от 
Договора за ЕО, тъй като изглежда, че въпросната държава-членка е транспонирала 
правилно съответните разпоредби на Общността и процедурата за нарушение не е 
подходяща за разглеждане на отделни административни решения.

От друга страна, ако вносителят смята, че забавянето на издаването на 
вътрешнообщностен ДДС идентификационен номер е пример за лоша администрация, 
той трябва да се възползва от средствата за компенсация, предоставени му съгласно 
националното законодателство. Искането на компенсация чрез националния съд е 
единственото средство, което може да гарантира компенсирането на щетите, нанесени 
на вносителя на петицията.
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