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Акценти 

Съветът обсъди законодателното предложение, което ще позволи на 
държавите членки да прилагат намалени ставки на ДДС за доставката на 
електронни публикации. 
 

ЕКОФИН проведе ориентационен дебат по Общия механизъм за обратно 
начисляване като начин за борба срещу измамите с ДДС. 

 

Основни резултати 

 Министрите на финансите обмениха мнения по предложението за 
директива, което ще позволи на държавите членки да прилагат намалени 
ставки на ДДС за доставката на публикации по електронен път. Фокусът на 
дебата беше върху възможността да се прилагат не просто намалени, но и 
свръх намалени и нулеви ставки. Според сегашните разпоредби на ДДС 
директивата услугите, извършвани по електронен път, включително 
публикациите предоставяни по електронен път, трябва да се облагат със 
стандартната ставка на ДДС (минимум 15%). От друга страна, държавите 
членки имат възможността да облагат публикациите на всички видове 
физически носители по намалена ставка на ДДС (минимум 5%), а на някои 
държави членки е предоставена възможността да продължат да прилагат 
свръх намалени ставки (по-ниски от 5%). Модернизирането на облагането с 
ДДС по отношение на цифровата икономика е сред основните цели на 
Стратегията за цифровия единен пазар. Председателството потвърди 
намерението си за постигане на съгласие по досието до края на юни 2017 г. 

България подкрепя предложението, доколкото то е въведено 
като опция за държавите членки. 

 ЕКОФИН проведе ориентационен дебат по предложението, което ще 
позволи на някои държави членки да прилагат Общ механизъм за обратно 
начисляване като мярка за борба с ДДС измамите. Основните теми на 
дискусията бяха обхватът на директивата, критериите за прилагане на 
механизма, процедурата за отмяна и продължителността на дерогацията. 
Работата по досието ще продължи на техническо ниво, като се вземат 
предвид изказаните мнения на министрите. 

България подкрепя предложението на Комисията за временно 
прилагане на механизма за всички доставки с фактурна стойност 
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Дневен ред: 

 Намалени ставки на 
ДДС за доставката на 
публикации по 
електронен път 
(електронни 
публикации) 

= Ориентационен дебат 

 Общ механизъм за 
обратно начисляване 

= Ориентационен дебат 

 Европейски семестър 
2017 г. 

o Доклади по 
държави и 
задълбочени 
прегледи от 2017 г. 

= Представяне от Комисията 

o Изпълнение на 
специфичните за 
всяка държава 
препоръки, със 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/01/27/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/01/27/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/calendar/?frDt=15%2F01%2F2016&frDt_submit=15%2F01%2F2016&toDt=&toDt_submit=&cc%5B%5D=609&cc%5B%5D=608&cc%5B%5D=604&cc%5B%5D=610&cc%5B%5D=606&cc%5B%5D=611&cc%5B%5D=605&cc%5B%5D=603&cc%5B%5D=607&cc%5B%5D=602&p=1&stDt=20160118


 

2 
 

 

над 10 000 евро, но намираме предложените критерии в 
директивата за твърде ограничителни. Подкрепяме период на 
дерогация от най-малко пет години. Не подкрепяме предвидената 
процедура за отмяна на предоставените дерогации чрез 
„обърнато единодушие“. 

 В рамките на Европейския семестър Комисията представи Националните 
доклади за 2017 г. и задълбочените прегледи относно предотвратяването и 
коригирането на макроикономическите дисбаланси. След кратки 
презентации от страна на Чехия, Италия и Словения, Съветът проведе обмен 
на мнения по изпълнението на специфичните препоръки, свързани с 
подобряването на бизнес средата. 

България приветства ранното публикуване на Националните 
доклади за 2017 г. и възможността за предоставяне на 
фактологически коментари преди официалното им публикуване. 
Същевременно, наблюдава се повторение на слабости в 
националните доклади, подобни на тези от миналата година, 
дължащи се основно на факта, че голям брой заключения/ оценки в 
докладите не са доказани със специфични индикатори/ 
статистически данни. 

 В рамките на заседанието малтийското председателство представи 
резултатите от проведеното заседание на министрите на финансите и 
управителите на централните банки на държавите от Г-20 на 17—18 март 
2017 г. в Баден-Баден. Освен това, Европейската комисия представи 
актуална информация относно създаването на Европейски фонд за отбрана. 

специален акцент 
върху препоръките, 
свързани с бизнес 
средата 

    = Обмен на мнения 

 Последващи действия, 
свързани със 
заседанието на 
министрите на 
финансите и 
управителите на 
централните банки на 

държавите от Г‑20 на 

17—18 март 2017 г. в 
Баден-Баден 

= Информация от 
председателството и 
Комисията 

 Други въпроси – 
Европейски фонд за 
отбрана 

= Информация от Комисията 
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