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Акценти 

Съветът обсъди предложението относно общата система на ДДС по 
отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно 
начисляване на доставките на стоки и услуги на стойност над определен 
праг. 

 

ЕКОФИН обсъди предложението, позволяващо на държавите членки да 
прилагат намалена ставка за данък добавена стойност по отношение на 
електронните публикации. 

 

Основни резултати 

 ЕКОФИН проведе дискусия по предложението за въвеждане на общ 
механизъм за обратно начисляване в някои държави членки като мярка за 
борба с верижните измами с ДДС. По време на заседанието не беше 
постигнато съгласие, но Съветът ще се върне към темата на своето 
заседание през октомври. 

България принципно подкрепя предложението на Комисията за 
временно прилагане на общ механизъм за обратно начисляване на 
всички доставки с фактурна стойност над 10 000 евро на 
фактура, тъй като считаме, че предложението се явява мярка за 
своевременна и ефективна борба с ДДС измамите.  

 Съветът обсъди предложение относно ставките на данък върху 
добавената стойност, приложими за книги, вестници и периодични 
издания, предоставяни по електронен път. Министрите не успяха да 
постигнат съгласие, но ще се върнат към темата на своето заседание през 
октомври. 

България изразява принципната си подкрепа за приемане на 
Директива за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение 
на ставката на данък върху добавената стойност, приложима за 
електронните публикации.  

Предложението е въведено като опция и няма задължителен 
характер, така че всяка държава членка да може по свое 
усмотрение, в рамките на утвърденото, да прецени с каква 
данъчна ставка, ще се облагат конвенционалните и 
електронните издания 

 Австрийското председателство представи своите приоритети в областта на 
икономическите и финансови въпроси. Четирите основни приоритета са: 
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 Завършване на банковия съюз и развиване на съюза на 
капиталовите пазари. 

 Задълбочаване и укрепване на координацията на икономическата 
политика 

 Подобряване на ефективността и справедливостта на данъчното 
облагане 

 Предоставяне на финансови ресурси - бюджет на ЕС за 2019 г. 

 Съветът обсъди последващите действия след заседанието на Европейския 
Съвет на 28 и 29 юли. 

 ЕКОФИН  прие мандата на ЕС за срещата на министрите на финансите и на 
управителите на централните банки на държавите от Г20 на 21-22 юли 2018 
г. в Буенос Айрес, Аржентина. 
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