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Акценти 

Съветът постигна общ подход по законодателния пакет за „бързи мерки“ за 
подобряване на системата за данъка върху добавената стойност, по 
предложението относно ставките на данъка върху добавената стойност, 
приложими за книги, вестници и периодични издания, както и по общия 
механизъм за обратно начисляване в областта на данъка върху добавената 
стойност за доставките на стоки и услуги. 

 

Основни резултати 

 Съветът постигна съгласие по четири допълнителни корекции към 
настоящите правила в областта на ДДС за справянето със специфични 
въпроси до въвеждането на нова система за ДДС: 

 Уеднаквяване за всички държави членки на режима на складиране 
на стоки до поискване от клиента, т.н. “call-off stocks”. С 
предложените изменения при доставки на стоки между две 
данъчно задължени лица под режим складиране без прехвърляне 
на правото на собственост до поискване от клиента ще е налице 
една единствена доставка с място на изпълнение в държавата 
членка, където са разположени стоковите запаси. 

 Въвеждане на идентификационен ДДС номер. За да се ползва 
освобождаване от ДДС за доставките на стоки в рамките на ЕС, 
идентификационният номер на клиента ще се превърне в 
допълнително условие; 

 Верижни доставки. За да се повиши правната сигурност при 
определяне на третирането по ДДС на верижните доставки, 
предложенията установяват единни критерии; 

 Доказателство за доставка в рамките на ЕС. Предложена бе обща 
рамка за документация за доказване на вътреобщностна доставка 
на стоки за освобождаване от ДДС. 

Тези изменения ще се прилагат от 1 януари 2020 г. 

България подкрепя последно предложения от 
председателството компромисен текст по законодателния 
пакет за „бързи мерки“ за подобряване на системата за ДДС. 

 Съветът постигна съгласие по общия механизъм за обратно начисляване в 
областта на ДДС за доставките на стоки и услуги, който ще подобри 
превенцията срещу измами в областта на ДДС. Този механизъм включва 
прехвърляне на отговорността за плащанията по ДДС от доставчика към 
клиента. Държавите членки ще имат възможността при изрично заявено 
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намерение да използват общия механизъм за обратно начисляване на ДДС 
само за местни доставки на стоки и услуги на стойност над 17 500 евро за 
транзакция, в срок до 30 юни 2022 г. и при много строги технически условия. 
По-специално, в държава членка, която желае да приложи тази мярка, 25% 
от разликата в ДДС трябва да се дължат на верижни измами. Сред другите 
изисквания, тази държава членка ще трябва да въведе подходящи и 
ефективни задължения за електронно отчитане на всички 
данъчнозадължени лица, и по-специално на тези, за които се прилага 
механизмът.  

Механизмът за обратно начисляване на ДДС може да бъде използван от 
държава членка, при условие, че изпълнява критериите за допустимост и 
исканията й са разрешени от Съвета. Прилагането на тази мярка също 
подлежи на стриктни гаранции от страна на ЕС. 

България подкрепя предложението на Комисията за временно 
прилагане на Общия механизъм за обратно начисляване на ДДС на 
всички местни за прилагащата го държава доставки с фактурна 
стойност над определен праг, тъй като предложението се явява 
мярка за своевременна и ефективна борба с ДДС измамите, с 
което ще бъде постигната целта да се противодейства на 
верижните измами. 

 Комисията представи своето предложение за засилване на ролята на 
Европейския банков орган в надзора на финансовите институции на ЕС, за 
да се посрещат по-добре заплахите от изпирането на пари и финансирането 
на тероризма. 

Министрите подчертаха значението на правилното прилагане на правилата 
на ЕС за борба с изпирането на пари и засилването на сътрудничеството 
между органите за борба с изпирането на пари и пруденциалния надзор, за 
да се създаде ефективна рамка за наблюдение. 

В този контекст, предложението на Комисията, представено на 12 
септември, цели по-специално: 

 осигуряване на последователно разследване на нарушенията на 
правилата за борба с изпирането на пари; 

 предоставяне на Европейския банков орган компетентност на 
последна инстанция да предлага решения директно до отделни 
финансови оператори; 

 повишаване на качеството на надзора чрез общи стандарти и 
координация между националните надзорни органи. 

България подкрепя действията на ниво ЕС, които имат за цел 
да наложат мерки срещу изпирането на пари и финансирането на 
тероризма. 

 Съветът обмени мнения относно извлечените поуки от Европейския 
семестър през 2018 г., въз основа на представено съобщение от 
председателя на Икономическия и финансов комитет. 

Министрите се съгласиха, че процесът от 2018 г. представлява подобрение, 
в сравнение с предходните години, но все още има възможности за по-
гладкото му и по-ефективно протичане. Беше отбелязано също така, че 
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календарът за следващото изпълнение ще бъде много предизвикателен 
поради възможното припокриване с европейските избори през май 2019 г. 

 

България изразява съгласие с цялостната оценка, която е 
изчерпателна и обхваща всички важни въпроси по отношение на 
бъдещите подобрения на семестъра. Изпълнението на 
Европейския семестър за 2018 г. беше гладко в много аспекти, 
което е добре отразено в подготвените от страна на 
подготвителните комитети документи. 

България счита, че държавите членки следва да продължат 
подобряването на процеса на Семестъра, като запазят онези 
елементи, които се оказаха ефективни, и се съсредоточат върху 
най-важните въпроси, свързани с изпълнението на структурните 
реформи. Смятаме, че със създаването на Програмата за 
подкрепа на реформи ще се съживи слабото и неравномерно 
прилагане на реформите, наблюдавани през последните години в 
контекста на Европейския семестър. 

 Съветът завърши подготовката за заседанието на министрите на 
финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20 и 
за годишните среща на Международния валутен фонд, които ще се 
проведат между 11 и 14 октомври в Бали. 
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