27.6.2018 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 162/1

I
(Законодателни актове)

ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА (EС) 2018/912 НА СЪВЕТА
от 22 юни 2018 година
за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената
стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на стандартната
данъчна ставка
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взе предвид становището на Европейския парламент (1),
като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),
в съответствие със специална законодателна процедура,
като има предвид, че:
(1)

В член 97 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (3) се предвижда, че от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г.
стандартната данъчна ставка не може да бъде по-ниска от 15 %.

(2)

Чрез прилагането на стандартна ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) се осигурява безпрепятственото
функциониране на общата система на ДДС, поради което тя следва да бъде запазена.

(3)

Целесъобразно е сегашният минимален размер на стандартната ставка от 15 % да се запази и да стане постоянен.

(4)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно определяне на минимален размер на стандартната данъчна
ставка за ДДС не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, a поради обхвата или
последиците от действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме
мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В
съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля
необходимото за постигане тази цел.

(5)

Поради това Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Член 97 от Директива 2006/112/ЕО се заменя със следното:
„Член 97
Стандартната данъчна ставка не може да бъде по-ниска от 15 %.“.
(1) Становище на Европейския парламент от 19 април 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(2) Становище на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(3) 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).
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Член 2
1.
Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да
се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 септември 2018 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на
тези разпоредби.
Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.
2.
Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство,
които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Член 3
Настоящата директива влиза в сила в двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския
съюз.
Член 4
Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Люксембург на 22 юни 2018 година.
За Съвета
Председател
В. ГОРАНОВ

