
II 

(Незаконодателни актове) 

РЕГЛАМЕНТИ 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 967/2012 НА СЪВЕТА 

от 9 октомври 2012 година 

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на специалните режими 
за неустановени данъчнозадължени лица, предоставящи телекомуникационни услуги, услуги за 

радио- и телевизионно излъчване или електронни услуги на данъчно незадължени лица 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, 

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 
28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху 
добавената стойност ( 1 ), и по-специално член 397 от нея, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) В Директива 2006/112/ЕО се предвижда считано от 
1 януари 2015 г. всички телекомуникационни услуги, 
услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни 
услуги да се облагат в държавата-членка, в която клиентът 
е установен или има постоянен адрес или обичайно 
местоживеене (наричана по-нататък „държава-членка по 
потребление“), без значение къде е установено данъчноза 
дълженото лице, предоставящо тези услуги. 

(2) За да се улесни спазването на фискалните задължения при 
предоставянето на такива услуги на данъчно незадължени 
лица, беше въведен специален режим за данъчнозадъл 
жените лица, установени в рамките на Общността, но 
не в държавата-членка, където се предоставят услугите 
(наричан по-нататък „режим в Съюза“). Използването на 
другия специален режим за данъчнозадължени лица, неус 
тановени в рамките на Общността, който се прилага 
понастоящем (наричан по-нататък „режим извън Съюза“), 
беше разширен, за да обхване всички тези услуги. Това ще 
позволи на неустановените данъчнозадължени лица да 
определят една държава-членка по идентификация, 
която да бъде единствената точка за електронен контакт 
за идентификация по данъка върху добавената стойност 
(ДДС) и за предоставяне на справките декларации за ДДС. 

(3) Данъчнозадължено лице, установено в повече от една 
държава-членка, следва да може съгласно режима в 
Съюза да определи всяка от въпросните държави-членки 
за държава-членка по идентификация, освен ако мястото 
му на стопанска дейност е в рамките на Общността. В 
този случай държавата-членка по идентификация е тази, 
в която данъчнозадълженото лице има място на стопанска 
дейност. 

(4) С цел да се избегне непропорционалната тежест за данъч 
нозадължените лица, използващи режима в Съюза, следва 
да се уточни как може да се извърши промяна на 
държавата-членка по идентификация, когато данъчноза 
дълженото лице смени постоянния си обект или 
мястото си на установяване на стопанска дейност по 
такъв начин, че да е необходима промяна на държавата- 
членка по идентификация, за да може това лице да 
продължи да използва режима. 

(5) Телекомуникационните услуги, услугите за радио- и теле 
визионно излъчване и електронните услуги, предоставяни 
в държави-членки, където данъчнозадълженото лице е 
установило стопанската си дейност или притежава 
постоянен обект, не попадат в обхвата на специалните 
режими. Следва да се уточни, че такива доставки следва 
да се декларират директно в съответната държава-членка. 

(6) Тъй като и двата специални режима са незадължителни, 
неустановено данъчнозадължено лице може във всеки 
един момент да реши да спре да ги използва. Необходимо 
е да се установи от кой момент това решение ще породи 
действие. 

(7) При все това за да се избегне ненужната тежест за 
данъчните органи, на данъчнозадължено лице, което 
реши да прекрати използването на един от специалните 
режими, следва за известен период от време да бъде 
отказано повторно включване в този режим. 

(8) За да поддържат актуални данните по регистрацията в 
базата данни, държавите-членки по идентификация 
разчитат на информацията, получена от данъчнозадъл 
женото лице. С цел да се гарантира, че базите данни се 
актуализират своевременно, е необходимо да се определи 
срок, в рамките на който данъчнозадължените лица, 
ползващи специалните режими, следва да съобщават 
всяка информация, свързана с преустановяването или 
промяната на дейностите и относно изменения на всяка 
предоставена вече информация. 

(9) На неустановени данъчнозадължени лица, които желаят 
да използват специалните режими, трябва да се пред 
оставят идентификационни номера по ДДС. За да се
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предотврати възможността данъчнозадължени лица, които 
вече са идентифицирани за целите на ДДС, да използват 
неволно режимите със задна дата, е необходимо да бъде 
уточнено от кой момент следва да се прилагат специ 
алните режими. 

(10) За да се избегнат съмнения относно коя е компетентната 
държава-членка, следва да се посочи държавата-членка, 
която може да изключи данъчнозадължено лице от 
използване на специален режим. Обстоятелствата, при 
които посочената държава-членка следва да вземе 
решение за изключване също следва да бъдат посочени, 
както и от кой момент посоченото решение поражда 
действие. 

(11) Следва да се уточни кога неустановено данъчнозадължено 
лице, може да се разглежда като преустановило 
дейностите си обхванати от един от специалните 
режими, както и какво може да се характеризира като 
системно неспазване от страна на неустановеното данъч 
нозадължено лице. 

(12) С цел да се насърчи съответствие и да се избегне 
ненужната тежест за данъчните органи, на данъчноза 
дължено лице, което е изключено от един от специалните 
режими поради системно неспазване, следва за известен 
период от време да бъде отказано включване в който и 
да е от специалните режими. 

(13) Следва да бъде ясно, че когато данъчнозадължено лице 
преустанови да използва един от специалните режими, 
бъде изключено от един от тях или промени държавата- 
членка по идентификация, всички данъчни задължения 
във връзка с периоди за деклариране преди преустановя 
ването, изключването или промяната трябва да бъдат 
погасени пред държавата-членка, която е била 
държавата-членка по идентификация преди преустановя 
ването, изключването или промяната. 

(14) Всеки период за деклариране следва да се разглежда 
отделно, с цел да се улесни контролът от държавата- 
членка по потребление, и изменения следва да се правят 
единствено върху съответната справка декларация за ДДС. 

(15) По причини, свързани с контрола, е уместно да се изисква 
справка декларация за ДДС да се подава от неустано 
веното данъчнозадължено лице в държавата-членка по 
идентификация, дори когато не са предоставяни услуги 
по време на периода за деклариране. Следва да се 
уточни, че трябва да се посочи точната сума на ДДС 
без закръгляне надолу или нагоре. 

(16) По отношение на последващи изменения на справката 
декларация за ДДС е необходимо да се установи срок, в 
рамките на който справката декларация може да се подава 
по електронен път в държавата-членка по идентификация. 
Държавите-членки по потребление следва при всички 
случаи да могат да приемат или да поискат съответната 
информация пряко от данъчнозадълженото лице и да 
обработят изчисляването на ДДС в съответствие със 
своите национални правила. 

(17) Когато държавата-членка по идентификация няма еврото 
за своя валута, неустановените данъчнозадължени лица 
следва да бъдат обвързани от решението на тази 
държава-членка относно валутата, в която трябва да се 
изготвят всички справки декларации за ДДС по специ 
алните режими. 

(18) Без да се засягат националните правила за компенсиране 
на надвзетите плащания на държавите-членки по 
потребление и единствено с цел да бъде осигурено 
ефикасното администриране на специалните режими от 
страна на държавата-членка по идентификация и да се 
избегне прекомерната административна тежест за тази 
държава-членка и за държавите-членки по потребление, 
следва да се гарантира, че данъчнозадължените лица не 
може да отнасят суми от ДДС, платени по повече от една 
справка декларация, било от началото или посредством 
последващи корекции. 

(19) В случай на неплащане, плащане на данък в по-малък 
размер или надвнесен данък, извършено от неустановените 
данъчнозадължени лица, и по отношение на лихви, 
санкции или други разноски, е важно да се уточнят 
задълженията съответно на държавата-членка по иденти 
фикация и на държавите-членки по потребление, за да се 
улесни събирането на ДДС и да се гарантира, че е платена 
точната сума по отношение на предоставените услуги по 
специалните режими. 

(20) Регистрите, водени от неустановените данъчнозадължени 
лица, трябва да са достатъчно подробни, за да могат 
данъчните органи на държавите-членки по потребление 
да проверят верността на справката декларация за ДДС. 
Следва да се уточни каква е минималната информация, 
която се изисква в регистрите. 

(21) За да бъде улеснено прилагането на специалните режими 
и за да могат услугите, предоставяни от 1 януари 2015 г., 
да бъдат обхванати от тези режими, следва да се предвиди 
възможност неустановените данъчнозадължени лица да 
предоставят своите данни за регистрация в държавата- 
членка, посочена от тях като държава-членка по иденти 
фикация, считано от 1 октомври 2014 г. 

(22) Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета ( 1 ) 
следва да бъде съответно изменен, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 раздел 2 от глава 
XI се заменя със следното: 

„РАЗДЕЛ 2 

Специални режими за неустановени данъчнозадължени 
лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги 
за радио- и телевизионно излъчване или електронни 
услуги на данъчно незадължени лица (членове 
358—369к от директива 2006/112/ЕО) 

П о д р а з д е л 1 

О п р е д е л е н и я 

Член 57а 

За целите на настоящия раздел се прилагат следните опред 
еления: 

(1) „режим извън Съюза“ означава специалният режим за 
телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телеви 
зионно излъчване или електронни услуги, предоставяни
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от данъчнозадължени лица, които не са установени в 
рамките на Общността, както е предвидено в дял XII, 
глава 6, раздел 2 от Директива 2006/112/ЕО; 

(2) „режим в Съюза“ означава специалният режим за телеко 
муникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или електронни услуги, предоставяни от данъч 
нозадължени лица, установени в рамките на Общността, 
но които не са установени в държавата-членка по потреб 
ление, както е предвидено в дял XII, глава 6, раздел 3 от 
Директива 2006/112/ЕО; 

(3) „специални режими“ означава „режимът извън Съюза“ 
и/или „режимът в Съюза“ съгласно контекста; 

(4) „данъчнозадължено лице“ е данъчнозадължено лице, което 
не е установено в рамките на Общността, както е 
определено в член 358а, точка 1 от Директива 
2006/112/ЕО, или данъчнозадължено лице, което не е 
установено в държавата-членка по потребление, както е 
определено в член 369а, първа алинея, точка 1 от посо 
чената директива. 

П о д р а з д е л 2 

П р и л а г а н е н а р е ж и м а в С ъ ю з а 

Член 57б 

Когато данъчнозадължено лице, използващо режима в Съюза, 
е установило стопанската си дейност в рамките на Общността, 
държавата-членка, в която е установена стопанската му 
дейност е държавата-членка по идентификация. 

Когато данъчнозадължено лице, използващо режима в Съюза, 
е установило стопанската си дейност извън Общността, но има 
повече от един постоянен обект в нея, то може да избере за 
държава-членка по идентификация, която и да е държава- 
членка, в която има постоянен обект, в съответствие с член 
369а, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО. 

П о д р а з д е л 3 

О б х в а т н а р е ж и м а в С ъ ю з а 

Член 57в 

Режимът в Съюза не се прилага за телекомуникационни 
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или елек 
тронни услуги, предоставени в държавата-членка, където 
данъчнозадълженото лице е установило стопанската си 
дейност или има постоянен обект. Доставките на тези услуги 
се декларират пред компетентните данъчни органи на тази 
държава-членка в справката декларация за ДДС, както е пред 
видено в член 250 от Директива 2006/112/ЕО. 

П о д р а з д е л 4 

И д е н т и ф и к а ц и я 

Член 57г 

Когато данъчнозадължено лице информира държавата-членка 
по идентификация, че възнамерява да използва един от специ 

алните режими, този специален режим се прилага от първия 
ден на следващото календарно тримесечие. 

При все това, когато първото предоставяне на услуги, което е в 
обхвата на този специален режим, е осъществено преди датата, 
посочена в първата алинея, специалният режим се прилага от 
датата на първата доставка, при условие че данъчнозадъл 
женото лице информира държавата-членка по идентификация 
за започване на дейностите, които са в обхвата на специалния 
режим, не по-късно от десетия ден на месеца, следващ първата 
доставка. 

Член 57д 

Държавата-членка по идентификация идентифицира данъчно 
задълженото лице, използващо режима в Съюза, въз основа на 
идентификационния му номер по ДДС, както е посочено в 
членове 214 и 215 от Директива 2006/112/ЕО. 

Член 57е 

1. Когато данъчнозадължено лице, използващо режима в 
Съюза, престане да отговаря на условията предвидени в опред 
елението, съгласно член 369а, първа алинея, точка 2 от 
Директива 2006/112/ЕО, държавата-членка, в която това 
лице е било идентифицирано, престава да бъде държава- 
членка по идентификация. Ако данъчнозадълженото лице 
все още отговаря на условията, необходими за използването 
на този специален режим, то, за да продължи да използва този 
режим, посочва като нова държава-членка по идентификация 
държавата-членка, в която е установило стопанската си 
дейност, или, ако не е установило стопанската си дейност в 
рамките на Общността — държава-членка, в която има 
постоянен обект. 

2. Когато държавата-членка по идентификация бъде 
променена съгласно параграф 1, тази промяна се прилага от 
датата, на която мястото на установяване на стопанската 
дейност или постоянния обект на данъчнозадълженото лице 
престане да бъде в държавата-членка, посочена преди това 
като държава-членка по идентификация. 

Член 57ж 

Данъчнозадължено лице, използващо специален режим, може 
да спре да използва този режим независимо дали продължава 
да предоставя услуги, които могат да бъдат обхванати от този 
режим. Данъчнозадълженото лице информира държавата- 
членка по идентификация най-малко 15 дни преди края на 
календарното тримесечие преди това, от което възнамерява да 
преустанови използването на режима. Преустановяването 
поражда действие от първия ден на следващото календарно 
тримесечие. 

Задълженията по ДДС, свързани с доставки на телекомуника 
ционни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване 
или електронни услуги, възникващи след датата, на която 
преустановяването е породило действие, се погасяват пряко 
пред данъчните органи на съответната държава-членка по 
потребление.
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Когато данъчнозадължено лице преустанови използването на 
специален режим в съответствие с първа алинея, то се 
изключва от използването на режима във всички държави- 
членки за две календарни тримесечия от датата на преустано 
вяване. 

П о д р а з д е л 5 

З а д ъ л ж е н и я з а о т ч и т а н е 

Член 57з 

1. Данъчнозадълженото лице, не по-късно от десетия ден 
на месеца, следващ преустановяването или промяната, 
информира по електронен път държавата-членка по иденти 
фикация за: 

— преустановяването на дейностите му, попадащи в обхвата 
на специален режим; 

— всякакви промени на дейностите му, попадащи в обхвата 
на специален режим, при които то вече не отговаря на 
условията, необходими за използването на този специален 
режим; както и 

— всякакви промени на информацията, предоставяна на 
държавата-членка по идентификация. 

2. Когато държавата-членка по идентификация бъде 
променена съгласно член 57е, данъчнозадълженото лице 
информира за промяната двете съответни държави-членки не 
по-късно от десетия ден на месеца, следващ промяната на 
установяването. То съобщава на новата държава-членка по 
идентификация регистрационните данни, които се изискват, 
когато данъчнозадължено лице използва специален режим за 
първи път. 

П о д р а з д е л 6 

И з к л ю ч в а н е 

Член 58 

Когато поне един от критериите за изключване, установени в 
член 363 или член 369д от Директива 2006/112/ЕО, е 
приложим по отношение на данъчнозадължено лице, 
използващо един от специалните режими, държавата-членка 
по идентификация изключва това данъчнозадължено лице от 
съответния режим. 

Единствено държавата-членка по идентификация може да 
изключи данъчнозадължено лице от използване на един от 
специалните режими. 

Държавата-членка по идентификация взема своето решение за 
изключване въз основа на всяка налична информация, вклю 
чително информация, предоставена от всяка друга държава- 
членка. 

Изключването поражда действие от първия ден на кален 
дарното тримесечие, следващо датата, на която решението за 
изключването е било изпратено по електронен път на данъч 
нозадълженото лице. 

Когато обаче изключването е вследствие на промяна на 
мястото на стопанска дейност или мястото на постоянния 
обект, изключването поражда действие от датата на 
промяната. 

Член 58а 

Когато данъчнозадължено лице, което използва специален 
режим, не е предоставяло доставки на услуги, в обхвата от 
този режим, в нито една държава-членка по потребление за 
период от осем последователни календарни тримесечия, се 
смята, че облагаемите му дейности по смисъла на член 363, 
буква б) или съответно член 369д, буква б) от Директива 
2006/112/ЕО са преустановени. Това преустановяване не му 
пречи да използва специален режим, когато отново започне да 
извършва дейностите си, уредени от двата режима. 

Член 58б 

1. Данъчнозадължено лице, което е изключено от един от 
специалните режими за системно неспазване на правилата, 
свързани с този режим, остава изключено от използването и 
на двата режима във всички държави-членки за период от 
осем календарни тримесечия след календарното тримесечие, 
в което данъчнозадълженото лице е било изключено. 

2. Данъчнозадължено лице се счита за системно 
неспазващо правилата, свързани със специален режим, по 
смисъла на член 363, буква г) или член 369д, буква г) от 
Директива 2006/112/ЕО, най-малко в следните случаи: 

а) когато съгласно член 60а държавата-членка по иденти 
фикация му е издавала напомняния за последните три 
предходни календарни тримесечия и справката декларация 
за ДДС не е била предоставяна в рамките на десет дни след 
изпращането на напомнянето; 

б) когато съгласно член 63а държавата-членка по иденти 
фикация му е издавала напомняния за последните три 
предходни календарни тримесечия и пълната сума на 
декларирания ДДС не е платена от лицето за всяко 
отделно календарно тримесечие в рамките на десет дни 
след изпращането на напомнянето, освен когато оставащата 
неплатена сума е по-малка от 100 EUR за всяко 
календарно тримесечие; 

в) когато след поискване от държавата-членка по иденти 
фикация или държавата-членка по потребление и един 
месец след последващо напомняне от държавата-членка 
по идентификация данъчнозадълженото лице не е подало 
по електронен път регистрите, посочени в членове 369 и 
369к от Директива 2006/112/ЕО. 

Член 58в 

Ако данъчнозадължено лице е изключено от един от специ 
алните режими, то погасява всички задължения по ДДС, 
свързани с доставки на телекомуникационни услуги, услуги 
за радио- и телевизионно излъчване или електронни услуги, 
възникващи след датата, на която изключването е породило 
действие, пряко пред данъчните органи на съответната 
държава-членка по потребление. 

П о д р а з д е л 7 

С п р а в к а д е к л а р а ц и я з а Д Д С 

Член 59 

1. Всеки период за деклариране по смисъла на член 364 
или член 369е от Директива 2006/112/ЕО е самостоятелен 
период за деклариране.
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2. Когато в съответствие с член 57 г, втора алинея се 
прилага специален режим от датата на първата доставка, 
данъчнозадълженото лице подава отделна справка декларация 
за ДДС за календарното тримесечие, през което е осъществена 
първата доставка. 

3. Когато данъчнозадължено лице е регистрирано по всеки 
от специалните режими по време на период за деклариране, 
то подава справки декларации за ДДС и прави съответните 
плащания в държавите-членки по идентификация за всеки 
режим по отношение на доставките, осъществени по време 
на включените в този режим периоди. 

4. Когато държавата-членка по идентификация бъде 
променена съгласно член 57е след първия ден на въпросното 
календарно тримесечие, данъчнозадълженото лице подава 
справки декларации за ДДС и прави съответните плащания 
както в старата, така и в новата държава-членка по иденти 
фикация, като включва осъществените доставки по време на 
съответния период от тримесечието през което държавите- 
членки са били държава-членка по идентификация 

Член 59а 

Когато данъчнозадължено лице, използващо специален режим 
не е предоставяло услуги съгласно този режим по време на 
даден период за деклариране в никоя от държавите-членки по 
потребление, то подава справка декларация за ДДС, в която се 
посочва, че не са извършвани доставки по време на този 
период (нулева справка декларация за ДДС). 

Член 60 

Сумите в справките декларации за ДДС, съставени по специ 
алните режими, не се закръглят нагоре или надолу до най- 
близкото цяло число в съответната парична единица. Посочва 
се и се превежда точната сума на ДДС. 

Член 60а 

Когато дадена справка декларация за ДДС не е подадена 
съгласно член 364 или член 369е от Директива 
2006/112/ЕО, държавата-членка по идентификация напомня 
по електронен път на данъчнозадълженото лице за задъл 
жението му да подаде справка декларация. Държавата- 
членка по идентификация издава напомняне на десетия ден 
след деня, в който справката декларация е следвало да бъде 
подадена като информира другите държави-членки по елек 
тронен път, че е издадено напомняне. 

За всички последващи напомняния и стъпки, предприети за 
определяне и за събиране на ДДС, е отговорна съответната 
държава-членка по потребление. 

Независимо от издадените напомняния и предприетите стъпки 
от държава-членка по потребление, данъчнозадълженото лице 
подава справката декларация за ДДС в държавата-членка по 
идентификация. 

Член 61 

1. Последващи изменения в съдържащите се в справката 
декларация за ДДС стойности, след подаването ѝ, се 
извършват само чрез изменения на тази справка декларация, 
а не чрез корекции в справка декларация за по-късен период. 

2. Измененията, посочени в параграф 1 се предоставят по 
електронен път на държавата-членка по идентификация до 
три години, считано от датата, на която е трябвало да бъде 
подадена първоначалната справка декларация. 

Това обаче не засяга правилата на държавата-членка по 
потребление във връзка с изчисленията и измененията. 

Член 61а 

Когато данъчнозадължено лице: 

а) престане да използва един от режимите; 

б) бъде изключено от един от режимите; или 

в) промени държавата-членка по идентификация в съот 
ветствие с член 57е, 

то подава последната справка декларация за ДДС и съот 
ветното ѝ плащане, както и всички корекции или подадени 
със закъснение предходни справки декларации и съответните 
им плащания в държавата-членка, която е била държава- 
членка по идентификация преди преустановяването, изключ 
ването или промяната. 

П о д р а з д е л 8 

В а л у т а 

Член 61б 

Когато държава-членка по идентификация, чиято парична 
единица не е еврото, определи, че справките декларации за 
ДДС трябва да се изготвят в нейната национална валута, това 
се прилага за справките декларации за ДДС на всички данъч 
нозадължени лица, които използват специалните режими. 

П о д р а з д е л 9 

П л а щ а н и я 

Член 62 

Без да се засягат член 63а, трета алинея и член 63б, данъч 
нозадълженото лице извършва всички плащания в държавата- 
членка по идентификация. 

Плащанията на ДДС, извършени от данъчнозадълженото лице 
съгласно член 367 или член 369и от Директива 
2006/112/ЕО, се отнасят за справката декларация за ДДС, 
подадена в съответствие с член 364 или член 369е от посо 
чената директива. Всички последващи корекции на платените 
суми се извършват от данъчнозадълженото лице само при 
позоваване на тази справка декларация и не могат да бъдат 
отнасяни до друга справка декларация или да бъдат 
извършвани по справка декларация за по-късен период. 
Всяко плащане се отнася до референтния номер на 
конкретната справка декларация. 

Член 63 

Държавата-членка по идентификация, получила по-голям 
размер от сумата, получена като резултат по подадената 
съгласно член 364 или член 369е от Директива 
2006/112/ЕО справка декларация за ДДС, възстановява 
надвнесената сума пряко на съответното данъчнозадължено 
лице.
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Когато държавата-членка по идентификация е получила сума 
по справка декларация за ДДС, която впоследствие се оказва 
неточна, а държавата-членка вече е разпределила тази сума в 
държавите-членки по потребление, тези държави-членки по 
потребление възстановяват получените от тях съответни 
части от надвнесената сума пряко на данъчнозадълженото 
лице. 

Когато обаче надвнесените суми се отнасят за периодите до 
последния период за деклариране през 2018 г. включително, 
държавата-членка по идентификация възстановява релевантен 
дял от съответната част от сумата, задържана в съответствие с 
член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 904/2010, а 
държавите-членки по потребление възстановяват разликата 
между надвнесената сума и сумата, която се възстановява от 
държавата-членка по идентификация. 

Държавата-членка по потребление информира по електронен 
път държавата-членка по идентификация за размера на тези 
възстановявания. 

Член 63а 

Когато данъчнозадължено лице е подало справка декларация 
за ДДС съгласно член 364 или член 369е от Директива 
2006/112/ЕО, но не е извършено плащане или плащането е 
в по-малък размер от сумата, получена като резултат по 
справката декларация, държавата-членка по идентификация 
напомня по електронен път на данъчнозадълженото лице за 
всеки просрочен ДДС на десетия ден след деня, в който 
плащането е трябвало най-късно да бъде направено, 
съгласно член 367 или член 369и от Директива 
2006/112/ЕО. 

Държавата-членка по идентификация информира по елек 
тронен път държавата-членка по потребление, че е 
изпратено напомняне. 

За всички последващи напомняния и стъпки, предприети за 
събиране на ДДС, е отговорна съответната държава-членка по 
потребление. Когато тези последващи напомняния са издадени 
от държава-членка по потребление, съответния ДДС се плаща 
на тази държава-членка. 

Държавата-членка по потребление информира по електронен 
път държавата-членка по идентификация, че е издадено 
напомняне. 

Член 63б 

Когато не бъде подадена справка декларация за ДДС, или 
когато справката декларация за ДДС е подадена със 
закъснение или е непълна или неточна, или когато 
плащането на ДДС е със закъснение, всякакви лихви, глоби 
или други разноски се начисляват и оценяват от държавата- 
членка по потребление. Данъчнозадълженото лице заплаща 
тези лихви, глоби или други разноски пряко на държавата- 
членка по потребление. 

П о д р а з д е л 1 0 

Р е г и с т р и 

Член 63в 

1. С оглед да бъдат разглеждани като достатъчно подробни 
по смисъла на членове 369 и 369к от Директива 
2006/112/ЕО, регистрите, водени от данъчнозадълженото 
лице, съдържат следната информация: 

а) държавата-членка по потребление, в която е предоставена 
услугата; 

б) вида на предоставената услуга; 

в) датата на предоставяне на услугата; 

г) данъчната основа, като се посочва използваната валута; 

д) всякакво последващо увеличаване или намаляване на 
данъчната основа; 

е) прилаганата ставка на ДДС; 

ж) размера на дължимия ДДС, като се посочва използваната 
валута; 

з) датата и размера на получените плащания; 

и) всякакви плащания по сметка, получени преди предоста 
вянето на услугата; 

й) когато е издадена фактура, информацията, която се 
съдържа във фактурата; 

к) името на клиента, когато е известно на данъчнозадъл 
женото лице; 

л) информацията, използвана за определяне на мястото, 
където е установен клиентът или където има постоянен 
адрес или обичайно местоживеене. 

2. Информацията, посочена в параграф 1, се записва от 
данъчнозадълженото лице по начин, по който може да се 
предостави незабавно по електронен път и за всяка отделна 
предоставена услуга.“ 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след 
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. 

Той се прилага от 1 януари 2015 г.
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При все това държавите-членки позволяват на неустановени данъчнозадължени лица да предоставят инфор 
мацията, изисквана съгласно член 360 или член 369в от Директива 2006/112/ЕО за регистриране по 
специалните режими за неустановени данъчнозадължени лица, предоставящи телекомуникационни услуги, 
услуги за радио- и телевизионно излъчване или електронни услуги на данъчно незадължени лица, считано от 
1 октомври 2014 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави- 
членки. 

Съставено в Люксембург на 9 октомври 2012 година. 

За Съвета 
Председател 

V. SHIARLY
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