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Преразглеждане на специалните режими за малките предприятия в съответствие с 

Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС) 

 

Въпросникът е предназначен за микропредприятията, в идеалния случай с оборот 

в размер на около 100 000 EUR. Разбира се, други МСП също са добре дошли да 

дадат своя принос. 

 

Проект на въпросник за дискусионната група за МСП 

 

Въведение 

Този въпросник предоставя възможност на предприятието Ви да даде ценен принос и 

да повлияе на посоката на бъдещата законодателна инициатива на ЕС относно 

третирането на малките предприятия за целите на ДДС. 

Целта на тази консултация е да събере становищата на МСП относно функционирането 

на специалните режими за малките предприятия в съответствие с Директива 

2006/112/ЕО
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 и относно възможни подобрения на тези режими. Консултацията се 

провежда като част от по-широко преразглеждане на действащите правила. 

Преразглеждането може да доведе до предложение за нови законодателни мерки. 

Предложението на Комисията се очаква да бъде представено до края на 2017 г.  

В членове 281—292 от Директивата за ДДС се определят специални режими за данъчно 

облагане на малките предприятия, които обхващат както опростени мерки за 

начисляване и събиране на ДДС, така и освобождавания и прагови освобождавания. 

Тези разпоредби, които са в сила в продължение на почти 40 години, са понастоящем 

предмет на преразглеждане и модернизиране. 

Както вече беше обявено в Съобщението относно осъвременяването на единния пазар
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, 

службите на Комисията в момента подготвят пакет от комплексни мерки за 

опростяване по отношение на МСП, насочен към намаляване на административната 

тежест и създаване на благоприятна среда за техния растеж и трансграничната 

търговия. Преразглеждането ще обхване както освобождаването от ДДС, така и 

възможни мерки за опростяване, свързани със задълженията по ДДС.  

Работата по това преразглеждане започна с проучване, възложено на външен 

изпълнител, който ще предостави данните, предвидени да послужат като основа за 

преразглеждането. Настоящият въпросник се разпространява от Европейската комисия 
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успоредно с проучването и има за цел да потвърди неговите резултати и да събере 

качествена информация пряко от заинтересованите страни.  

Консултацията е анонимна и данните ще се съхраняват в сигурна база данни. Не е 

възможно отговорите Ви да бъдат свързани с вас, освен ако не добавите лични данни в 

полето за коментари. Резултатите ще бъдат анализирани анонимно в агрегиран вид и 

ще се съхраняват за допълнителен анализ (без личните данни). 

На този въпросник вероятно най-точно може да отговори управителят или главният 

счетоводител на Вашето предприятие, а попълването не би трябвало да отнеме повече 

от 10 минути. 

 

 

 

 

 

 


