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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

В съответствие с член 396 от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно 

общата система на данъка върху добавената стойност
1
 (наричана по-долу „Директивата 

за ДДС“) Съветът, действащ с единодушие по предложение на Комисията, може да 

разреши на държава членка да сключи с трета държава или международен орган 

споразумение, което съдържа дерогации от Директивата за ДДС. 

С писмо, заведено в Комисията на 7 октомври 2016 г., Полша поиска разрешение да 

сключи международно споразумение с Украйна по отношение на териториалното 

прилагане на системата на ДДС във връзка с поддръжката на пътните мостове на 

полско-украинската граница. В съответствие с член 396, параграф 2 от Директивата за 

ДДС с писмо от 24 януари 2017 г. Комисията изпрати съответното уведомление до 

останалите държави членки. С писмо от 25 януари 2017 г. Комисията уведоми Полша, 

че разполага с цялата необходима информация за разглеждане на искането. 

С цел да се подобри транспортът между Полша и Украйна двете държави изготвиха 

проект за двустранно споразумение относно поддръжката на пътните мостове на 

полско-украинската граница (наричано по-нататък „споразумението“). 

То се отнася до поддръжката на трите пътни моста на полско-украинската граница, 

всеки от които е разположен отчасти на територията на Република Полша и отчасти на 

територията на Република Украйна. Тези мостове представляват част от обществената 

пътна система по протежение на границата между двете държави. Двата гранични 

моста над река Bug на полско-украинската граница са изградени с финансиране от 

Полша и са нейна собственост: стоманен мост между Dorohusk и Jagodzin, който ще се 

поддържа от Украйна, и мост от стоманобетонна и стоманена конструкция между Zosin 

и Ustyluh, който ще се поддържа от Полша.  

Третият пътен мост над река Bug, който е със стоманени греди и стоманобетонна 

настилка, разположен отново между Dorohusk и Jagodzins, е бил изграден с 

финансиране от двете държави, които притежват равно дялово участие в собствеността. 

Двете страни постигнаха съгласие относно разпределянето на работите по 

поддръжката, като всяка страна ще поддържа частта от моста, която притежава, с 

изключение на зимната поддръжка. 

Що се отнася до зимната поддръжка, двете страни ще отговарят на ротационен 

принцип за граничния пътен мост по цялата му дължина: Полша - от 1 октомври на 

всяка нечетна година до 30 септември на всяка четна година  и Украйна - от 1 октомври 

на всяка четна година до 30 септември на всяка нечетна година. 

Що се отнася до прилагането на законодателството на Полша и Украйна във връзка с 

ДДС, споразумението предвижда, че по отношение на доставката на стоки и услуги, 

предназначени за поддръжката на граничните пътни мостове или на части от тях, 

граничният пътен мост или част от него се счита за полска територия, доколкото Полша 

е отговорна за поддръжката му в съответствие с приложението към споразумението. 

Споразумението предвижда освен това, че по отношение на доставката на стоки и 

услуги, предназначени за поддръжката на граничните пътни мостове или на части от 

тях, граничният пътен мост или част от него се счита за украинската територия, 

                                                 
1 ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. 
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доколкото Украйна е отговорна за поддръжката му в съответствие с приложението към 

споразумението. 

В споразумението също така се предвижда, че стоките, внасяни от територията на една 

от договарящите се страни в територията на другата договаряща се страна, не подлежат 

на облагане с ДДС съгласно полското или украинското законодателство, ако тези стоки 

се използват за работи по поддръжката, извършвани съгласно споразумението. 

В съответствие с принципа на териториално приложение, определен с Директивата за 

ДДС, доставките на стоки и услуги във връзка с  извършваните на полска суверенна 

територия работи по поддръжката на пътните мостове ще подлежат на облагане с ДДС 

в Полша, докато доставките на стоки и услуги за работите по поддръжката, извършвани 

на украинска суверенна територия, ще останат извън териториалния обхват на 

Директивата за ДДС. Ако тези разпоредби биха се прилагали, би било необходимо 

сделките да се разпределят въз основа на територията, на която са извършени. Освен 

това всички стоки, внесени от Украйна в Полша, предназначени за поддръжката на 

граничен мост, биха се облагали с ДДС в Полша.  

Полша е на мнение, че прилагането на тези правила би породило данъчни усложнения 

за предприятията изпълнители, отговорни за поддръжката на мостовете. Поради това тя 

счита, че данъчните разпоредби в споразумението са обосновани с оглед опростяването 

на данъчните задължения на изпълнителите. 

Предвид гореизложеното Полша иска чрез дерогация от член 5 от Директивата за ДДС, 

граничните пътни мостове или части от тях да бъдат признати за част от територията на 

Полша (или съответно на Украйна) за целите на доставките на стоки и услуги, както и 

за вноса на стоки, предназначени за поддръжката от Полша или Украйна на тези 

мостове или части от тях. 

Съветът вече няколко пъти е разрешавал на държави членки да сключат споразумения с 

трети държави в погранични райони и тези споразумения включват, между другото, 

подобни на предложените тук данъчни разпоредби. Германия получи разрешение да 

сключи няколко споразумения с Полша
2
, Чешката република

3
 и Швейцария

4
, а Австрия 

— със Швейцария
5
.  

Комисията е съгласна, че еднаквото данъчно облагане на работите по поддръжката на 

граничните мостове или част от тях и отказът от събиране на ДДС върху вноса на 

стоки, предназначени за използване в такива дейности, би улеснило изпълнителите в 

сравнение с прилагането на обичайните правила за данъчно облагане. 

Комисията счита, че въпросното споразумение би могло да има само ограничено 

положително или отрицателно въздействие върху собствените ресурси на Съюза, 

формирани от ДДС. Независимо това Комисията счита, че това не следва да бъде 

пречка Полша да получи поисканото разрешение, тъй като целта на предвидения в 

                                                 

2
 Решение 95/115/ЕО на Съвета от 30 март 1995 г., (ОВ L 80, 8.4.1995 г., стр. 47); Решение 

96/402/ЕО на Съвета от 25 юни 1996 г., (ОВ L 165, 4.7.1996 г., стр. 35); Решение 95/435/ЕО на 

Съвета от 23 октомври 1995 г. (ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 34) и Решение 

2001/741/ЕО на Съвета от 16 октомври 2001 г. (ОВ L 278, 23.10.2001 г., стр. 28). 
3 Решение 97/188/ЕО на Съвета от 17 март 1997 г., (ОВ L 80, 21.3.1997 г., стр. 18) Решение 

97/511/ЕО на Съвета от 24 юли 1997 г. (ОВ L 214, 6.8.1997 г., стр. 39) и Решение 2001/742/ЕО на 

Съвета от 16 октомври 2001 г. (ОВ L 278, 23.10.2001 г., стр. 30). 
4 Решение 2003/544/ЕО на Съвета от 15 юли 2003 г. (ОВ L 186, 25.7.2003 г., стр. 36) и Решение 

2005/911/ЕО на Съвета от 12 декември 2005 г. (ОВ L 331, 17.12.2005 г., стр. 30). 
5 Решение 2007/485/ЕО на Съвета от 10 юли 2007 г. (ОВ L 182, 12.7.2007 г., стр. 29) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490082875461&uri=CELEX:31995D0115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490082922715&uri=CELEX:31996D0402
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споразумението данъчен режим е да се постигне цялостен баланс, вече съществуват 

предходни споразумения, с които е търсен цялостен компенсиращ баланс, и 

съответните суми са незначителни по размер.  

Поради това Комисията счита, че на Полша следва да се разреши да сключи 

предложеното споразумение. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

Член 396 от Директивата за ДДС. 

• Субсидиарност (при неизключителна компетентност)  

Като се има предвид разпоредбата от Директивата за ДДС, на която се основава 

предложението, принципът на субсидиарност не се прилага. 

• Пропорционалност 

Решението се отнася до даването на разрешение на държава членка по нейно искане и 

не представлява задължение. 

Поради силно ограничения обхват на дерогацията специалната мярка е пропорционална 

на поставената цел. 

• Избор на инструмент 

Предлаган инструмент: решение за изпълнение на Съвета. 

В съответствие с член 396 от Директивата за ДДС дерогация от общите правила за ДДС 

е възможна единствено след като Съветът, действащ с единодушие по предложение на 

Комисията, е дал своето разрешение. Най-подходящият инструмент е решение за 

изпълнение на Съвета, тъй като негов адресат може да бъде отделна държава членка. 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Консултации със заинтересованите страни 

Настоящото предложение се основава на искане, отправено от Полша, и се отнася само 

до тази държава членка. 

• Събиране и използване на експертни становища 

Не бяха необходими външни експертни становища. 

• Оценка на въздействието 

Предложението за решение за изпълнение на Съвета се отнася до ситуацията по 

отношение на поддръжката на пътните мостове на полско-украинската граница. 

Предвид ограничения обхват на дерогацията въздействието във всички случаи ще бъде 

ограничено. 
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4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Предложението не оказва въздействие върху собствените ресурси на Съюза, 

формирани от ДДС, тъй като вносителите или доставчиците от трети държави биха 

имали при всички случаи пълно право на приспадане на ДДС, платен при вноса или 

доставките, направени съгласно обичайната система.
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2017/0131 (NLE) 

Предложение за 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за даване на разрешение на Република Полша да сключи с Република Украйна 

споразумение, съдържащо мерки за дерогация от член 2, параграф 1, буква г) и 

член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху 

добавената стойност по отношение на поддръжката на пътните мостове на полско-

украинската граница 

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
6
, и по-специално член 396, 

параграф 1 от нея, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) С писмо, заведено в Комисията на 7 октомври 2016 г., Полша поиска разрешение 

да сключи споразумение с Украйна във връзка с поддръжката на трите пътни 

моста над река Bug на полско-украинската граница (два моста между Dorohusk и 

Jagodzin и трети мост между Zosin и Ustyluh). 

(2) В съответствие с член 396, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО, 

с писмо от 24 януари 2017 г., Комисията информира останалите държави членки 

за отправеното от Полша искане. С писмо от 25 януари 2017 г. Комисията 

уведоми Полша, че разполага с цялата необходима информация за разглеждане 

на искането. 

(3) Извършените на територията на Полша работи по поддръжката се облагат с ДДС 

в Полша, докато работите, извършени на територията на Украйна, остават извън 

обхвата на Директива 2006/112/ЕО. Освен това всички стоки, внесени от 

Украйна в Полша, за да бъдат използвани за поддръжката на граничните 

мостове, се облагат с ДДС в Полша. 

(4) С оглед гарантиране постигането на целите на споразумението и по-специално 

подобряването на транспорта между Полша и Украйна е целесъобразно да се 

опростят правилата в областта на ДДС, приложими за работите по поддръжката 

и свързания с тях внос на стоки. 

(5) Дерогацията няма да има въздействие върху собствените ресурси на Съюза, 

формирани от ДДС, 

                                                 
6 ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. 
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ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

На Полша се разрешава да сключи споразумение с Украйна, което включва разпоредби 

за дерогация от член 2, параграф 1, буква г) и член 5 от Директива 2006/112/ЕО по 

отношение на териториалния обхват на системата на данъка върху добавената стойност 

и реда за облагане с ДДС на сделките във връзка с поддръжката на пътните мостове на 

полско-украинската граница. 

Настоящото споразумение се отнася до поддръжката на трите гранични моста, 

изброени в приложението. 

Член 2 

Чрез дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО посочените в приложението 

гранични мостове, за чиято поддръжка Полша е поела отговорност, се считат за част от 

суверенната територия на Полша — доколкото тези мостове продължават върху 

суверенната територия на Украйна — по отношение на доставките на стоки или услуги, 

предназначени за поддръжката им. 

Член 3 

Чрез дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО граничните мостове, за чиято 

поддръжка Украйна е поела отговорност, се считат за част от суверенната територия на 

Украйна — доколкото тези мостове продължават върху суверенната територия на 

Полша —  по отношение на доставките на стоки или услуги, предназначени за 

поддръжката им. 

Член 4 

Чрез дерогация от член 2, параграф 1, буква г) от Директива 2006/112/ЕО стоките, 

внесени от Украйна в Полша от данъчно задължени лица с пълно право на приспадане, 

не подлежат на облагане с ДДС, доколкото тези стоки се използват за поддръжка на 

посочените в приложението мостове.  

Член 5 

Адресат на настоящото решение е Република Полша. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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