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Възстановяването на ДДС при разходване на 
средствата за сближаване съдържа проблеми, считат 
одиторите  
Възстановяването на данъка върху добавената стойност (ДДС) — важен разходен елемент при 
разходването на средства за сближаване на ЕС, предразполага към грешки и невинаги 
представлява възможно най-доброто използване на фондовете на ЕС, твърди се в бързия 
преглед на казус, изготвен от Европейската сметна палата. Одиторите считат, че публичните 
органи не следва повече да си възстановяват ДДС, свързан с разходи за сближаване в 
периода след 2020 г.  

Разходите на ЕС в областта на сближаването често включват субсидии за закупуването на стоки 
или услуги, а ДДС върху тези покупки може да представлява близо една пета от общите разходи 
на проекта. Основното правило е, че ДДС е допустим за съфинансиране от ЕС, единствено ако 
не подлежи на възстановяване съгласно националното законодателство.  

След анализа на данните, събирани в продължение на няколко години, одиторите посочват, че 
възстановяването на ДДС е не само чест източник на грешки, но също така може да води до 
неоптимално използване на средствата на ЕС. Това се отнася по-конкретно за публичните 
органи, които получават подпомагане от ЕС, като националните, регионалните и местни органи.  

Одиторите посочват редица примери, които не представляват най-добро използване на 
средствата от ЕС. Например, дадено министерство от държава членка може да изпълнява 
проект за изграждане на инфраструктура и да декларира ДДС като допустим разход за 
възстановяване от ЕС. Същевременно, обаче, държавата членка ще получи приходи от 
възстановяване на ДДС посредством системата за събиране на такси по проекта. В този случай, 
възстановяването на средствата ще доведе до свърхкомпенсиране на действителните разходи, 
извършени от държавата членка. 

„Възстановяването на разходи на държава членка от ЕС може даже да превиши 
действителните разходи па даден проект“, заяви Тони Мърфи, членът на Европейската 
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сметна палата, отговарящ за изготвянето на този бърз преглед на казус. „Това се отнася 
особено за големи инфраструктурни проекти с висок дял на съфинансиране от ЕС.“ 

В предложението си за законодателство в областта на сближаването за периода след 2020 г. 
Европейската комисия предлага ДДС, независимо дали подлежи на възстановяване или не, да 
се възстановява за проекти на стойност по-ниска от 5 млн. евро. Въз основа на извършения от 
одиторите преглед, те поддържат изразеното преди време становище, че ДДС не следва да се 
възстановява на публични органи и във връзка с това предлагат преработване на 
законодателното предложение. 

 

Бележки към редакторите 

ДДС е косвен данък върху потреблението на стоки и услуги, който се регулира от правила, 
установени на равнището на държавите членки. Стандартните ставки за ДДС в ЕС варират от 
17% в Люксембург до 27% в Унгария. С цел да се осигури известно хармонизиране в целия ЕС, в 
Директивата за ДДС от 2006 г. е регламентирана обща система на ДДС за държавите членки, 
които те следва да заложат в своите национални правила. Регистрираните по ДДС предприятия 
начисляват ДДС върху своите продажби и трансферират общите суми към националния данъчен 
орган. И обратно, те могат да поискат възстановяване на платен ДДС върху собствените си 
покупки на стоки и услуги. В края на процеса, държавният бюджет получава целия ДДС, който е 
част от крайната цена. Крайните потребители нямат право на възстановяване на ДДС и 
следователно поемат пълния размер.  

Бързият преглед на казус представя и установява факти по конкретни въпроси или проблеми, 
той не представлява одитен доклад. 

С този документ за преглед се допълват направените констатации по отношение на ДДС в 
годишните доклади на Европейската сметна палата и позициите, изразени в Становище 
№ 6/2018 на Сметната палата по предложението на Комисията за бъдещото третиране на ДДС в 
Регламента за общоприложимите разпоредби. Настоящият бърз преглед на казус е публикуван 
на английски език на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu, други езикови версии ще бъдат 
предоставени скоро. 
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