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I. Въведение   

Основен аргумент в полза на системата на данъка добавена стойност (ДДС) е, че 

е изключително ефективен метод за събиране на приходи за държавата. Наричан е 

„съвършен данък“. Въпреки че притежава собствени белези, които намаляват неговата 

уязвимост в сравнение с други форми на данъчно облагане, той също страда от 

стремежа на данъчнозадължените лица да избягват плащането му или да го източват 

чрез измами. През последните години драстично нараства загрижеността на държавите 

заради загубите, причинени от укриването и измамите с ДДС. Тенденцията е валидна 

особено за ЕС, където след премахването на вътрешнообщностните граници в края на 

1992 г. се разкриват нови проблемни зони. Най-големи загуби причиняват верижните 

измами и най-вече каруселната измама, която с натрупването си причинява и 

значително намаляване на цената на стоките. Опитите за противодействие на данъчните 

престъпления с предмет ДДС не дават очаквания траен резултат, като съществува дори 

риск Европа да извърши поредица от грешки и непоправимо да увреди уникалната 

система на ДДС. В материята липсват и достатъчно интердисциплинарни изследвания, 

които да очертават целите, постиженията и рисковете пред комплексните данъчно-

наказателни политики за справяне с явлението. 

Проблемът с укриването на ДДС и с ДДС измамите не е ограничен само до 

държавите-членки на ЕС или до държавите с висок общ доход. Неспазването на закона 

и високите нива на корупция в развиващите се държави предполагат, че тези проблеми 

са значително по-големи там. Въпреки това изследването се съсредоточава върху 

държавите с по-високи доходи - тъй като това осигурява по-голяма информативност на 

изводите относно криминогенните рискове -  както и върху държавите от ЕС, където 

ДДС контролът все още е основна задача, тъй като ДДС допринася за допълването на 

общностния бюджет. Цялостен одит е все по-нужен при ДДС системата на единния 

пазар, но недостатъчни финансови ресурси се предоставят от отделните държави за 

координиране и събиране на данъци. Държавите-члнеки са запазили своите собствени 

национални специфични ДДС процедури, вместо да съдействат за изграждането на 

единен вътрешен пазар. Някои държави и региони нямат желание да подобрят 

данъчния контрол, тъй като биха загубили състезателните предимства на местните 

срещу чуждите търговци. Обменът на информация между митническите и данъчните 

власти, както и между данъчните власти на държавите-членки, участващи във ВОД, е 

далеч от оптималния. Това дава на участниците в измамите достатъчно време да 

генерират значително количество пари още преди да има реален риск властите да 

открият престъпната схема. 

  Както повечето съвременни данъчни системи, българското законодателство 

съдържа множество пречки срещу злоупотребата с данъчен кредит, но те не гарантират 

системата срещу престъпни атаки.  
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  Целта на настоящата статия е да изложи някои по-усложнени видове данъчни 

измами при вътреобщностните доставки (ВОД) на стоки и услуги (без да се спира 

подробно на измамите при доставки на нови превозни средстава и на доставките от 

трети страни), включително форми на верижни измами, произхождащи от облагането с 

нулеви ставки на ВОД, а именно измамата „липсващ търговец“, каруселната измама и 

обратната търговия (contra-trading) и техните вариации. По-нататък ще бъде 

представена обобщено и аналитично по-голямата част от съдебната практика на Съда 

на ЕС върху разпоредбите на Шеста (77/388/ЕЕС) и, отчасти, Първа (67/227/ЕИО) 

Директива и Директива 2006/112/ЕО, касаещи престъпни схеми с ДДС. Очертани са 

изводи по отношение на загубите, причинени от неизпълнение на данъчните 

задължения с конкретен фокус върху каруселната измама и нейните интерпретации и 

методите за справяне със заплахата.  

 

II. Схеми на видове измами и избягване на плащане на ДДС 

  Съществуват множество методи за извършване на измами с ДДС, както и за 

избягване на неговото  плащане. Някои от тях са харатерни за данъчните престъпления 

с предмет и други данъци върху сделките със стоки и услуги
2
. В тези случаи те 

относително по-слабо увреждат ДДС системата от схемите, насочени специално срещу 

нея. От значение за някои схеми е например обстоятелството, че ДДС не прави разлика 

между продажбите с оглед вида на поръчващия, освен в относително ограничени 

случаи на „обратно облагане“. Поради това схемите на данъчните престъпления могат 

да бъдат разграничени според това дали увреждат само ДДС системата или и системите 

на други данъци. 

 

1. Престъпни схеми, характерни за ДДС и други данъци 

1.1. Осчетоводяване на по-малко от извършеното. При тази схема търговците 

декларират само част от продажбите, създавайки неистински документи или документи 

с невярно съдържание с цел счетоводните им сметки да съвпадат или изобщо не 

осчетоводяват сделките, които извършват
3
, като понякога декларират по-малко доходи 

от продажбите си чрез деклариране на по-малки доставки от действителните. Ползата е 

драстично намалена при ДДС системата, тъй като липсва последващата възможност да 

се предяви връщане на ДДС, обложено върху входящите стоки. Въпреки това търговец, 

който може да извърши недекларирани поръчки от производител, който не облага 

доставката с ДДС, може да управлява част от дейността си изцяло неосчетоводена и то 

без да понесе загуби от невъзвращаем ДДС. Така могат да възникнат цели 

производствени вериги извън обсега на ДДС. Честният търговец би предпочел 

потребителите и производителят да бъдат почтени, но нечестният търговец би 

предпочел те да бъдат непочтени. Рискът за подобни производствени вериги 

съществува особено в развиващите се държави, където връзката между производителя 

и крайния потребител често е къса.  

Когато са регистрирани по ДДС, търговците могат да издадат или могат да не 

издадат фактура. Ако издадат и потребителят е регистриран по ДДС, може да търси 

съответния данъчен кредит от държавата. Избягването на плащане след това зависи от 

                                                           
2
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3
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невъзможността на данъчните власти да установят, че повече ДДС фактури са били 

издадени, отколкото декларирани от издателя. При продажби на крайни потребители 

или освободени от плащане на ДДС сделки няма полза от издаването на фактури, тъй 

като няма да бъде предоставен данъчен кредит. За определени видове лични услуги 

като фризьорство, декориране на дома, строителни услуги към физически лица и т.н. 

добавената стойност на финалния етап на потребление е като ,,по-голям брат“ на 

обложения ДДС. Понякога потребителят е наясно, че продажбата е осъществена без 

ДДС и може да участва или да вярва, че участва в печалбата. В много европейски 

държави такъв потребител не върши нищо незаконно, макар че в някои законодателства 

има различни разпоредби, предназначени да обезкуражат потребителите да участват в 

неправомерно необложени с данък поръчки
4
. 

1.2.Нерегистриране. Схемата се среща при относително малките предприятия, 

които оперират на прага на оборота, необходим, за да е задължителна за тях 

регистрацията, запазвайки за себе си както ДДС, за който са задължени, така и 

свързаните с ДДС допълнителни разходи
5
. „Духовете“ – търговци, които са изцяло 

невидими за данъчните власти – биха могли да избегнат плащането на данъци върху 

доходите, както и ДДС. Търговци, които продават на крайни потребители или 

нерегистрирани бизнеси, е очаквано да доминират в тази група. 

1.3. Невярно класифициране на стоки. Когато търговците извършват продажби, 

върху които са длъжни да платят данък (ДДС или друг) при различни ставки или когато 

определени сделки с определени стоки са освободени от данък, търговците могат да 

намалят отговорността си към данъчните власти чрез деклариране на по-големи 

продажби в ниско-обложените категории. 

1.4. Пропуски при потребление на стоките собствено производство. Облагаеми 

стоки или услуги, произведени и консумирани от собственика или неговите служители, 

могат да не бъдат декларирани. Като цяло, това е относително маловажна категория в 

по-развитите икономики, където на земеделието, при което този проблем би имал 

значение, не е отредено съществено място. ДДС с относително висок праг за 

регистрация ще изключи по-малките търговци. 

1.5. Платен данък, който не е опростен. Схемата често се разгръща върху 

„лъжливо“ счетоводство (по-малко декларирани продажби като по-горе) при 

иницииране на банкрут преди данъкът да е платен. Измамата тип „липсващ търговец“, 

която ще бъде описана по-долу, по принцип включва регистриран търговец, който 

облага потребителите с ДДС и ,,изчезва“, преди да е платил данъка. Схемата може да 

засегне и други данъци. 

1.6. Внесени стоки, които незаконосъобразно не са обложени с данък. Ако 

данъкът не е събран още на границата, има потенциална изгода от поръчването на 

чуждестранни стоки, върху които не се плаща ДДС, и препродаването им на 

националния пазар. Повечето държави облагат внесените стоки и услуги незабавно с 

данък и затова мерките са по-строги по отношение на подобна измама. Рискът от такава 

измама обаче е основна слабост на платежната система на ЕС.  

 

  2. Престъпни схеми, характерни само за ДДС 

                                                           
4
 В Италия потребителите са длъжни да държат в себе си касовата бележка за извършената сделка до 
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5
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лица и която не е била регистрирана по ДДС (С-3/97 – Goodwin, Unstead).   
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  ДДС се заплаща при извършване на облагаема доставка, след което следва да  

бъде внесен от доставчика след деклариране на сделката. Получателят на доставката, 

заплатил данъка като добавка към цената, от своя страна има право да получи 

възстановяване на сумата или приспадане по изискуемо данъчно задължение (данъчен 

кредит) в определен от законодателството момент. Затова и насочените специално към 

ДДС престъпни схеми са обвързани именно с механизма на данъчния кредит и 

режимите на специалното законодателство. 

2.1. Неоснователно предявяване на данъчен кредит или възстановяване на 

заплатения данък. Схемата е изградена върху експлоатиране на кредитния механизъм, 

т.е. на ДДС фактурата. Изключително висок процент от измамите с ДДС представляват 

неоснователни претенции за данък, заплатен на по-ранен етап чрез представяне на 

,,забравени“ фактури за несъществуващи сделки или декларирани като по-големи 

получени доставки. При търговци, регистрирани по ДДС, има някакъв лимит по 

отношение на извършените от тях доставки, тъй като неоснователни претенции за 

данъчен кредит биха означавали, че търговецът работи при неоснователно нисък марж. 

Въпреки това, новия предприемач може да преувеличава претенциите си за 

кредитиране, без да събуди подозрение, след като големите поръчки на стоки от първа 

необходимост и други подобни би било очаквано да стартират на пазара, без да трябва 

задължително да кореспондират на нивото на продажби в момента.  

Много схеми засягат износа на стоки и услуги на територията на ЕС, който се 

облага с нулева ставка, и могат да включват несъществуващи стоки или вече продадени 

на националния пазар. Нулевата ставка не само прекъсва ДДС веригата, но и го прави в 

нейното най-слабо звено – точката на взаимодействие между националната и чуждата 

администрация. Нулевата ставка се опитва да примири политиките за данъчно 

кредитиране, които не позволяват ДДС да се прервърне в данък-износ, и за защита на 

държавния доход. Неоснователното предявяване за 1 евро струва на държавата същото 

като неоснователно възстановяване на 1 евро, но за извършителите, които при други 

обстоятелства биха били извън данъчната система, само второто е примамливо.  

2.2. Искане за данъчен кредит при доставки, които не са облагаеми. Схемата 

възниква в две основни форми. Първо, когато търговците доставят различни стоки и 

услуги, някои облагаеми с ДДС, други освободени, те имат мотивация да предназначат 

печалбите си за производсво на повече обложени стоки (по отношение на които 

съществува възможност за данъчен кредит), отколкото на освободените (няма данъчен 

кредит). Тъй като масово са приети правила за подобно разпределение на доходи, 

граничната линия неизбежно се доказва като спорна и, наистина, може никога да няма 

концептуално правилно разпределение от страна на търговците. Второ, стоките, 

закупени за лично ползване, могат да бъдат грешно представени като бизнес печалби, 

които да позволят да бъде възстановен ДДС (и входящите данъчни задължения 

намалени). 

2.3. „Лъжливи“ търговци. Това са кухи търговци, създадени изцяло с цел да се 

генерират фактури, които да доведат до възстановяване на ДДС. Подобни „фактурни 

мелници“ експлоатират обективната невъзможност да се проверява и сравнява всяка 

фактура с доказателството, че по-рано е бил платен реален данък.  

 

III. Верижни измами 
От съществено значение при сравняването на ДДС и близките до него данъци е 

не броят възможности за избягване на плащането, а броят данъчнозадължени лица, 

които са в положение да злоупотребят, рисковете за разкриване, действията, които 

могат да бъдат предприети, и как именно са устроени данъците. С концентрирано 
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приложение в ДДС системата са трите основни типа верижни вътреобщностностни 

данъчни измами. 

  След премахването на граничните фискални формалности, ДДС върху вноса на 

стоки и услуги от друга държава-членка на ЕС се събира не на границата, а в 

определения в законодателство момент от данъчния период. Условията за извършване 

на ДДС измама са оптимални, когато задължението за отчитане на ДДС за придобиване 

и за доставка при последователни сделки се носи от едни и същи лица, какъвто е 

случаят и със сделките, обложени с механизма на „обратното облагане“, внос на блага 

при „отложено счетоводство“ или вътрешнообщностно придобиване (ВОП) на блага.  

При отложеното счетоводство вносителят не плаща ДДС върху стойността на 

внесеното благо на митницата, когато благата са освободени от митнически контрол, 

като вместо това отговаря за вносен ДДС през своя ДДС период на връщане (и 

приспада същата сума, като при ДДС за придобиване по време на същия период).  

Подобно, когато са доставени блага от доставчик от друга държава-членка (като 

ВОД с нулева ставка), данъчнозадълженият получател отговаря за ДДС за ВОП на 

блага през своя ДДС период на връщане (и приспада същата сума като при ДДС за 

придобиване  по време на същия период).  

По принцип, данъчните власти могат да проверяват дали вносителите всъщност 

отговарят за вносен ДДС при отложено счетоводство и при ВОП. За нещастие, в 

практиката, комуникацията между митническите и данъчните власти и между 

данъчните власти на държавите-членки, участващи във ВОД, не е достатъчно 

ефективна. Това позволява на измамниците да генерират значителна сума пари преди 

дори да има реален риск властите да установят, че е налице измамна схема.  

За да изпълни схемата, измамникът само трябва да намери получател, желаещ да 

плати голяма за блага, които да му бъдат доставени. Този проблем лесно може да бъде 

решен чрез предлагане на привлекателна цена (под пазарната) или предлагане на 

потребителя да участва в безрискова предварително подготвена сделка, включваща 

трето лице в ролята на краен потребител. В последния случай, измамният доставчик се 

преструва, че е сключил много изгодна сделка с третото лице (възможен съучастник), 

но по някаква търговска причина не може да извърши сделката сам и по тази причина 

моли жертвата си да действа като „доставчик-посредник“. Измамникът предлага да се 

погрижи за всички формалности, включителното физическото пренасяне на стоките до 

крайния потребител. Посредникът трябва само да издаде фактура на крайния 

потребител - той ще получи пълната продажна цена от крайния потребител и ще плати 

малко по-малка цена плюс ДДС на измамника. Измамникът нито отговаря за ДДС по 

поръчката, нито за ДДС, с който е обложен посредникът, и неговата незаконна печалба 

е равна на ДДС, изчислен върху цената на стоките, доставени на доставчика-посредник.  

Където измамникът и крайният потребител са обвързани и измамникът повтаря 

същите доставки отново и отново със същите стоки, вече става дума за каруселна 

измама.
6
 Тъй като тя е специален случай на схемата „липсващ търговец“, първо ще 

бъде изяснен механизмът при него.  

1. Липсващ търговец (,,придобивна измама“).  
При тази схема стоки с нормална ставка се поръчват с нулева ставка за ДДС от 

доставчик от друга държава-членка и после се продават на националния пазар. 

Вносителят по ВОД, познат като „получател“, не се отчита за ДДС пред държавата, 

добавен при продажбата на нормално облагаеми стоки на територията на страната. Тъй 

като стоките са били с нулева ставка при износ, държавата губи целия ДДС, който е 

трябвало да бъде платен за стоките вместо част от него, който би бил платен само за 

                                                           
6
 Вж. Joep Swinkels, Carousel Fraud in the European Union, International VAT Monitor, March/April 2008. 
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една фаза от производствения процес. Например, използва се верига от доставки на 

хартия на цени, различни от тези на пазара – метод, който води до генерирането на 

голямо количество ДДС задължения, само че поети от фантом и поради това - 

несъбираеми
7
. Все пак, за да може реално количество пари да бъде източено от хазната, 

измамната верига трябва да завършва с търговец, извършващ доставки с нулева ставка. 

Затова и схемата е оптимална, когато в края й се намира износител. Дори и в случаи на 

действителен износ, цената на получените стоки е толкова нарастнала, че дава правото 

на износителя да възстанови голяма сума. Незаконното формиране на данъчен кредит 

преминава в „законния“ действителен износител преди данъчните власти да установят, 

че има липсващ търговец назад по веригата. Така, „събраният“ на документи данък 

върху оскъпените стоки всъщност никога 

не се изплаща на държавата
8
. 

1.1 Характеристки и 

икономическа изгода от измамата 

„липсващ търговец“ при целено 

избягване плащането на ДДС при 

ВОД
9
 

  Когато не съществува краен 

получател по веригата, често целта е 

само да се избене заплащане на ДДС. 

Във вътреобщностен план тази вариация 

на „липсващ търговец“ е организирана на 

територията на държава-членка с 

участието на няколко дружества, 

регистрирани по ДДС, като при 

прилагането й се цели основно избягване 

плащането на ДДС като резултат за 

периода, формиран при продажбата на 

стоки, придобити от чуждестранни лица, 

регистрирани за целите на ДДС в други държави от ЕС, и неправомерно формиране на 

данъчен кредит. Реализирането на данъчната измама се осъществява посредством 

деклариране на привидни доставки на стоки и услуги, с оглед прикриване на реалния 

им получател и неправомерно формиране на данъчен кредит, като от облагите се 

ползват дружества с голяма стопанска значимост и добра репутация, които се явяват и 

основни организатори на измамата. Доставката на стоки, предмет на ВОП,  при 

нормални други условия формира задължение за внасяне на ДДС като резултат за 

периода за дружества със значима икономическа дейност, предвид факта, че 

отразяването на ВОП не формира право на данъчен кредит, подлежащ на приспадане и 

съответно не се отразява върху  резултата за данъчния период.  

  За да избегнат внасянето на ДДС като резултат за периода, тези дружества биват 

замествани в ролята им на реални купувачи от търговци, които не внасят ефективно 

дължимия данък или намаляват неговия размер като упражняват право на данъчен 

кредит за получени доставки на стоки, които не са реално осъществени или услуги, 

които не са действително извършени в полза на търговците, които ползват право на 

данъчен кредит като техни получатели. 

  

                                                           
7
 Вж. Konstantin Pashev  - Fighting VAT Fraud: The Bulgarian Experience, Center for Study of Democracy, 

Working paper 0606/2 En, June 2006 
8
 Joep Swinkels, Ibid. 

9
 Вж. още НАП, НАРЪЧНИК за разследване на данъчни измами, 2010, гл. 1.  

Българска версия на схемата „липсващ 

търговец“е измамата тип „несъстоятелен 

търговец“. Вместо да се използва липсващ 

търговец, което е лесно да се установи 

преди възстановяването на ДДС, се 

използва съществуваща фирма, но преди 

данъчните власти да я достигнат, тя вече е 

прехвърлена на бедни или полу-грамотни 

физически лица без активи. 

Още една негативна последица ...  

Организираната схема на данъчна измама 

води до намаляване на цената на 

продаваните от дружеството стоки и 

осигурява правдоподобен данъчен кредит на 

клиента, с което подобрява  пазарната 

конкурентоспособност и за двете страни.  

Източник: Konstantin Pashev, Fighting 

VAT Fraud: The Bulgarian Experience 
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Когато стоките са предмет на ВОП, страни по прикритите доставки са 

чуждестранните лица, които не са участници в схемата на данъчна измама, и дружество 

С - брокер 

 

А – липсващ 

търговец  

ВОП 

Реализация на стоките 

КЛИЕНТИ/ВОД/Износ 

 

В - буфер 

 

 

Чуждестранни 

лица 
Чуждестранни 

лица 

ДЧ 

друга  ДЧ на ЕС 

 

Чуждестранни лица – лица, регистрирани за целите на ДДС в държава от ЕС 

Дружество А – „липсващ търговец”, не внася ДДС и неправомерно формира данъчен кредит.  

Дружество B  – „буфер”, участник във веригата 

Дружество С – „брокер”, организатор на данъчната измама, който се ползва облагите от неправомерно формираното право на данъчен кредит 

Клиенти на дружество С -  реални получатели по доставки на стоки от „брокера” 

- - - -        Движение на фактури       ______  Движение на стоки 
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с реална икономическа дейност в ролята на „буфер” или „брокер”. Тази схема е 

приложима в различни сектори на икономиката, но предимно при търговия със стоки, 

които не се произвеждат на територията на страната. Типичен пример е секторът за 

търговия с автомобили втора употреба. След като са предмет на ВОП от регистрирани 

лица, които не внасят дължимия данък при тяхната продажба, автомобилите се 

придобиват от големи лизингови дружества. За тези доставки е налице неправомерно 

формиран данъчен кредит, доколкото реални получатели по доставките са именно тези 

лизингови дружества. 

Типично за дружеството ,,липсващ търговец“ е, че то е „подставено” лице, 

регистрирано по ДДС, което декларира привидни доставки като получател по доставки 

на стоки без данъчен кредит от нерегистрирани лица или получател по ВОП; декларира 

привидни доставки с начислен ДДС и изкуствено формира данъчен кредит; прикрива 

сделки, реално осъществени между нерегистрираните лица – производители и големи 

преработвателни дружества или търговци на едро, които се явяват техни преки 

доставчици; не плаща декларирания ДДС за внасяне като резултат за периода или внася 

ДДС, но много нисък размер спрямо декларираните обороти, посредством приспадане 

на данъчен кредит по фактури за доставки на стоки или услуги, които не са 

действително доставени или извършени. След натрупване на задължения към бюджета 

това дружество бива замествано в схемата на данъчна измама с ново дружество. 

  Дружеството ,,буфер“ не е реален ползвател на предимствата от реализираната 

данъчна измама, за разлика от дружествата ,,брокери“. Възможно е един „буфер” да 

работи с няколко „брокера” едновременно. ,,Буферът“ декларира големи обороти, но 

малък ДДС за внасяне за периода, или в повечето от данъчните периоди е в процедури 

по приспадане на декларирания данък. Той прекъсва връзката между „брокера“ и 

„липсващия търговец”. 

  Дружеството ,,брокер“ е организатор на данъчната измама и се ползва от 

неправомерно формираното право на приспадане на данъчен кредит. Това е фактически 

получател на стоки по прикрити сделки, когато в схемата на данъчна измама не участва 

„буфер”. Той осъществява реални доставки към български и чуждестранни клиенти, 

отличава се с добра репутация и стопанска надеждност. Типично за неговите клиенти 

е, че това са търговски вериги, чуждестранни лица и др., които не участват в измамата. 

1.2 Характеристки и икономическа изгода от измамата „липсващ търговец“ 

при целено привидно деклариране на ВОД и ВОП
10

.  

С тази данъчна измама се цели ползване на незаконно данъчно предимство чрез 

прилагане на нулева ставка на ДДС. Декларират се недействителни ВОД на стоки, 

които реално се потребяват в страната, последвани от ВОП на същите стоки и 

неправомерно формиране на данъчен кредит от дружествата, получатели по ВОП.  

  В основата на схемата стоят търговци на едро – производители или вносители с 

голям стокооборот, които целят намаляване на разходите си по продажбата на стоки с 

размера на данъка, които би бил дължим, ако доставките бяха декларирани съгласно 

реалното им извършване на територията на страната. Тези дружества декларират освен 

облагаеми доставки на стоки към дружества на територията на страната, така и ВОД 

към чуждестранни лица. За да избегнат риска да бъдат третирани като страна по 

недействителни вътреобщностни сделки, обичайно организаторите включват в 

данъчната измама „подставени” лица, които привидно извършват доставки извън 

територията на страната вместо тях и декларират ДДС за ефективно възстановяване 

като резултат за периода. 

                                                           
10

 Вж. още НАП, НАРЪЧНИК за разследване на данъчни измами, 2010, гл. 2. 
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  Когато обаче дружествата извършват самостоятелно вътрешнобщностните 

доставки, това им позволява освен да намалят цената на продаваната от тях стока, още 

и да регулират резултата за данъчен период в посока на неговото намаляване или да 

приспадат ДДС. 

На практика горепосочените схеми не се наблюдават в чист вид. Обичайно 

производители или вносители с голям стокооборот извършват самостоятелно ВОД и 

включват и подставени лица в схемата.  

Стоките фактически се реализират на територията на страната, при което 

клиентите биха упражнили право на данъчен кредит за получените доставки от 

дружествата с реална икономическа дейност – търговци на едро, производители или 

вносители. При механизма на данъчната измама обаче след серия от доставки на 

територията на друга държава членка на ЕС, стоките биват връщани отново на 

територията на страната като ВОП от дружество, регистрирано по ДДС, което 

декларира  привидни доставки на стоки с оглед прикриване на реалния им получател. 

Целта е да се формира данъчен кредит за реалните клиенти, без обаче да се плати данък 

върху добавената стойност. 

За да постигне този резултат, организаторът на измамата включва „подставени 

лица” с характеристики на „липсващ търговец“ като получатели по ВОП. Те не плащат 

дължимия ДДС за внасяне като резултат за периода или намаляват неговия размер, като 

упражняват право на данъчен кредит за получени стоки, които не са доставени, или за 

услуги, които не са извършени. Декларирането на получени и извършени привидни 

доставки на стоки и услуги, начисленият данък за които не е платен, формира данъчен 

кредит, който е неправомерен и от който се облагодетелства дружеството-реален 

получател на стоките. 

Участието на чуждестранни лица, регистрирани за целите на ДДС в ЕС, които се 

явяват доставчици по веригата в друга държава-членка, затруднява очертаването на 

схемата в цялостния й вид и прикрива връзката между страните, за които възникват 

правни последици по действителната сделка на територията на страната. При избора на 

механизъм за противодействие, органите по приходите следва да разглеждат измамата 

в нейната цялост, но третирането следва да се осъществява спрямо отделните елементи 

на данъчната измама – от една страна недействителните ВОД и от друга 

недействителните ВОП.  
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Големите  дружества – производители, декларират продажби в значителни обеми 

и внасят ДДС в големи размери. Тези дружества обичайно имат сключени дългосрочни 

договори с постоянен брой клиенти – търговци на едро. Търговците на едро от своя 

страна, с цел ползване на данъчно предимство и намаляване на своите разходи, 

организират данъчна измама с участието на „подставени” дружества, които декларират 

ВОД на стоки към търговци, регистрирани за целите на ДДС в ЕС и други, които 

декларират ВОП на същите стоки от ЕС. Стоките, предназначени за потребление на 

местния пазар, обикновено не напускат територията на страната и се транспортират 

директно към реалния купувач, а декларираните вътреобщностни сделки са привидни.     

Особени затруднения за органите по приходите да мотивират твърденията си относно 

неправомерните действия на данъчно задължените лица и участие в данъчна измама ще 

възникнат, когато действително е организирано физическо движение на стоките до 

друга държава-членка с цел да се създаде впечатление, че те са предназначени за 

потребление там.  

Типично дружествата производители се отличават с добра репутация и 

стопанска надеждност и разполагат с големи производствени мощности и реализират 

продукция в големи обеми. Те поддържат трайни търговски взаимоотношения с 

константен брой преки доставчици и клиенти и осъществява реални сделки по покупко-

продажба в рамките на дългосрочни договори за доставки. Те декларират големи 

 

Чуждестранн

и лица  - Х2-

ЛТ/проводни

к 

 

ВОД 

Реализация на стоките 

КЛИЕНТИ 

 

С 

Липсва

щ 

търгове

ц 

 

E 

Търговец 

на едро 

 

В 

броkер 

ВОП 

 

Чуждестранн

и лица –  Х1-

ЛТ/проводни

к 

A 

Търговец 

на едро  

Производ

ител/ 

вносител 

ДЧ на ЕС 

 

D 

буфер 

 

Производител/вносител – осъществява реална икономическа дейност; 

Дружество А –  търговец на едро/производител -  организатор на измамата; 

Дружество B – „брокер”, декларира ВОД и възстановява ДДС, дейността му се контролира от организатора на данъчната 

измама; 

Чуждестранни лица Х1 и Х2 – проводници, декларират ВОП и ВОД; 

Дружество C – „липсващ търговец”, не  плаща ДДС и неправомерно формира данъчен кредит; 

Дружество D – „буфер”, затруднява проследяване произхода на стоките; 

Дружество E – търговец на едро; 

Клиенти на дружество E -  крайни получатели по доставки на стоки  

- - - -   Движение на фактури 

____   Движение на стоки 



Пълен текст в сп. Общество и право, бр.10/2013 г.    

 

11 
 

обороти и значителен размер ДДС за внасяне като резултат за периода и декларират 

предимно доставки в страната, но също и извършени ВОД. 

Типично дружество А и Е са регистрирани по ДДС търговжи на едро, 

организатори на данъчната измама. Те извършват реална икономическа дейност и са 

изряден данъкоплатец. Поддържа трайни търговски взаимоотношения с преки 

доставчици, производители, изпълнители по дългосрочни договори, и декларират 

големи обороти. Те декларират ВОД и ефективно възстановяват ДДС. В схемата 

извършват привидни доставки на стоки към други търговци – „буфери” или други 

„брокери”, които декларират ВОД към търговци от ЕС и ДДС за възстановяване като 

резултат за данъчен период. 

Типично дружеството B е търговец на едро с характеристики на „брокер”. То 

декларира голям стокооборот. В схемата декларира привидни ВОД на стоки и ДДС за 

възстановяване като резултат за данъчен период. Облагите, които създава като 

участник в схемата на данъчна измама, се ползват от дружеството, организатор на 

измамата. 

Чуждестранните лица се отличават с характеристики на „проводници”, когато 

декларират ВОП, последвани от ВОД към същата или друга държава членка. Това са  

„подставени лица” от организатора на данъчната измама и често собственици на 

капитала се явяват български лица. Чрез тях се осъществяват големи по обем доставки 

на стоки, но сключените договори за доставки между българското и чуждестранното 

дружество само фрагментарно описват кои са страните по договора, техните 

задължения и срока за изпълнение. Не се откриват от данъчните органи на държавата-

членка и имат характеристики на „липсващ търговец”. 

  Когато в измамата участват две или повече чуждестранни лица, доставчици по 

верига, възникват затруднения за органите по приходите да съберат доказателства за 

движението на стоките и привидността на доставките. За целта следва да се търси 

съдействие от чуждестранната администрация чрез формите на административно 

сътрудничество, но не толкова чрез изпращане на запитвания за информация, колкото 

чрез преки двустранни контакти, присъствие на служители в офисите на 

чуждестранната администрация с оглед изясняване на факти и обстоятелства, по-бърз 

обмен на информация и копия на документи от значение за разследването на измамата 

и облагането на територията на страната. 

 

2. Каруселна измама
11

 

 Това е вариация на схемата „липсващ търговец“, развита чрез повтарящи се 

кръгове от трансгранични доставки, при която засичането и противопоставянето на 

измамата е по-трудно и забавено, а източеното ДДС от „липсващия търговец“ е по-

голямо. Каруселната измама е организирана на територията на поне две държави-

членки на ЕС, участниците в която привидно извършват стопанска дейност и 

декларират серия от сделки със стоки, в това число ВОП и ВОД, при които отсъства 

икономическа логика и полезност.  

Европейската комисия описва каруселната измама по следния начин: 

„проводник“ (А) извършва ВОД, облагаема с нулева ставка, до „липсващ търговец“ (В) 

в друга държава членка. Търговецът (В) придобива благата, без да плаща ДДС по ВОП, 

и извършва доставка на територията на собствената си държава към трети търговец 

,,брокер“ (С). „Липсващият търговец“ формира данъчен кредит въз основа на ДДС от 

доставката до брокера, но не плаща данъка и изчезва. Брокерът (С) предявява правото 

си на възстановяване на платеното ДДС от поръчката от В. Следователно, паричната 

                                                           
11

 Вж. още Joep Swinkels, Ibid. и НАП, НАРЪЧНИК за разследване на данъчни измами, 2010, гл. 3. 
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загуба за хазната е равна на данъка, платен от С на В. След това, С може да извърши 

ВОД до А, който от своя страна да извърши ВОД към В и измамният модел се повтаря.  

За да затруднят разследването, елементите на схемата могат да бъдат 

извършвани от В до С чрез търговци-посредници („буфери“), които могат да са 

добросъвестни, но може и да съзнават неправомерността на схемата. Този тип измама 

може да се изгради по-сложно чрез включване на доставки между няколко държави-

членки и няколко търговци във всяка държава. След като В не трябва да плаща ДДС на 

своя доставчик (А) при вноса, а в указания момент за следващия данъчен период, 

предпазният механизъм на ДДС не функционира и измамата води до оптимални 

резултати. Когато данъчните власти открият схемата, търговецът В ще е изчезнал, 

превръщайки се в „липсващ“, и данъчните власти ще се насочат към А или С, за да 

попълнят загубите.  

При описаните по-горе схеми на данъчни измами осъществяваните от 

участниците в тях привидни сделки прикриват други сделки. При тях е налице реална 

стока, която се търгува, макар и не по начина, по които участниците в данъчната 

измама се домогват да покажат. Съответно тези измами обичайно имат две цели. 

Първата, която обикновено е водеща, е да прикрият осъществявана от лицата реална 

търговска дейност и да избегнат облагането, което би възникнало, ако сделките бяха 

декларирани вярно. Втората цел е да се реализира данъчно предимство, като се получат 

суми от държавния бюджет под формата на неправомерно възстaновен данък. 

Последната е основна цел при каруселната измама. 

За разлика от всички други видове схеми на данъчни измами, отличителен белег 

на каруселните измами е недействителният стоков поток, който намира само 

документално изражение в последователни покупко-продажби между участниците по 

веригата – преобладаващо новорегистрирани или ,,спящи” дружества. Тук няма реални 

стоки и реална икономическа дейност, която да се прикрива от привидни сделки. 

Участниците в схемата преследват единствено целта да източат ДДС.  

 При каруселната измама организаторът или не извършва реална стопанска 

дейност или между извършваната от него икономическа дейност и осъществяваните 

данъчни измами няма връзка. Неговата единствена задача се състои в организиране на 

схема, която да облагодетелства както него, така и участниците в измамата. Създават се 

условия за участниците да се ползват от неправомерно формиран данъчен кредит, което 

носи облаги на организатора и на участниците под формата на парични средства, а не 

под формата на пазарно предимство, доколкото не е налице действителна 

икономическа дейност и следователно конкурентен пазар, на които тези оператори да 

придобият данъчно предимство.  

Участието в каруселни измами се явява лесен способ за осигуряване на 

ликвидни средства. Възможно е в определени случай тези измами да се преплетат с 

други схеми, при което се цели: 

- осигуряване на произход на стоки, посредством деклариране на 

недействителен ВОП от държава членка на ЕС, когато стоките са закупени от търговци 

или дребни производители на територията на страната и при тяхната продажба не са 

издадени фактури; 

- реализиране на „излишни“ количества стоки, посредством деклариране на 

недействителни ВОД, като в действителност стоките са реализирани на вътрешния 

пазар, без сделките да са обложени с ДДС. 

Каруселните измами са добре познати в ЕС и за улеснение на разследващите 

органи в европейски мащаб е възприета терминологията на ЕК, посочена по-горе, по 

отношение на лицата, участници в схемата на данъчна измама -  липсващ търговец, 

буфер и брокер, проводник, чието място и роля са изобразени по-долу: 
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Типично, дружество В („липсващ търговец”) е новорегистрирано по ДДС или 

„спящо” дружество, което рязко увеличава обема на доставките си. Непосредствено 

след регистрацията си то декларира ВОП в значителни размери от дружества, 

регистрирани за целите на ДДС в съседни държави-членки, чийто собственици е 

възможно да са български физически лица. То  не плаща декларирания ДДС за внасяне 

като резултат за периода или внася ДДС, но много нисък размер спрямо декларираните 

обороти, посредством приспадане на данъчен кредит по фактури за доставки на стоки 

или услуги, които не са действително доставени или извършени. След натрупване на 

задължения към бюджета и идентифицирането му като „липсващ търговец” от 

данъчната администрация, бива замествано с ново дружество. 

Типично за дружество „буфер” е, че декларира осъществени покупки и 

продажби на територията на страната, които са близки по стойности и обеми, и липсва 

видима икономическа изгода от дейността на дружеството. Дружеството декларира 

големи обороти и малък размер на ДДС за внасяне или в повечето данъчни периоди 

приспада ДДС. В отчетните регистри за предмета на доставките се посочват „стоки” 

или „услуги”, което затруднява проследяването на стоковия поток. В схемата този 

търговец прекъсва връзката между „брокера” и „липсващия търговец”, затруднява 

проследяването на произхода на стоките и осигурява правдоподобен данъчен кредит за 

„брокера”. В схемата може да бъдат включени няколко „буфера”. 

Типично непосредствено след регистрацията си дружеството С („брокер”) 

декларира ВОД в значителни размери и декларира ДДС за възстановяване като 

В - Липсващ 

търговец 

  

Буфер 

 

А 

проводник 

С 

Брокер 

 

 А  

проводник 

 ВОП ВОД ВОД ДЧ 

Друга ДЧ на ЕС 

Дружество А – лица, регистрирани за целите на ДДС в държава от ЕС 

Дружество В – „липсващ търговец”, не внася ДДС и неправомерно формира данъчен кредит.  

Буфер  – „буфер”, участник във веригата 

Дружество С – „брокер” извършва ВОД и декларира ДДС за възстановяване като резултат за периода. 

- - - -      Движение на фактури 
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резултат за периода. Възможно е да извършва реална дейност извън схемата, но без 

голяма обществена и икономическа значимост. Често тази дейност служи като 

прикритие и има второстепенно значение. В отчетните регистри за предмета на 

доставките се посочват „стоки” или „услуги”, което затруднява проследяването на 

стоковия поток. 

Типично дружеството А („проводник”) е регистрирано на територията на 

друга държава-членка и декларира ВОП, последвани от ВОД към друга съседна 

държава-членка. То изпълнява задълженията си по подаване на декларации и плащане 

на ДДС, и същевременно на територията на държавата членка, в която е са 

регистрирано, не настъпват загуби в резултат на дейността му. По тази причина то 

остават извън полезрението на администрацията. 

 

   Схемата на каруселната измама е изключително проста. Тя може да бъде крайно 

„замъглена“ чрез участнието на много „буфери“ и маршрути (напр. износ към трета 

страна, тъй като това също дава право на възстановяване), както и може да има спад в 

цената в най-важната фаза – когато В продава на по-ниска цена от 100 евро без ДДС - 

за да може едновременно  да осмисли изгодата от участието на „буфера“ и да 

гарантира, че изнасящият тръговец А няма да събуди подозрение, демонстрирайки 

трайна загуба.  

  Така, въз основа на примера и разсъжденията по-горе, се извеждат три основни 

характеристики на каруселната измама. 

  Първо, това е измама тип „двоен спад“. Като начало, търговец В придобива 

неправомерно данъчно предимство спрямо законните търговци (в примера, в размер на 

15 евро), като запазва за себе си това, което честно предприятие би внесло в 

държавната хазна. Тази фаза на операцията – придобивна измама или „липсващ 

търговец“ – би била изгодна дори и без последваща ВОД. Вторият елемент е 

възстановената сума при износа (в размер, според примера, на още 15 евро). 

Дължимият ДДС се изчислява, като се  сумират отложеният за плащане данък при 

вноса, 15 евро, плюс сумата, с която е облагаема доставката според ставката – в този 

случай това е нула. 

Каре 1: пример за каруселна измама 

Стъпка 1: Търговец А, намиращ се и регистриран по ДДС във Франция, доставя стоки на търговец В, 

намиращ се във Великобритания. Като последица на износа, обложен с нулева ставка, А получава 

пълно възстановяване за целия заплатен до момента входящ ДДС. Цената на стоките без ДДС е 100 

евро.  

Стъпка 2: Търговец В не трябва да плаща ДДС при вноса, а през следващия данъчен период. Ако 

британската нормална ставка за облагане с ДДС е 15 % и В не увеличава цената при последващата 

продажба, В продава на друг британски търговец („буфер“) стоките на цена 115 евро с ДДС. 

Издадената на „буфера“ фактура формира правото на данъчен кредит за него в размер от 15 евро, 

който е предназначен за приспадане от изходящия му ДДС. Вместо да внесе тези получени и 

фактурирани 15 евро на данъчните власти, „липсващият търговец“ (В) изчезва и не внася дължимия 

ДДС. 

Стъпка 3: Фактурата, издадена от В, продължава по производствената верига през „буфера“, а и 

вероятно други „буфери“, които може да не знаят за измамата, която се извършва, докато не достигне 

до търговец С, който изнася стоките извън Великобритания. Така С формира право на пълно 

възстановяване за сумата, която включва ДДС, който В, всъщност, не е платил. Ако „буферите“ също 

не повишат цената, С е получил стоките на цена 115 евро с ДДС. Тогава, възстановяването би било в 

размер на 15 евро, отговарящо на ДДС, което търговецът вносител В е фактурирал, но не е внесъл. 

Стъпка 4: При чиста форма на каруселната измама, чрез ВОД С отново изпраща стоките във 

Франция (може и през трети страни). Целият процес започва отново със същите стоки – обикновено 

скъпи вещи, относително лесни за транспортиране. 

Източник: Michael Keen и Stephen Smith „VAT Fraud and Evasion: What Do We Know, and What 

Can be Done?“, публикувана в IMF Working paper WP/07/31. 
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  Второ, погледнато отстрани, може би съвсем не е очевидно кои търговеци – 

различни от получателя при ВОД, който осъществява ВОП и изчезва – са страни по 

измамата. В примера, търговците между вноса и износа могат да бъдат напълно 

невинни  (въпреки предложените им подозрително привлекателни цени). При 

обикновена придобивна измама основният износител А и последният доставчик С 

могат също да бъдат невинни. Въпреки че всички дадени примери до момента се 

отнасят до всички свързани съучастници в измамата, според решението на СЕС по 

делото Optigen, Fulcrum& Bond House, което ще бъде разгледано подробно по-долу, е 

възможно невинни участници също да участват в измамата, като просто купуват и 

продават стоки. Ако първият участник по веригата е „липсващият търговец“, стоките 

могат да продължат да се препродават от невинни участници
12

.  

  Трето, главният участник в измамата – вносителят, който предстои да изчезне – 

трябва да е регистриран по ДДС, тъй като правилата на ЕС позволяват нулева ставка 

при износа към друга държава-членка само ако вносителят представи валиден 

регистрационен номер по ДДС (представянето на неистински би изложило А на риск от 

разкриване). 

Най-важният белег на каруселната измама е нейната приспособимост към 

нормативни, пазарни и административни реалности в различните държави-членки. На 

ресурсите и изобретателността на данъчните власти извършителите противопоставят 

                                                           
12

 Bond House Systems Limited е бил такъв невинен търговец, на когото данъчните власти на 

Великобритания са дължали 13,200,000 лири. До 2006 г. становището на властите е било, че няма да 

изплащат на такива лица по веригата сумите по възстановяването, тъй като доставките са изпразнени от 

икономическо съдържание и затова са извън обсега на ДДС режима. Bond House завежда дело срещу 

данъчните власти по отношение на тази им позиция, като случаят е отнесен към СЕС. През януари 2006 

СЕС отсъжда в полза на търговеца и отрежда дължимото по данъчния кредит ДДС да бъде изплатено на 

Bond House. Оценено е, че това решение ще коства на Великобритания стотици милиони паундове, тъй 

като и други търговци са предявили правата си. 

През последните години преди влизането на България в ЕС, популярност в страната придобива т.нар Х-образна ДДС 

измама. Тя също представлява версия на „липсващ търговец“ и включва „под-верига“ от доставки, чиято цел е да 

неутрализира данъчните задължения на „липсващия търговец“ от неговата ДДС сметка. Първоначално стоките се 

продават от нерегистриран по ДДС търговец (А) на регистриран по ДДС получател/доставчик (В) на цена без ДДС. 

Следното служи за примамка:  неговата задача е да осигури правото на възстановяване на ДДС от организатора на 

схемата (О), тъй като О плаща данъка по сметката на В. Независимо от това, данъчното задължение на В няма да бъде 

събираемо – когато възникне, В няма да има никакви пари по ДДС сметката. Причинта за това е, че сметката на В ще 

бъде „източена“ чрез спомагателни поръчки от друг доставчик (С) и ДДС по тях ще се прехвърли на неговата сметка. 

На хартия В вече разполага с бързо подвижни потребителски стоки, които продава на крайните потребители (СВ), 

главно нерегистрирани по ДДС лица. Идеята е да се избегне плащане на ДДС (което отличава модела от каруселната 

измама), с което се облагат продажбите в сметката на В. Обобщено, платеният при първоначалната поръчка ДДС 

накрая се възстановява от О, като едновременно с това бива изтеглян от ДДС сметката на В. В същото време, данъкът 

също се използва за легализирането на спомагателни продажби. Затова, в основата си, Х-схемата е по-скоро метод за 

избягване на ДДС, отколкото неправомерно възстановяване. Но е възможно да се удвои и дори утрои ефекта й, ако О, 

вместо да продаде придобитите стоки на националния пазар и да декларира продажби, ги изнесе фиктивно и ги продаде 

в страната за нерегистрирана сума. Друг вариант е да ги изнесе наистина, но при по-ниска декларирана цена. В добавка, 

основната верига може да бъде направена много по-дълга и сложна с включването на много преднамерени или 

непреднамерени посредници, с цел да е по-трудна за проследяване и прекъсване. 

Наименованието на измамата идва от факта, че участниците биха били разположени под формата на буквата Х, ако 

биха били изобразени схематично, като в горния ляв и десен ъгън биха били А и СВ, в долния ляв и десен ъгъл – О и С, 

а в средата, разбира се, В 

Източник: Konstantin Pashev, Fighting VAT Fraud: The Bulgarian Experience, Ibid. 
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все по-усложнени версии на измамата. Една от най-разпространените сред тях е 

обратната търговия. 

3. Обратна търговия
13

 

Терминът „обратна търговия“ се отнася до данъчно-задължено лице, което 

участва в два отделни типа вериги от доставки през един и същ данъчен период, като 

данъкът, с който се облага доставката в едната верига, е предназначен да компенсира 

данъка при придобиването в другата верига. Едната е „веригата на данъчната загуба“ 

(„мръсна верига“), където данъчнозадълженото лице заплаща данък за придобивания на 

територията на страната и извършва ВОД на същите стоки и услуги към друга държава-

членка. Втората е „обратната верига“ („чиста верига“), където същото лице обикновено 

придобива стоки и услуги от друга държава-членка (ВОП) и ги препродава в страната, 

действайки като получател и генерирайки данъчни задължения от последващите 

продажби на националния пазар. Първата верига води до основния получател на ВОД 

или, понякога, до друг „контратърговец“ (главен участник в „обратна търговия“). Във 

втория случай е налице „двойна“ или „множествена“ обратна схема.  

Обикновено няма данъчна загуба, особено при обратните схеми, по простата 

причина, че „обратният търговец“ действа като получател и трябва да заплати данък 

при придобиването, който компенсира първата верига.  

Търговец С, който е „брокер“ накрая на „мръсна верига“, с формирано право на 

възстановяване на платен ДДС, придобива стоки от друга държава-членка при нулева 

ставка. После продава придобитите блага и начислява върху тях ДДС, за който 

отговаря с данъчно задължение към държавата. Това задължение се компенсира с 

правото му на възстановяване, което води (обикновено) до неплащане или много малко 

по размер плащане към данъчните власти. Купувачът, търговец Х, изнася с нулева 

ставка и предявява право на възстановяне. Надеждата на измамника е, че ако данъчните 

власти разследват веригата от доставки, завършваща с износа на Х, те ще открият, че 

целият ДДС е точно отчетен и заплатен (това е „чистата верига“) и разследване върху 

чистата верига няма да доведе до „мръсната верига“, водейки до заплащането на Х на 

желания ДДС върху износа на стоки, който е преминал през „чистата верига“.
14

 

 

                                       „Мръсна“ верига 

                                                           
13

 Вж. още данните на уебсайта на HM Customs and Excise – британските данъчни и митнически служби. 
14

 HMRC v Livewire Telecom Ltd; HMRC v Olympia Technology Ltd ,  Raymond Hill, First published by De 

Voil Indirect Tax Intelligence, Issue 153, February 2009 
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                                         „Чиста“ верига 

 

Що се отнася до участниците в измамата, техните функции и основни 

характеристи са същите като при каруселната измама. „Брокерът“ С, показан на 

схемата по-горе, е именно данъчнозадълженото лице, което веднъж действа като 

доставчик и веднъж като получател по доставката. Следователно, при наличието на 

„липсващ търговец“, целта е да се избегне плащане на ДДС.  
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IV. Анализ на практиката на Съда на ЕС
15

 

След като данъчните власти открият измамната схема, два подхода са възможни 

–  да откажат на „брокера“ правото на данъчен кредит от сделката с „липсващия 

търговец“ (респ. с „буфера“, ако има такъв) или да „обърнат“ нулевата ставка от 

последващата доставка на „брокера“ до „проводника“(търговец в друга държава-

членка). 

По отношение на обстоятелствата, при които данъчнозадълженото лице може да 

понесе неблагоприятната последица от загубата на правото на данъчен кредит, ако е 

или ако се установи, че е част от „липсващ търговец“, каруселна измама или обратна 

търговия, същестуват няколко важни дела на СЕС. От тях се извличат основните 

принципи на практиката на Съда, която към 2013 г. включва около 600 дела.  

 

1. Optigen, Fulcrum & Bond House
16

 

Трите дружества, срещу които е образувано производство, са учредени във 

Великобритания и извършват стопанска дейност, като купуват процесори от дружества, 

установени в Обединеното кралство, и ги продават на купувачи, установени в друга 

държава-членка на ЕС. След като поръчките на процесори са извършени във 

Великобритания, техните доставчици са начислили ДДС върху доставките до трите 

компании. Въпреки това, британските власти отказали приспадане на този ДДС, тъй 

като са открили, че доставките са част от каруселни измами. Властите приели, че 

измамните доставки, независимо от това дали трите компании действително са 

участвали в измамата, не са икономически (стопански) дейности и затова са извън 

обхвата на ДДС.  

СЕС отчита, че обхватът на термина ,,стопанска дейност“ е много широк, и 

има обективен характер, т.е. дейността се счита икономическа независимо от целта или 

резултата. Всяка сделка се разглежда отделно и характерът й във веригата не може да 

се промени от по-ранни или последващи събития. СЕС отбелязва, че би било 

противоречащо на ДДС системата и нарушение на принципа на данъчен неутралитет, 

ако данъчните власти трябва да определят дали дадена сделка представлява стопанска 

дейност или не, като взимат предвид намерението на друг търговец, участник в същата 

верига или възможния измамен характер на друга сделка по веригата. СЕС също 

констатира, че въпросните сделки не са извън обхвата на ДДС само защото не са 

напълно противозаконни. Според него за целите на ДДС принципът на данъчен 

неутралитет преклудира всякакво основно разграничение между законна и 

противозаконна сделка, дори когато сделката може да бъде престъпление. СЕС 

заключва, че сделки, които не са сами по себе си опорочени от ДДС измама, 

представляват „стопанска дейност“, когато отговарят на обективните критерии, върху 

които дефиницията на термина е основана, и, че правото на данъчнозадължено лице да 

формира право на данъчен кредит (да приспада) не може да бъде засегнато от факта, че 

във веригата от доставки, от която сделката е част, няколко предишни или последващи 

сделки са опорочени от ДДС измама без данъчнозадълженото лице да знае или да е 

можело да знае.   

След като запитващият съд е посочил, че участниците, включени в 

производствените действия, са невинни, не са участвали и не са знаели и са нямали 

задължение да знаят за каруселната измама, СЕС се е разграничил от „установения 

факт“. Не е съвсем ясно какво е имал предвид запитващият съд под прилагателното 

                                                           
15

 Вж. още Joep Swinkels, Ibid. 
16

 Optigen Ltd (C-354/03), Fulcrum Electronics Ltd (C-355/03), Bond House Systems Ltd (C-484/03) от 12 

януари 2006 г. 
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„невинен“. Би могло да се интерпретира в смисъл, че засегнатата страна не е извършила 

престъпление, но е могла да знае, че е участник в „необичаен“ вид сделка. 

2. Axel Kittel и Recolta Recycling
17

 

Optigen, Fulcrum & Bond House често биват сравнявани с делото на Axel Kittel & 

Recolta Recycling, които сами по себе си също касаят каруселната измама. Според 

фактическата обстановка, дружеството Computime Belgium (Computime с представител 

Axel Kittel) е купило компонени от Белгия и ги е препродало на клиенти, главно в 

Люксембург. Те са препродали компонените на люксембургския пазар на други лица, 

които са ги доставили на доставчика на Computime. След като разкрили, че Computime 

съзнателно е участвало в каруселна измама и е възнамерявало да възстанови веднъж 

или повече пъти сумата на ДДС, фактурирано от неговия доставчик за същите стоки и 

че доставките, направени до Computime са фиктивни, данъчните власти отказали 

данъчен кредит на Computime върху платените доставки.  

Recolta купило от Mr Ailliaud 16 луксозни пътни транспортни средства, които 

последният закупил от дружеството Auto-Mail. Купеното от Ailliaud не води до ДДС, 

платим на държавната хазна, и Ailliaud не предал на белгийската държава ДДС, платен 

от Recolta, което препродало пътните превозни средства без ДДС на Auto-Mail с 

разрешение за продажба за износ. Според разследването на данъчните власти, Ailliaud и 

Auto-Mail са създали схема за каруселна измама, от която са част и сделките с Recolta, и 

в последствие данъчните власти отказали правото на данъчен кредит, макар 

дружеството да не е знаело за измамната схема, в която е взело участие.  

Както на Axel Kittel, така и на Recolta Recycling данъчните власти отказали 

правото на данъчен кредит на основание на националното гражданско право, което 

счита договора за необратимо невалиден (нищожен) като противоречащ на 

обществената политика поради незаконна основа на договор на продавача. 

Разсъжденията на СЕС са много близки до тези в Optigen. Съдът напомня, че сделки, 

които не са сами по себе си опорочени от ДДС измама, представляват доставки на 

стоки, извършени от данъчнозадължено лице, действащо като такова, когато сделките 

отговарят на обективните критерии, независимо от намерението на търговец, различен 

от данъчнозадълженото лице, включено в същата верига на доставка и/ли възможен 

измамен характер на друга сделка от веригата, предхождаща или последваща сделката, 

изпълнена от данъчнозадълженото лице, относно която това данъчнозадължено лице не 

е знаело и не е могло да узнае. Данъчните власти не могат да отказват правото на 

данъчен кредит на данъчнозадължените лица въз основа на националното гражданско 

право, според което нищожният договор е противоречащ на обществената политика. 

Съдът отбеляза, че правото на приспадане на входящ ДДС от данъчнозадължено лице, 

което извършва такива сделки, също не може да бъде засегнато от факта, че във 

веригата на доставка, от която тези сделки са част, друга предходна или следваща 

сделка е опорочена от измама с ДДС, без това данъчнозадължено лице да е знаело или 

да е могло да узнае  за измамата. СЕС добавя, че същото заключение се отнася и когато 

такива сделки са изпълнявани във връзка с измамата, извършена от продавача, без 

знанието на това данъчнозадължено лице.  

Въз основа на това становище се формира и принципът Kittel18, който е 

основополагащ за разбирането на „липсващия търговец“, каруселната измама и 

„обратната търговия“. 

Въз основа на горепосочената логика Съдът е достигнал и до следните изводи
19

. 

Търговците, които взимат всички необходими мерки, за да гарантират, че техните 
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сделки не са свързани с измама, независимо дали това е измамно избягване на ДДС или 

друга измама, трябва да могат да се позоват на законността на тези сделки, без риск да 

загубят правото на приспадане на ДДС. Обратно, обективните критерии, които 

образуват основата на понятията ,,доставка на стоки, осъществена от 

данъчнозадължено лице" и ,,стопанска дейност", не са изпълнени, когато данъкът е 

избегнат от самото данъчнозадължено лице. Когато данъчните власти установят, че 

правото на приспадане е било използвано с измамни цели, те могат да изискат плащане 

отново на приспаднатите суми със задна дата.  

Националният съд трябва да откаже правото на приспадане, когато предвид 

обективните фактори е сигурно, че данъчнозадълженото лице е знаело или е трябвало 

да знае, че със своята покупка е участвало в сделка, свързана с измамно избягване на 

ДДС, дори когато въпросната сделка отговаря на обективните критерии, които 

образуват основата на понятията ,,доставка на стоки, извършена от данъчнозадължено 

лице" и ,,стопанска дейност". Такова данъчнозадължено лице трябва - за целите на 

Шеста директива, да се счита за участник в тази измама, независимо дали има печалба, 

или не от препродажбата на стоките. Това е така, защото то подпомага извършителите 

на измамата и става съучастник. С такова тълкуване, дори при усложняване на 

измамните сделки, става възможно те да се предотвратят.  

Когато получател на доставка на стоки е данъчнозадължено лице, което не е 

знаело и не е могло да узнае, че съответната сделка е свързана с измама, извършена от 

продавача, член 17 от Шеста директива трябва да се тълкува в смисъл, че той изключва 

правилото на националното право, съгласно което нищожността на договора за 

продажба причинява на данъчнозадълженото лице загуба на правото да приспада ДДС, 

който е платило. В това отношение, няма значение дали договорът е недействителен 

поради измамно избягване на ДДС или поради друга измама. Също така, когато 

предвид обективните фактори е сигурно, че доставката е за данъчнозадължено лице, 

което е знаело или е трябвало да узнае, че със своята покупка участва в измамна сделка, 

националният съд трябва да откаже правото за приспадане на това данъчнозадължено 

лице. 

Въз основа на посочените констатации на СЕС, принципът Kittel може да бъде 

обобщен в 3 основни въпроса. 

 На първо място, налице ли е измамно избягване на плащане на ДДС? Ако 

бъде проследена сделка на данъчнозадълженото лице до самото й начало и бъде 

установено данъчна загуба, трябва да се определи дали загубата е резултат на измама 

или например на грешка в хода на нормалната стопанска дейност. Ако няма 

доказателства за измама във веригата от сделки (нагоре или надолу; на територията на 

страна или към трети страни), принципът Kittеl не може да бъде приложен. За разлика 

от класическите „липсващ търговец“ и каруселна измама, не е типично за 

„контратърговците“ при обратна търговия да злоупотребяват с данъчните си 

задължения, но някои го правят. В такива случаи „контратърговецът“ е третиран просто 

като основен участник в обратната търговия, но не и като нарушител, макар и да не е 

изпълнил данъчните си задължения и да е взел участие в данъчната загуба,  причинена 

от цялата схема. Всички сделки, извършени от контратърговеца, следва да се проследят 

до самото им начало и край, като има предвид, че измамното избягване на ДДС може да 

приема различни форми и не трябва да е задължително свързано с „лиспващ търговец“. 

Според принципа Kittel данъчните власти трябва да докажат, че е налице 

„измамно избягване на ДДС“, но не се поставя като задължително условия да се докаже 

кой е облагодетелствалият се нарушител. Спори се, че Kittel може да бъде приложен, 

само когато е доказано, че злоупотребителят е получател от ЕС, както и само когато 
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избягването на ДДС се проявява при доставчика (който се явява злоупотребител) на 

данъчнозадълженото лице, чието право на приспадане е било отказано.  

Налага се разбирането, че принципът Kittel не се нуждае от измамно избяване на 

ДДС в държавата-членка, в която ВОП е извършено. Затова, когато има измамно 

избягване на ДДС извън страната, трябва да бъде доказано, че вътрешните доставки са 

били свързани с измамното избягване и че данъчнозадълженото лице е знаело или е 

трябвало да знае за измамата и тогава правото на приспадане може да бъде отказано. 

На второ място, свързана ли е доставката с измамното избягване на ДДС? 

Въпросът се отнася до необходимостта да се покаже, че сделката е свързана директно 

или чрез други връзки с верига от сделки, в която има един или повече случаи на 

измамно избягване на ДДС (което може да включва и измамно формиране на данъчен 

кредит), независимо от мястото на изследваната сделка във веригата. По отношение на 

обратната търговия, сделката може да е свързана с измамното избяване, дори и ако 

данъчната загуба се прояви в различна верига. Процесът на компенсиране на данъците 

по придобиване и доставки за определен период и отговорността, която се поражда 

спрямо съответните данъчни власти, може да свърже две или повече сделки или верига 

от сделки, където има поне един общ участник, без значение дали продадената стока е 

същата. Ако има връзка в този смисъл, няма значение коя сделка или верига е първа. 

Затова от значение е веригите от сделки да бъдат напълно проследени и всички 

злоупотребители – идентифицирани.  

Трето, когато се включи в доставката, данъчнозадълженото лице знае ли 

или трябвало ли е да знае, че тя е свързана с измамното избягване на ДДС? За да 

се приложи принципът, отговорът на този третият въпрос трябва да бъде положителен. 

Решението на СЕС не дефинира формулата „знаело или е трябвало да знае“, но 

показва, че тя се установява на основата на обективни факти. След като доставките се 

проследят и всички доказателства се съберат, трябва да се установят: 

 Доказателства, че данъчнозадълженото лице знае за за измамата към момента на 

извършването на доставката;  

 Характеристиките на вида доставка, които биха накарали данъчнозадълженото 

лице да постави под съмнение връзката на сделката с измамно избягване на ДДС 

и 

 Дължимата грижа и оценка на риска, положени от данъчнозадълженото лице, за 

да идентифицира рисковете. 

Въпреки яснотата, която внасят трите основни въпроса, в разбирането на 

принципа Kittel остават някои празнини. Значението му, както и разбирането за точните 

дефиниции на „знаело или е трябвало да знае“, може да бъде дадено само от СЕС. 

Докато това стане, действат правилата от практиката на националните съдилища.
20

 

 

3.Federation of Technological Industries
21

 

В делото Federation of Technological Industries СЕС предоставя допълнителни 

насоки за установяване, че при поръчката данъчнозадължено лице е знаело или е 

трябвало да знае, че е взело участие в сделка, свързана с измамно избягване на ДДС. 

Federation of Technological Industries (Федерацията) е подала заявление за съдебен 

контрол на разпоредби от националното законодателно, насочени към борбата с 

„липсващите търговци“ при вътреобщностните данъчни измами, включително 

каруселна измама, като твърди разпоредбите не са съвместими с общностното право. 

Според тях данъчнозадължено лице, на което са доставени стоки и услуги и което е 
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знаело или имало достатъчно основания да подозира, че част или целият ДДС, дължим 

по тази доставка, или по коя да е предходна или последваща доставка, няма да бъде 

платен, може да бъде подведено под отговорност заедно или по отделно с лицето, което 

е отговорно за плащането на ДДС. С решението си от 11 май 2006 г. СЕС потвърждава, 

че държавите-членки по принцип разполагат с правомощието да подвеждат под 

отговорност трети лица, но добавя, че такива разпоредби трябва да са в съответствие с 

принципите за правна сигурност и пропорционалност.   

Относно пропорционалността, СЕС посочва, че подвеждане под отговорност на 

трети страни в национален аспект може да се извършва само по отношение на лица, 

които по време на доставката са знаели или са имали достатъчно основания да 

подозират, че част или целият ДДС, дължим върху доставката или върху коя да е 

предходна или последваща доставка на стоките, няма да бъде изплатен. Предполага се, 

че лицето има основателни причини да подозира, ако дължимата от него цена е била 

по-ниска от най-ниската цена, която основателно би могла да бъде считана за дължима 

за тези стоки на пазара, или е била по-ниска от цената, дължима за всяка предходна 

доставка на същите стоки. По националното законодателство тази презумпция е 

оборима, ако се докаже, че по-ниската дължима цена на стоките се дължи на 

обстоятелства, които не са свързани с неплащане на ДДС. Въпреки това, СЕС добавя, 

че търговците, които вземат всички предпазни мерки, които основателно биха могли да 

бъдат изисквани от тях за гарантиране, че техните сделки да не образуват част от 

вериги, опорочени с ДДС измама, трябва да могат да се позовават на законността на 

тези сделки без риск от солидарна отговорност за плащане на ДДС, дължим от друго 

данъчнозадължено лице. 

4.  EMAG
22

 

Въпреки, че делото не потвърждава изрично наличието на каруселна измама, 

EMAG също е включвал „липсващ търговец“. В това дело, австрийската компания 

EMAG Handel Eder OHG (EMAG) поръчала нежелезни метали от К., който също е 

регистриран в Австрия и е поръчал стоките от доставчик в Италия или Холандия. След 

сключването на всяка сделка, К. инструктирал своите служители да предоставят 

стоките на спедитор, който да ги достави с камион директно до EMAG в Австрия или 

до онези клиенти на EMAG, които се намирали в Австрия, съобразно с инструкциите на 

EMAG. К. фактурирал договорената цена и добавил австрийски ДДС с нормална ставка 

от 20 %. След това EMAG формирало право на данъчен кредит от входящия ДДС, 

което данъчните власти не приели, тъй като доставката на К. до EMAG представлявала 

ВОД, облагаема с нулева ставка. Данъчните власти приели гледната точка, че в рамките 

на триъгълна сделка, в която стоките се изпращат или транспортират от първия 

доставчик до крайния потребител в друга държава-членка, всяка сделка по веригата 

представлява ВОД, облагаема с нулева ставка.  

За настоящото изследване относимостта на решението на СЕС е ограничена до 

следното заключение. Където две последващи доставки на едни и същи стоки, 

извършени възмездно между данъчнозадължени лица, действащи като такива, дават 

основание за единично вътреобщностно изпращане или транспорт на тези стоки, това 

изпращане или транспор може да бъде приписан/о на само една от двете доставки, 

които по отделно ще бъдат облагаеми с нулева ставка като ВОД. Другата доставка ще 

бъде облагаема с ДДС или в държавата-членка на изпращането, или в тази на 

получаването на стоките, според това дали първата или втората от двете последващи 

доставки е ВОД. Въпреки че СЕС не обяснява въз основа на какви критерии 

вътреобщностното изпращане или транспорт да бъде приписано на първата или втората 
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от двете последователни доставки, със сигурност може да се изведе, че в EMAG 

първата доставка представлява ВОД, облагаема с нулева ставка. Тъй като EMAG не е 

знаело и е нямало основателни причини да подозира, че част или целият ДДС, дължим 

върху доставката или коя да е предходна или предстояща доставка на тези стоки, няма 

да бъде изплатен, то формира правото на данъчен кредит относно ДДС, обложен от К. 

От разгледаната практика на СЕС става ясно, че данъчнозадължени лица, които 

се окажат участници в каруселна измама, са единствено защитени от искането на 

данъчните власти да изплатят отново ДДС, което са приспаднали, ако този ДДС се 

намира във връзка с действителна доставка и ако те са наистина невинни, т.е. не са 

знаели и са нямали основателни причини да подозират, че част или целият ДДС, 

дължим върху доставката, няма да бъде изплатен. Подобни изисквания се прилагат за 

целите на отговорността на трета страна, в която лице, станало част от измамна верига 

от сделки може да бъде подведено под отговорност поотделно или заедно за плащането 

на дължимия ДДС. Подозрително ниска цена при поръчка може да бъде основание 

потребителят да бъде третиран като съучастник в измамата. За да се установи неговата 

добросъвестност, данъчнозадълженото лице трябва да е взело всички мерки, които са 

необходими, за да гарантира, че неговите сделки не са свързани с измама, независимо 

дали това е избягване на ДДС или друга измама. 

Когато открият, че данъчнозадължено лице е въвлечено в каруселна измама, но 

нямат достатъчно доказателства за активното участие на лицата в измамната схема или 

невземането на всички необходими предпазни мерки, за да се провери дали тези сделки 

са свързани с измама, данъчните власти ще са принудени да погледнат критично на 

нулевата ставка на последващите ВОД, които са под въпрос.  

По отношение на обстоятелства, при които данъчнозадължени лица биха могли 

да загубят правото на извършване на доставки с нулева ставка, СЕС е постановил 

няколко важни решения. Според Директивата за ДДС държавите-членки трябва да 

облагат с нулева ставка ВОД на стоки, ако са изпратени или транспортирани извън 

територията на страната, но в Общността, от или от името на продавача или на 

придобиващия стоките, до друго данъчнозадължено лице, действащо като такова, в 

държава-членка, различна от тази, от която изпращането или транспортът на стоките е 

започнал
23

. Накратко, доставката трябва да е направена до друго данъчнозадължено 

лице и стоката трябва да е изпратена или транспортирана до друга държава-членка, 

различна от държавата-членка на изпращане. 

Доставчикът трябва да изпълни редица административни изисквания, като напр. 

да издаде ДДС фактури, в които трябва да се споменава ДДС идентификационния 

номер на клиента и да поддържа в счетоводството си детайли относно ДДС, за да може 

да го прилага и приложението му да се проверява от данъчните власти. В този смисъл, 

само тези, които са възприела възгледа, че ДДС не само не трябва да бъде бреме за 

данъкоплатците, но и че данъчнозадължените лица трябва да бъдат освободени от 

„товара“, за да се осмисли използването на нулевата ставка, могат да застанат зад 

идеята, че, където доставчикът няма никакви доказателства, че стоките са били 

изпратени или транспортирани до дестинация извън държавата-членка на изпращане, 

той  може да премести доказателствената тежест върху данъчните власти. 

Според това крайно виждане преди да коригират нулевата ставка данъчните 

власти трябва да поискат информация от данъчните власти на държавата-членка, в 

която стоките са пристигнали. По принцип, условията за ВОД с нулева ставка са 

сходни с тези на износа на стоки извън ЕС с нулева ставка, макар че за целите на 

изнасянето с нулева ставка ДДС статусът на клиента не е релевантен и стоките трябва 
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да бъдат изпратени или транспортирани от или от името на доставчика или на клиента, 

който не е от ЕС, до дестинация извън Общността.  

Когато данъчните власти не успеят да възстановят загубите на доходи от 

каруселната измама, като забранят на донросъвестната страна да формира данъчен 

кредит, те трябва да се съсредоточат върху последващата доставка, направена от това 

лице, особено когато е предназначена за износ извън ЕС или ВОД. 

Както СЕС потвърждава в делото Wilfried Lange, износът с нулева ставка е 

налице, когато съществените изисквания на износа са изпълнени и, за целта на нулевата 

ставка, никакво разграничение не би могло да бъде направено между законни и 

незаконни износи. Общоприето е, че износът трябва да съдържа документно 

доказателство, че стоките действително са напуснали територията на страна и, 

съответно на Общността. Документното доказателство играе ролята на митнически 

документ за износ, въпреки че според митническите правила на ЕС доказателствената 

стойност на такива документи е доста надценена. Теоретично, въпросът е дали същата 

доказателствена тежест лежи върху данъчнозадълженото лице, което твърди, че е 

направило ВОД. В тази връзка е и делото Twoh. 

5.Twoh
24

 

Холандското дружество Twoh доставя компютърни части до предприятия в 

Италия при „франко завод“ условия на доставката („ex-works“ или EXW), което е част 

от международните търговски правила (наречени „Incoterms 2000“), разработени от 

Международната търговска камара. Въпреки че не притежавало никакви документни 

доказателства, че стоките са напускали Холандия, Twoh извършило доставки с нулева 

ставка. Защитата срещу проверка от данъчните власти за неплатен ДДС е била 

основана на аргумента, че въз основа на договорката за взаимно сътрудничество между 

държавите-членки, холандските данъчни власти трябва да поискат от компетентните 

италиански власти информация за вътреобщностния характер на доставките.   

СЕС е приел, че тежестта на доказването на право на данъчен кредит (в този 

случай правото на нулева ставка), възложена на този, който иска да се възползва от 

такова право, се вписва в наложените от общностното право ограничения. Ето защо е в 

тежест на доставчика на стоките да докаже, че са изпълнени условията за ползване на 

нулевата ставка. Съдът добавя, че с оглед предназначението на уговорките за взаимно 

сътрудничество между държавите-членки (които са за борба с избягването на ДДС и се 

цели да се позволи на държавите-члнеки да определят точно какъв данък да се събере), 

фактът, че според тях се урежда сътрудничеството между данъчните власти на 

държавите-членки (което показва, че физически лица не могат да се ползват от тези 

права) и фактът, че националните данъчни власти могат да поискат информация, с 

която не могат да сдобият сами, по никакъв начин не съдържат задължение за 

данъчните власти. Договорките за взаимно сътрудничество не трябва да бъдат 

обременявани с исканията на данъчните власти на държавите-членки, опитващи се да 

установят вътреобщностния характер на доставките, направени от данъчнозадължено 

лице, което само не може да предостави необходимите доказателства в тази посока. 

Накрая, СЕС отбелязва, че дори ако данъчните власти на държавата на изпращане се 

нуждаят от информация от държавата на получаване, че клиентът е декларирал ВОП, 

такава информация не би представлявала решаващо доказателство, че стоките наистина 

са напуснали територията на изпращащата държава. 

6. Teleos
25

 

За да получи правото на нулева ставка при ВОД, доставчикът трябва да 

притежава необходимото документно доказателство, че са налице всички реквизити за 
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изпълнението на нормална доставка, включително че благата са били изпратени или 

транспортирани до дестнация извън държавата-членка на доставчика. Същото ниво на 

яснота, обаче, не съществува, когато доставчикът има доказателства за изпращането 

или транспорта на стоки, но това доказателство е неистинско.  

Teleos е търговец във Великобритания и продава мобилни телефони на испански 

търговец Total Telecom Espana SA/Ercosys Mobil SA (“Total Telecom”). Според 

договорите за продажба, дестинацията за стоките е била Франция и в определени 

случаи Испания. Договорите и тук били сключени при „франко завод“ условия, което 

означавало, че Teleos трябвало да предостави стоките на Total Telecom в склад във 

Великобритания, като Total Telecom е отговорен за транспорта до съответната държава-

членка. За всяка сделка Teleos е получавал от Total Telecom няколко дни след 

продажбата подписана и подпечатана оригинална международната товарителница CMR 

(спедиторски документ, създаден въз основа на Конвенцията за договора за 

международен автомобилен превоз на стоки, Женева, 19 май 1956 г., изменена с 

Протокола от 5 юли 1978 г.), описваща стоките и отбелязваща адреса на доставката, 

името на превозвача и номера на превозното средство. Тази товарителница, подписана 

от Total Telecom, служела за доказателство, че мобилните телефони са достигнали 

определената дестинация.  

На първо време данъчните власти приели тези документи като доказателство за 

износа на стоките извън Великобритания и приели нулева ставка, като признали на 

Teleos право на възстановяване на платения по получени доставки данък. При 

последващи проверки обаче открили, че в някои случаи посоченото в международните 

товарителници CMR местоназначение е фалшиво, превозвачите не съществуват или не 

извършват превоз на мобилни телефони и регистрационните номера на посочените 

превозни средства се отнасят до несъществуващи или неподходящи за превоза на 

такива стоки превозни средства. От това данъчните власти направили извода, че 

мобилните телефони никога не са напускали Великобритания и вследствие на това 

наложили заплащането на полагащия се ДДС, като признали, че Teleos не е участвало в 

измамата.  

Поставя се въпросът дали сделка като описаната може да бъде обложена с 

нулева ставка като ВОД, когато стоките: 

- са предоставени на разположение на клиента и документните доказателства 

сочат, че стоките трябва да бъдат транспортирани до друга държава-членка; 

или 

- са пътували, но не са завършили задължително пътуването си до другата 

държава-членка; или 

- са напуснали държавата на доставчика по пътя си към другата държава-

членка; или 

- са пристигнали в държавата-членка, която е търсената дестинация, 

Съдът констатира, че нулевата ставка е приложима само когато стоките 

физически са напуснали държавата на доставчика. Независимо от това, Съдът не 

допуска компетентните органи на държавата-членка на доставката да задължават даден 

доставчик, който е действал добросъвестно и е представил доказателства, 

установяващи на пръв поглед правото му на освобождаване на дадена ВОД на стоки, да 

заплати впоследствие ДДС върху тези стоки, когато тези доказателства се окажат с 

невярно съдържание, без обаче да бъде установено участието на споменатия доставчик 

в данъчната измама, доколкото той е взел всички разумни мерки в рамките на своите 

възможности, за да се увери, че осъществяваната от него ВОД не го довежда до участие 

в такава измама. Съдът добавя, че обстоятелството, че получателят на доставката е 

представил пред данъчните органи на държавата-членка по местоназначението 
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декларация относно ВОП, може да представлява допълнително доказателство, целящо 

да установи, че стоките действително са напуснали територията на държавата-членка 

на доставката, но не представлява решаващо доказателство с оглед на освобождаването 

от данък върху добавената стойност на дадена ВОД. 

 

7.Netto Supermarkt
26

 

От 1992 г. до 1998 г. Netto Supermarkt, което стопанисва и управлява дискаунт 

супермаркети в Германия, възстановява хиляди германски марки на своите клиенти, 

заплатени от тях като ДДС. Дружеството решава да извърши такива възстановявания на 

гражданите на трети страни, ако същите могат да представят доказателство за износ 

извън Общността на закупени стоки по повод пътувания с нетърговска цел. Такова 

доказателство се свързва, от една страна, с обстоятелството, че половината от печата на 

митницата се намира върху фискалния бон, а другата половина върху митническия 

формуляр, както и от друга страна, с представянето от чуждестранния гражданин на 

неговия паспорт.  

През 1998 г. Netto Supermarkt помолило митнически власти да проверят дали 

митническият печат №º73, както и митническите формуляри, върху които е поставен, 

са подправени. След като първоначално дали отрицателен отговор, властите 

информирали Netto Supermarkt, че в резултат на ново разследване са разкрили, че 

представените от него документи били подправени. Вследствие на това данъчните 

власти установили, че между 1993 г. и 1998 г. полски граждани са съставили голям 

брой доказателства за износ на стоки с подправени митнически формуляри или 

съответно са поставили фалшив митнически печат върху предполагаемите 

доказателства. По този начин същите поискали възстановяване на ДДС от Netto 

Supermarkt и то им го предоставило. През 1999 г. данъчните власти задължили Netto 

Supermarkt да заплати допълнително ДДС, дължим за годините 1993 до 1998 и 

съответстващ на действително реализирания оборот през този период. 

 Съдът на ЕС първо припомня, че съгласно принципа на пропорционалността 

държавите-членки следва да използват средства, които, като позволяват ефективно да 

се постигне преследваната от вътрешното право цел, нанасят най-малко вреда върху 

целите и принципите на общностното право. Макар и да е правилно приетите от 

държавите-членки мерки да целят да защитят държавната хазна, те не трябва да 

надхвърлят необходимото за тази цел. Според Съда, целенето на избягване на 

данъчната измама понякога оправдава повишените изисквания към задълженията на 

доставчиците. Разпределението на риска между тях и данъчната администрация 

вследствие на извършена от трето лице измама следва да бъде съвместимо с принципа 

на пропорционалност. Все пак, такъв не е случаят, когато даден данъчен режим възлага 

върху доставчика цялата отговорност за заплащането на ДДС, независимо дали той е 

участвал или не в извършената от купувача измама.  

Принципът на правната сигурност ще бъде нарушен, ако държава-членка, която 

е регламентирала условията за освобождаване на доставка на стоки при износ извън 

Общността, по-конкретно определяйки списък от документи, които да се представят на 

компетентните власти, и която първоначално е приела представените от доставчика 

документи като доказателства, обосноваващи правото на освобождаване, да може 

впоследствие да задължава този доставчик да заплати полагащия се за тази доставка 

ДДС, ако се окаже, че поради извършена от получателя измама, за която доставчикът 

не е знаел и не би могъл да знае, в действителност не са изпълнени условията за 

освобождаване.  
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Съдът припомня и за практиката си в областта на митническото право. Според 

нея оператор, който не може да докаже изпълнението на условия за опрощаване на 

вносни или износни мита, трябва да понесе последиците от това въпреки своята 

добросъвестност. Съдът заключва, че не е възможно посочената съдебна практика да се 

приложи към специфичното положение на данъчнозадълженото лице поради различия 

в структурата, предмета и целта между такава система и общностната система за 

събиране на мита. 

 

8.R.
27

 

Португалският гражданин R. е управител на германско дружество, чийто 

предмет на дейност е търговия с луксозни автомобили. Купувачите в по-голямата си 

част са установени в Португалия предприятия за покупко-продажба на автомобили. 

След 2002 г. R. извършил редица операции, с които прикрива самоличността на 

действителните купувачи на превозните средства, за да улесни по този начин 

споменатите предприятия да избегнат заплащането на ДДС в Португалия. Това му 

позволило да продаде превозните средства на по-изгодна цена и да реализира по-

голяма печалба.  

Тези операции се състояли в издаването на фиктивни фактури на името на 

фиктивни купувачи, посочени като получатели на доставките. Te били действителни 

предприятия, установени в Португалия, като само някои са знаели как се е използвало 

фирменото им име. Действителните купувачи препродавали превозните средства в 

Португалия на крайни купувачи — частни лица, без да декларират пред португалските 

данъчни органи, че е налице предходно ВОП, и без да заплатят дължимия ДДС за него. 

Истинските търговски отношения са били прикривани и с други средства. Ако към 

момента на доставката крайните купувачи са били известни, R. най-напред изготвял 

CMR товарителницата за превозното средство на името на тези лица. След това издавал 

нова фиктивна фактура, в която като получател посочвал името на крайния купувач и 

добавял умишлено неточни забележки. В данъчните си декларации за тези две 

години R. декларирал тези сделки като ВОД, освободени от ДДС, а в обобщените 

отчети посочвал като клиенти фиктивните купувачи с цел да избегне възможността за 

идентифициране на действителните купувачи в Португалия посредством системата на 

информационен обмен относно ДДС.  

Срещу R. е образувано наказателно производство и той е осъден на общо на три 

години лишаване от свобода за това, че двукратно извършил данъчна измама, чрез 

която е укрил повече от 1 млн. евро ДДС през 2002 г. и повече от 1,5 млн. евро през 

2003 г. Според националния съд прикритите доставки до Португалия не са ВОД и са 

извършени с цел злоупотреба с правото на Съюза. Затова има основание да се откаже 

освобождаване от данъка в Германия. Като не е изпълнил задължението си да удържи 

ДДС върху въпросните доставки, да го изплати на германската данъчна администрация 

и да го посочи в годишните си данъчни декларации, R е извършил престъплението 

данъчна измама. 

С оглед дадената фактическа обстановка Съдът на ЕС стига до следните изводи. 

Констатира, че механизмът при ВОД се състои, от една страна, в освобождаване на 

извършената чрез вътреобщностно изпращане или вътреобщностен транспорт доставка 

в държавата-членка, от която се изпращат или транспортират стоките, и същевременно 

допускане на право на приспадане или възстановяване на платения по получени 

доставки ДДС в тази държава, а от друга страна, в облагане на ВОП в държавата-членка 
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по пристигане. Понятията за ВОД и ВОП имат обективен характер и се прилагат 

независимо от целите и резултатите на съответните сделки. Също, Съдът преповтаря, 

че освобождаването на ВОД става приложимо само когато правото на разпореждане 

като собственик със стоката е прехвърлено на получателя на доставката и доставчикът 

докаже, че тази стока е изпратена или транспортирана в друга държава-членка и че 

вследствие на това изпращане или транспортиране стоката е напуснала физически 

територията на държавата-членка на доставката. Съдът е установил също, че след 

премахването на граничния контрол между държавите членки за данъчната 

администрация е трудно да провери дали стоките физически са напуснали територията 

на посочената по-горе държава-членка. Поради това националните данъчни органи 

извършват такава проверка главно въз основа на предоставените от 

данъчнозадължените лица доказателства и от техните декларации. Следователно, в 

правомощията на държавите членки е да определят условията, при които ВОД са 

освободени от ДДС, за да гарантират правилното и ясно прилагане на посочените 

разпоредби за освобождаване, както и да предотвратят всяка евентуална измама, 

избягване на данъци или злоупотреба. 

Накрая Съдът заключва, че правото на Съюза не е пречка държавите-членки да 

считат съставянето на фактури с невярно съдържание за част от данъчна измама и в 

този случай да не допускат освобождаване, като отказът да се допусне освобождаване 

при неспазване на предвидено от националното право задължение, в конкретния случай 

— на задължението да се посочи получателят на ВОД, има възпиращо действие, което 

цели да се осигури резултатността на това задължение и да се предотвратят измамите и 

избягването на данъци. При особени случаи, при които въпреки взаимната помощ и 

административното сътрудничество между данъчните органи на държавите-членки, 

има основателни причини да се предполага, че в държавата-членка по местоназначение 

може да не бъде платен ДДС за ВОП, държавата-членка, от която се изпращат или 

транспортират стоките, по принцип е длъжна да не допуска освобождаване в полза на 

доставчика на стоките и да го задължи впоследствие да внесе данъка, за да се избегне 

опасността сделката да остане изцяло необложена. Всъщност, според Съда, в 

съответствие с основния принцип на общата система на ДДС този данък се прилага 

спрямо всяка сделка в процеса на производство и разпространение, като се приспада 

ДДС, начислен пряко върху различните елементи на себестойността.  

По отношение на принципа на пропорционалността, Съдът прави извод, че той 

не е пречка доставчикът, участващ в измамата, да е длъжен да плати впоследствие ДДС 

за ВОД, която е извършил, доколкото участието му в измамата е решаващо 

обстоятелство, което трябва да се вземе предвид при преценката на 

пропорционалността на националната мярка. 

9.Facet Trading 
28

 

Тук, фактическата обстановка е обособена в две дела. По първото X, 

предприятие, установено в Холандия, търгува с компютри и части за компютри. През 

периода от 1. 01. 1998 г. до 31.12.1999 г. то закупило такива стоки от предприятия от 

държави членки, различни от Холандия и Испания, и ги препродало на купувачи, 

установени в Испания. Във фактурите, издадени на името на X, доставчиците не 

начислявали ДДС, но посочвали неговия идентификационен номер по ДДС в Холандия. 

В своята справка-декларация за периода от 1.01.1998 г. до 30.09.1998 г. X не е посочило 

размера на дължимия ДДС за ВОП. То също така не е приспаднало ДДС за тези ВОП. 

Освен това не е декларирало ВОД. Обратно, що в периода от 1.10.1998 г. до 30.06.1999 

г., в своята справка-декларация X посочило дължим ДДС за ВОП и го приспаднал. 
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Освен това декларирало ВОД. Не е установено разглежданите стоки да са били 

директно изпратени или транспортирани до купувачите в Испания. Като приемат, че X 

e придобило разглежданите стоки, данъчните власти издали акт за изменение на ДДС за 

посочения по-горе период. Те приели, че лицето е придобило тези стоки в Холандия. 

След подадено от Х възражение властите потвърдили облагането и приели, че 

посочените ВОП не пораждат за X право на приспадане на данъка. 

По второто дело, дружеството Facet, установено в Холандия, търгува с части за 

компютри. През периода от 1.12.2000 г. до 30.09.2001 г. то закупило такива стоки от 

предприятия в Германия и Италия и ги препродало на купувачи, които имат данъчен 

представител в Гърция. Стоките директно се прехвърляли от Германия и от Италия в 

Испания. Доставчиците не начислявали ДДС във фактурите. За сметка на това, в тях те 

посочвал холандският идентификационен номер по ДДС на Facet. Facet също така не 

начислило ДДС във фактурите, издадени на името на кипърските купувачи. В тях то 

обаче отбелязало гръцкия идентификационен номер, който купувачите му съобщили. В 

своята справка-декларация в Холандия Facet посочило дължимия ДДС за ВОП и го 

приспаднало. То третирало доставките до купувачите като ВОД, като посочило гръцкия 

идентификационен ДДС номер на купувачите или на техните данъчни представители. 

Нито данъчните представители, нито самите купувачи обаче били попълнили 

декларация за ВОП. Освен това те не декларирали ВОП, нито подали „обобщени VIES-

декларации“. Купувачите не били регистрирани по ДДС в Испания и не били 

попълвали декларация за ВОП в тази страна. Данъчните власти приели, че Facet е 

осъществило ВОП и няма право да приспадне ДДС и издали акт за изменение на 

данъчното задължение. 

Съдът ЕС припомня, че преследваната с преходния режим на ВОД цел е да се 

прехвърлят данъчните приходи в държавата-членка, в която се осъществява крайното 

потребление, като за място на ВОП на стоки се счита мястото, на което се намират 

стоките към момента, в който пристига пратката или транспортът на стоките до 

придобиващото ги лице. Според Съда, когато изискванията на режима на ВОД са 

изпълнени, всяка държава-членка е задължена да вземе специални мерки, за да не бъдат 

обложени с ДДС ВОП на стоки. Приспадането на ДДС, начислено върху придобити от 

данъчнозадълженото лице междинни стоки и услуги, именно в рамките на ВОП, е в 

зависимост от условието, че така придобитите стоки и услуги ще се използват за 

нуждите на облагаемите сделки на данъчнозадълженото лице. Според Съда, ако 

стоките, обложени като ВОП, не са били в действителност внесени в посочената 

държава-членка, сделките пораждат „право на приспадане“. Следователно такива ВОП 

не могат да се ползват от общия режим на приспадане. Съдът заключва, че 

предоставянето на право на приспадане в този случай би могло в крайна сметка да 

застраши прилагането на основното правило, според което при ВОП се приема, че 

мястото на облагане се намира в държавата-членка на пристигане на пратката или на 

транспорта, а именно държавата-членка на крайно потребление. 

10.Albert Colle
29

 

Накрая, може да бъде повдигнат въпросът дали доставчик може все още да 

обложи с нулева ставка ВОД, ако първоначално е прикрил истинската природа на 

доставката и е съставил неистински доказателства и, на по-късен етап, променя 

намерението си и претендира нулевата ставка с обратен ефект.  

Немски търговец Colle, който продава коли като оторизиран дилър за дружество 

А, сключил договор с белгийски дилър (В) за продажбата на 20 демонстрационни 

превозни средства. В превел нетната цена на сметката на Colle и взел превозните 

                                                           
29

 Albert Colle (C-146/05) от 27 септември 2007 г. 



Пълен текст в сп. Общество и право, бр.10/2013 г.    

 

30 
 

средства. След като има право само на комисионна от А по отношение на продажбите 

на клиенти в областта, Colle включил дилър S като търговец-посредник. В замяна на 

комисионна, S поръчвал и препродавал демонстрационните превозни средства. Colle 

издавал фактури, показващи начислено ДДС по отношение на S във връзка с лъжливата 

продажба. След разследване данъчните власти отказали на S да приспадне 

фактурирания му ДДС от юли до септември 1994 г. Научавайки за разследването, Colle 

отменил фиктивните фактури и с обратна сила осчетоводил кореспондиращата 

продажба като ВОД на 25.11.1994. Данъчните власти отказали да приемат нулевата 

ставка на ВОД, тъй като Colle не е обновявал редовно своето счетоводство и веднага 

след като съответната сделка била приключена, както изисква немското право.  

В тази връзка, СЕС констатира, че ДДС директивата не дефинира 

доказателствата, които са изискуеми за да се обложи с нулева ставка сделката и че 

административните задължения, дължими от данъчнозадължените лица, са насочени 

към правилното събиране на данъци и предотвратяването на избягване на ДДС. След 

като сделката на Colle напълно покривала основните изисквания на ВОД, отказ за 

облагане с нулева ставка на основата за неспазване на задължението за незабавно 

осчетоводяване след приключване на съответните сделки отива по-далеч от 

необходимото, за да се осигури правилно събиране на данъците (непропорционално е), 

освен ако незачитане на подобно формално изискване би попречило ефективно на 

изготвянето на заключително доказателство, че основните изисквания са 

удовлетворени.  

За да се осигури неутралитета на ДДС, на данъчнозадължените лица трябва да 

им бъде позволено да коригират всяка фактурирана данъчна неточност, като така ще се 

покаже, че издателят на фактурата действа добросъвестно или, ако не действа 

добросъвестно, сам е елиминирал риска за загуба в държавния доход. В тази връзка, 

СЕС констатира, че данъчнозадължените лица трябва равно да имат правото да 

регулират счетоводствата си за целите на обложена с нулева ставка ВОД. 

 

Изводи: 

С оглед разгледаната втора част от практиката може да бъде обобщено, че 

данъчнозадължени лица, които се оказват участници в каруселна измама и предявяват 

правото си на облагане с нулева ставка по отношение на техни последователни ВОД, 

трябва сами да докажат, че имат това право. Те не могат да прехвърлят 

доказателствената тежест на данъчните власти. Ако притежават документни 

доказателства, показващи, че стоките са напуснали територията на държавата-членка, 

но доказателствата се оказват неистински, доставчиците са защитени от изменение на 

нулевата ставка, само ако са взели всички разумни мерки в техните правомощия, за да 

осигурят, че ВОД не води до участието им в измама. Освен това, в противоречие с 

принципа на правната сигурност ще бъде ситуацията, в която държава-членка, която е 

регламентирала условията за прилагане на  освобождаването на дадена доставка на 

стоки при износ на стоки извън Общността, по-конкретно определяйки списък от 

документи, които да се представят на компетентните власти, и която първоначално е 

приела представените от доставчика документи като доказателства, обосноваващи 

правото на освобождаване, да може впоследствие да задължава този доставчик да 

заплати полагащия се за тази доставка ДДС, когато се окаже, че поради извършена от 

получателя измама, за която доставчикът не е знаел и не би могъл да знае, в 

действителност не са изпълнени условията за освобождаване. Съдът заключва и, че 

правото на Съюза не е пречка държавите-членки да считат съставянето на фактури с 

невярно съдържание за част от данъчна измама и в този случай да не допускат 

освобождаване, като отказът да се допусне освобождаване при неспазване на 
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предвидено от националното право задължение има възпиращо действие, което цели да 

се осигури резултатността на това задължение и да се предотвратят измамите и 

избягването на данъци . При особени случаи, при които въпреки взаимната помощ и 

административното сътрудничество между данъчните органи на съответните държави-

членки има основателни причини да се предполага, че в държавата-членка по 

местоназначение може да не бъде платен ДДС за ВОП, което съответства на посочената 

доставка, държавата членка, от която се изпращат или транспортират стоките, по 

принцип е длъжна да не допуска освобождаване в полза на доставчика на стоките и да 

го задължи впоследствие да внесе данъка, за да се избегне опасността сделката да 

остане изцяло необложена. Също така, според Съда, в сутиация, в която стоките, 

обложени като ВОП не са били в действителност внесени в посочената държава членка, 

за които се приема, че са осъществени в държавата членка по идентификация, не може 

да се счита, че сделките пораждат „право на приспадане“. Следователно такива ВОП не 

могат да се ползват от общия режим на приспадане. 

В Albert Colle СЕС позволява на данъчнозадължено лице, което не е действало 

добросъвестно и първоначално е прикрило факта, че доставката е била ВОД с нулева 

ставка, да промени своите фактури и счетоводство, като така изцяло елиминира риска 

за загуба от държавния доход. На пръв поглед последното условие изглежда да бъде 

ограничено до ДДС дохода на държавата на доставчика. Все пак, когато 

данъчнозадължено лице с обратна сила измени своите фактури и счетоводство така че 

сделка, която първоначално е била осчетоводена като вътрешна доставка е променена 

на ВОД с нулева ставка, тази поправка засяга не само държавния доход на държавата на 

доставчика, но и на държавата на клиента (потребителя). Би било правилно да 

тълкуваме решението на СЕС като правило, че данъчнозадълженото лице трябва изцяло 

да е елиминирало риска за всякаква загуба в държавния доход на всички участващи 

държави-членки. 

 

VI. Модели за справяне с данъчни измами при вътреобщностни доставки
30

 

Прилагането на ДДС включва същите основни елементи като всеки друг данък: 

идентификация и регистрация на тези, които са задължени (или избират) да плащат 

данъци; събиране и прехвърляне на суми, които спонтанно се възстановяват в указан от 

данъчния период момент; одит, извършван с цел прецизност при възстановяванията;  

предприемане на действия спрямо длъжниците в забава.  

Тези елементи са типични и за други данъци върху приходите, но тяхното 

значение не е толкова съществено както при ДДС. Това произтича от две свързани 

причини.  

Първата е ключовата роля, която играят ДДС фактурите при установяване както 

на данъка, дължим от продавача, така и данъчния кредит, право на който има 

купувачът.  

Втората причина е, че данъчните задължения могат да бъдат и често са 

негативни. По-специално, нулевата ставка при износа безапелационно значи, че много 

данъчнозадължени лица системно ще имат право на възстановяване на платения ДДС, и 

всяка нулева ставка на територията на страна би увеличила това. Докато значението на 

възстановяванията зависи от структурата на ДДС и характеристиките на икономиката, 

те често са много големи. Възстановяванията водят до определени рискове за доходите, 

поставяйки данъчните власти в изключително неловка ситуация – твърде голяма липса 

на мотивация за изплащането на възстановимия ДДС води до измама, твърде 

скъпернически подход превръща ДДС в данък върху производството и по-точно върху 
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износа. Постигането на точния баланс между двете се оказва една от най-трудните цели 

за данъчните администрации.  

Държавите са развили до момента голям набор от средства в този аспект. Сред 

най-непривлекателните е облагането с нулева-ставка на „непреките износители“, които 

са изнасящи доставчици (което може лесно да „избута“ проблема една стъпка назад по 

производствената верига и да го разпространи сред голям брой данъкоплатци).  

По-обещаващ е методът тип „златна карта“, според който тези, които водят 

добро счетоводство, получават навременно и точно изплащане на възстановяването 

(въпреки че това може да въздейства негативно на новите данъчнозадължени лица, 

които не са имали времето да изградят такова счетоводство и одит, необходим за 

защита срещу подготвително за измамна дейност поведение).  

Няма перфектен метод. Едни от основните трудности при възстановяването и 

прилагането на ДДС режима се създават в голяма степен от каруселните схеми, след 

като те играят решаваща роля за използването на нулева ставка от износителите и 

прекъсването на връзката между издаването на ДДС фактури и реалното плащане на 

данъци. Затова и голям интерес представляват методите, предназначени за справяне с 

тях. За сега са предложени два типа решения: административни (възпират облагането с 

нулева ставка на ВОД) и радикално премахване на нулевата ставка в Общността. 

Първото ниво от административни решения е предназначено да се справи с 

обикновените проблеми и, ако е нужно, да се синхронизира с правната рамка. Ключов 

момент е регистрацията, която е предпоставка за тези измами. Предпазните мерки може 

да включват по-строки проверки на лица, на които предстои регистрация и искане за 

гаранции при най-съмнителните. Други административни мерки включват приемането 

или засилването на солидарната или разделна отговорност на търговците някъде по 

веригата, където се очакват проблеми; осигуряването на по-добър и по-бърз обмен на 

информация между националните власти (така че държавата на вноса навреме да взима 

предвид, че износи към нея, които са докладвани в друга държава-членка, не са 

засечени от собствената й ДДС система).  

Някои по-крайни административни мерки са:  

„Обратното облагане“ при сделките между различни търговци, което 

прехвърля ДДС отговорността върху купувача вместо върху продавача. Вносните 

доставки обикновено се облагат на тази основа, като данъчното задължение е 

прехвърлено при купувача. Разтеглено по производствената верига, обратното облагане 

би объркало една каруселна измама, напр., чрез прехвърлянето на „брокера“ на 

данъчното задължение по продажбата от „предстоящия да изчезне търговец“. Дори ако 

последният изчезне, без да плати ДДС, необходимата сума ще бъде събрана от 

„брокера“. Разбира се, има редица трудности при обратното облагане. Чрез 

елиминиране на част от данъчните задължения при доставките, може да се стигне до 

повишаване на предявените възстановявания с последващи проблеми при контрола и 

риск от измама. Ако се прилага само за определени стоки, ще пренесе затрудненията 

само при тях. Това създава натиск да се разшири обхвата на обратното облагане, което, 

в ограничен размер, би превърнало ДДС в обикновен данък върху приходите плюс 

особените трудности, които ще създаде – ако последният продавач по веригата по 

някаква причина не успее да изплати дължимия ДДС, тогава държавата не би събрала 

нищо. Ако се приложи върху всички продажби, обратното облагане би означавало със 

сигурност погиване на ДДС. 

Подобни резерви са взети предвид при „обратното приспадане“ или 

„солидарно данъчно облагане“ в уязвимите сектори. Подобни модели имат някои 

сходства с обратното облагане, тъй като получателят отново е длъжен да плаща ДДС по 

отношение на поръчките – но тук продавачът остава отговорен за заплащането на ДДС 
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при доставката (изходящото) с данъчен кредит, предоставен за приспадане на 

получателя (който може да е с по-ниска от нормалната ДДС ставка). Обратното 

приспадане може да предпази дохода по-силно от обратното облагане: ефектът, ако 

„липсващият търговец“ изчезне, е същият като при обратното облагане, но не целият 

доход се губи, ако последният продавач избегне плащането на ДДС. Въпреки това, този 

метод води до потенциално увеличаване на нуждата за плащане след като продавачите 

всъщност не формират данъчен кредит само за ДДС, заплатен при поръчка (входящ), но 

и за ДДС, приспаднат от техните клиенти. Освен това, необходимостта да се подсигури, 

че продавачът правилно формира данъчен кредит (или получава възстановяване) за 

ДДС, приспаднат от неговите клиенти, води до допълнителни изисквания от 

администрацията. Доколкото прилагането на тези правила не е перфектно, ефектът е 

частично трансформиране на ДДС в данък върху производството.   

Приемането на системата „ДДС сметки“ – както е предложено от редица 

изследователи и приложено в България – води до изискването към търговците да си 

открият отделни банкови сметки, по които да превеждат ДДС, получен от техните 

клиенти при извършване на сделки. При подозрителни искания за възстановяване 

властите могат да проверят по сметката дали претендираната сума е всъщност 

изплатена. По този начин една каруселна измама би била обезкървена от отказа за 

възстановяване по отношение на „брокера“ на основание, че „липсващият търговец“ не 

е превел съответната сума по изискуемата сметка. Един очевиден недостатък на този 

подход е, че налага допълните разходи на данъкоплатците, не само чрез изискването да 

си открият допълнителна сметка, но и за лихвата, поета при предварително плащане на 

данъка. Така ДДС ще стане изискуем към момента на извършване на продажбата, а не 

по време на възстановителната част от данъчния период. Приложеното изместване на 

ДДС от начисляване към касова основа също поражда трудности. Освен това, не е ясно 

защо би било по-лесно за властите да потвърдят плащания в банкова сметка, различна 

от тяхната собствена. Друг недостатък са възникналите вариации на „липсващия 

търговец“ като Х-образната измама, спомената по-горе. 

Задължително участие на трето лице, за да гарантира ДДС плащанията 

навсякъде или в определени сектори, предлагат някои изследователи, като наричат този 

модел „дигитален“. Все пак, докато той може да осигури някаква сигурност за 

властите, не е ясно дали решава належащите проблеми. Изглежда, че те се прехвърлят 

към гарантиращата агенция, която ще трябва да бъде компенсирана за риска, който 

поема, под формата на суми от правителството или от самите данъкоплатци. 

Във връзка с дигитализирането, ако приемем отсъствието на трета страна, някои 

автори предлагат по-драстични реформи на целия ДДС режим
31

. Според тях сегашната 

ДДС система трябва да се развие, като добрите характеристики бъдат запазени, а 

недостатъците поправени. Решението е да се поправи самоконтролната функция на 

фактурата, като доставчикът не изпраща фактури директно до своя получател, а чрез 

компютърните системи на данъчните власти и в компютърно стандартизирана форма. 

Законът следва да се измени така щото получателите да нямат право на приспадане, ако 

не са получили дигиталната фактура от данъчните власти. Въпреки че фактурите на 

хартиен носител биха могли да бъда препращани (директно от доставчика до 

получателя), те вече няма да предоставят на получателя правото на данъчен кредит. 

Предимството на дигиталната фактура е, че получателят никога не би трябвало да 

участва в каруселна измама, ако получава фактура само от своя доставчик. Данъчните 

власти биха били информирани за сделката в момента на фактурирането. Изгодата от 

измама би изчезнала за доставчика след като данъчните власти ще се запознават със 
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сделката директно. Също, трябва да бъде приложено такова изискване за националните 

доставки, че ДДС идентификационният номер на доставчика и неговия получател също 

да бъдат докладвани чрез дигиталната фактура. Без валиден номер на двете страни 

фактурата би била отказана от компютърната система на данъчните власти. 

Следователно, данъчните власти биха могли да изчислят правото на приспадане на 

получателя и могат да проверят чрез същата компютърна система дали получателят е 

отчел възстановяванията си изрядно. И още по-важно – данъчните власти така биха 

могли да изчисляват данъчното задължение на доставчика. Възстановяване на ДДС, 

отчетен месец след месеца на сделката, което показва значителни различия с 

дигиталните фактури, би довело до незабавна реакция на данъчните власти. Ако 

данъчнозадължено лице отчете фактури с необичаен оборот, компютърната система би 

могла да докладва голямото данъчно задължение, което се е появило незабавно (в 

момента на сделката). Така, данъчните власти могат да вземат ефективни контролни 

мерки дори в деня, в който фактурата е издадена. 

Подобно решение разкрива множество други рискове и въпроси във връзка с 

киберпрестъпността. При евентуален достъп на неоторизирани лица до подобна 

система, загубите биха били критични, а с напредването на времето възможностите на 

извършителите на компютърни престъпления се увеличават. 

Изброените до тук модели се отнасят не само до измамите, свързани с нулевата 

ставка, но и за изцяло националните схеми на измама. Следващото административно 

„предложение“ е насочено специално към износа с нулева ставка. При системата „P-

VAT“ не е позволено стоките да преминат митницата, докато властите не получат 

потвърждение или подходяща гаранция, че вносният ДДС е платен. Този модел засилва 

значително ограниченията в свободното движение на стоки по точно такъв начин, 

който ЕС от години се стреми да премахне изцяло. 

Административните решения имат своите слабости, било то при създаването на 

нови възможности за измама или в създаването на допълнителни разходи за честните 

търговци. По-радикалните решения влизат в сърцето на проблема чрез поправяне на 

прекъсването в ДДС веригата при прехода на стоки между държавите-членки – 

накратко, елиминират нулевата ставка при износа. Има три основни модела от този вид: 

Когато очакваните трудности за ДДС системата възникват с отварянето на 

границите в ЕС, Европейската комисия предлага системата „ставка на износителя“ – 

ВОД ще понесат ДДС облагане със ставката на държавата-износител, с данъчен кредит, 

изцяло формиран за вносителя. За да се подсигури същото разпределяне на доходите 

като при нулевата ставка, съответният траснфер трябва да се прави от властите на 

изнасящата държава до властите на внасящата държава. При първоначалното 

предложение, изменението трябва да бъде основано на индивидуалните сделки – 

система тип „клирингова къща“. По-късно е била предложена алтернатива по 

отношение на разпределението на доходите на основата на обобщените данни за 

потребление. Освен съпротивата срещу разраставането на бюрокрацията на ЕС, до 

което би довел този модел, основна слабост е лошата мотивация, която създава за 

държавите-членки при мониторинга на плащането на ДДС. Внасяща държава има 

малък интерес към потвърждаването на данъчни кредити от внос от друга държава-

члнека (или към оказването на помощ на друга държава-членка за същото), след като 

стойността на кредита (и от там измамните искания за възстановяване) се прехвърля на 

изнасящата държава. И ако приходите се разпределят пропорционално на съвкупното 

потребление, държава-членка би могла да запази малко по-малко от 1 евро за всяко 

допълнително евро от ДДС, което получава. 

“CVAT” е система, според която износите биха били изначално с нулева ставка 

в изнасящата държава, но след това незабавно обложени със специално 
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„компенсационно“ ДДС, което би било напълно възстановимо във внасящата държава. 

Така нетният доход, събиран от този данък, по принцип би бил нула (оставяйки 

настрана затрудненията, които създават освобождаванията и продажбите на крайни 

потребители). Това е елегантен модел, който закрепва ДДС веригата, като в същото 

време запазва разпределението на доходи, свързано с нулевата ставка. Основен 

недостатък тук е, че износът продължава да бъде третиран различно от националната 

продажба. Освен това противоречи на целта за създаването на единен вътрешен пазар, в 

смисъл, че търговец в Берлин ще трябва да третира напълно облагаема продажба в 

Мюнхен по различен начин от тази в Лондон (с нулева ставка според немския ДДС, но 

с приложим „компенсационен“ ДДС). 

“VIVAT” е обща за всички участващи държави система по отношение на 

продажбите между различни търговци, независимо вътрешни или трансгранични, която 

оставя преценката за ставката, приложима при финалните продажби, на преценката на 

всеки от участниците. Според този модел, търговец в Берлин ще третира клиентите си в 

Мюнхен и Лондон по еднакъв начин – ако са регистрирани по ДДС, той ще ги обложи 

със ставката, приета за ЕС. VIVAT е критикуван често за това, че изисква 

данъчнозадължените лица да знаят дали техните клиенти са регистрирани по ДДС. Но 

това изискване съществува, напр., при ВОД на стоки (нулевата ставка е допустима само 

за продажбите на регистрирани данъкоплатци) и за обратно обложените доставки на 

услуги. Предложенията във връзка с електронната търговия също предвиждат 

разграничения между сделките между различни търговци и другите сделки. Внимание 

отново трябва да бъде обърнато на въпроса за разпределение на доходите, тъй като 

простото прилагане на обща ставка за междубизнесните доставки ще увеличи доходите 

на нетните износители на междинни стоки (и ще намали доходите на нетните 

вносители). Така, биха били необходими определени форми на клиъринг. 

 

Дебатите за относителните предимства на горепосочените модели продължават 

и в момента. Решение съществува някъде измежду тях (вероятно хибрид от няколко), 

но като цяло те повдигат много въпроси, свързани с данъчния суверенитет.  Кой би 

определил размера на ставката при CVAT или на междинната ставка при VIVAT? Кой 

би администрирал CVAT? В борбата срещу измамата те създават възможности за 

всички участващи държави да получат изгода. Още по-съществено, те търсят решение 

на трудностите, създадени от износа с нулева ставка, което не се отклонява от главната 

логика и простотата на ДДС. 

 

VII. Заключение 

В заключение, високите и нарастващи нива на ДДС измамата в ЕС и 

разрастването на нейния обхват, дори при предоставянето на услугите, започват да 

засягат международните търговски статистики и настоящи отчети на държавите-

членки, последиците от което изискват съгласувани действия. Всяка промяна в 

структурата и прилагането на ДДС режима трябва да бъде консенсусна. Общата 

картина се усложнява от разширяването на ЕС към нови държави с много променливи 

нива на административен капацитет за справяне с обикновеното избягване и 

организираните измами. Често се предлага националните власти да обмислят как да 

прилагат ДДС и да споделят откритията и идеите си за борба с верижните измами с 

другите държави-членки. 

Не съществува перфектна система, която да доведе до чудотворното 

разграничаване на всички измамници от спазващите закона данъкоплатци и която 

незабавно да носи със себе си заслужено наказание на едни, докато защитава други от 

грешките на данъчните власти при изпълнение на служебните им задължения. 



Пълен текст в сп. Общество и право, бр.10/2013 г.    
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Равновесие е необходимо между интересите на предприемачите и интересите на 

администрация, базирано на ясно разбиране за общата полза. Необходимо е съгласие 

между държавите-членки и европейските институции, за да бъде преобърнат балансът в 

чиста печалба за всички, не само за всяка държава-членка, а за предприятията в 

Европейския съюз. Сътрудничеството между държавите-членки е фундаментално и 

може да ограничи нивата на „подземната“ икономика. 


