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(Незаконодателни актове) 

РЕГЛАМЕНТИ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1042/2013 НА СЪВЕТА 

от 7 октомври 2013 година 

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка 
на услуги 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, 

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

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Съгласно Директива 2006/112/ЕО, считано от 1 януари 
2015 г. всички далекосъобщителни услуги, услуги по 
радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани 
по електронен път, доставени на данъчно незадължено 
лице, се облагат с данъци в държавата членка, в която 
клиентът е установен, има постоянен адрес или обичайно 
местоживеене, независимо от мястото на установяване на 
данъчно задълженото лице, което доставя тези услуги. 
Повечето други услуги, доставени на данъчно незадължено 
лице, продължават да се облагат в държавата членка, в 
която е установен доставчикът. 

(2) За да се определи кои услуги трябва да бъдат облагани в 
държавата членка на клиента, е от съществено значение да 
се дадат определения за далекосъобщителни услуги, 
услуги по радио- и телевизионно излъчване и услуги, 
извършвани по електронен път. По-специално следва да 
бъде изяснено понятието „услуги за радио- и телеви 
зионно излъчване“, въз основа на определенията в 
Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета ( 2 ). 

(3) За повече яснота сделките, идентифицирани като услуги, 
извършвани по електронен път, са изброени в Регламент 
за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета ( 3 ), без 
списъкът да е изчерпателен. Следва списъкът да се актуа 
лизира и да се изготвят подобни списъци за далекосъоб 
щителните услуги и услугите за радио- и телевизионно 
излъчване. 

(4) Необходимо е да се определи кой е доставчикът за целите 
на облагането с данъка върху добавената стойност (ДДС), 
когато услугите, извършвани по електронен път или теле 
фонните услуги, предоставяни чрез Интернет, се пред 
оставят на клиента чрез далекосъобщителни мрежи или 
чрез интерфейс или портал. 

(5) За да се осигури еднакво прилагане на правилата за 
определяне на мястото на доставка на услуги по 
отдаване под наем на превозни средства и мястото на 
доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- 
и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по елек 
тронен път, е необходимо да се определи къде следва да 
се счита за установено данъчно незадълженото 
юридическо лице. 

(6) За да се определи кой е платец на ДДС за доставка на 
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телеви 
зионно излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, и като се вземе предвид, че мястото на облагане е 
едно и също, независимо от това дали клиентът е данъчно 
задължено или данъчно незадължено лице, доставчикът 
следва да е в състояние да определи статуса на клиента 
единствено въз основа на това дали клиентът съобщава 
своя индивидуален идентификационен номер за целите 
на ДДС. В съответствие с общите правила този статус 
трябва да се измени, ако впоследствие клиентът направи 
такова съобщение. Ако не бъде получено такова съоб 
щение, следва доставчикът да остане платец на ДДС.
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( 1 ) ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. 
( 2 ) Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени 
в закони, подзаконови и административни актове на държавите 
членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни 
услуги („Директива за аудиовизуалните медийни услуги“) (ОВ L 95, 
15.4.2010 г., стр. 1). 

( 3 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 
2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената 
стойност (ОВ L 77, 23.3.2011 г., стр. 1).



(7) Когато данъчно незадължено лице е установено в повече 
от една държава или има постоянен адрес в една държава, 
но обичайното му местоживеене е в друга, приоритет се 
дава на мястото, което осигурява най-добре данъчното 
облагане в мястото на действителното потребление. За 
да се избегнат конфликти между държавите членки във 
връзка с юрисдикцията, следва да бъде уточнено мястото 
на действителното потребление. 

(8) Следва да се установят правила за изясняване на 
данъчното третиране на доставката на услуги по 
отдаване под наем на превозни средства и на далекосъоб 
щителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване и услуги, извършвани по електронен път на 
данъчно незадължено лице, чието място на установяване, 
постоянен адрес или обичайно местоживеене е прак 
тически невъзможно да се определи или не може да се 
определи със сигурност. Уместно е тези правила да се 
основават на презумпции. 

(9) Когато има информация, позволяваща да се определи 
действителното място, където клиентът е установен, има 
постоянен адрес или обичайно местоживеене, е необ 
ходимо да се предвиди оборване на презумпцията. 

(10) В определени случаи обаче, когато услугата има характер 
на изключение, обичайно засяга малки суми и изисква 
физическото присъствие на клиента, като доставката на 
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телеви 
зионно излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, в зона с безжична локална мрежа или интернет кафе, 
или обичайно не включва издаване на квитанции за 
плащане или други доказателства за предоставената 
услуга, какъвто е случаят с телефонните кабини, предоста 
вянето и проверката на доказателства във връзка с мястото 
на установяване на клиента, неговия постоянен адрес или 
обичайно местоживеене биха довели до прекомерна 
тежест или биха могли да създадат проблеми със 
защитата на данните. 

(11) Доколкото данъчното третиране на доставката на услуги 
по отдаване под наем на превозни средства и далекосъоб 
щителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване и услуги, извършвани по електронен път, 
доставени на данъчно незадължено лице, зависи от това 
къде клиентът е установен, има постоянен адрес или 
обичайно местоживеене, е необходимо да се изясни за 
случаите, за които няма установени специални 
презумпции или с оглед възможността за оборване на 
презумпциите, с какви доказателства доставчикът следва 
да разполага за да определи местоположението на 
клиента. За тази цел следва да се изготви примерен, 
неизчерпателен списък на доказателствата. 

(12) С цел да се осигури еднакво данъчно третиране на 
доставките на услуги, свързани с недвижими имоти, 
трябва да се даде определение на понятието „недвижими 

имоти“. Следва да се определи близостта, която се 
изисква, за да се счита, че съществува връзка с 
недвижими имоти, и следва да се изготви неизчерпателен 
списък с примери за сделки, идентифицирани като услуги, 
свързани с недвижими имоти. 

(13) Необходимо е също така да се изясни данъчното 
третиране на доставката на услуги, с които на 
разположение на клиента се предоставя оборудване с 
оглед извършване на строителни работи по недвижими 
имоти. 

(14) По практически съображения следва да се поясни, че 
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телеви 
зионно излъчване или услуги, извършвани по електронен 
път, предоставени от данъчно задължено лице, което 
действа от свое име, във връзка с осигуряването на наста 
няване в хотелиерския сектор или в секторите с подобна 
функция, следва да се разглеждат за целите на опред 
елянето на мястото на доставка като предоставени на 
тези места. 

(15) В съответствие с Директива 2006/112/ЕО достъпът до 
културни, художествени, спортни, научни, образователни, 
развлекателни или други подобни събития трябва при 
всички случаи да се облага на мястото, където фактически 
се провеждат тези събития. Следва да се уточни, че това се 
прилага също и когато билетите за тези събития не се 
продават пряко от организатора, а се разпространяват 
чрез посредници. 

(16) Съгласно Директива 2006/112/ЕО ДДС може да стане 
изискуем преди, по време или малко след доставката на 
стоки или услуги. Що се отнася до далекосъобщителните 
услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване или 
услугите, извършвани по електронен път, доставени в 
периода на преход към новите правила за мястото на 
доставка, условията, свързани с доставката, или 
различията в прилагането между държавите членки 
могат да доведат до двойно данъчно облагане или липса 
на облагане. За да се избегне това и да се осигури 
еднаквото прилагане в държавите членки, е необходимо 
да се предвидят преходни разпоредби. 

(17) За целите на настоящия регламент може да е уместно 
държавите членки да приемат законодателни мерки за 
ограничаване на някои права и задължения, предвидени 
в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета ( 1 ), с цел да се защитят важни икономически и 
финансови интереси на държавата членка или на Евро 
пейския съюз, включително валутни, бюджетни и 
данъчни въпроси, когато тези мерки са необходими и 
пропорционални с оглед на риска от данъчни измами и 
укриване на данъци в държавите членки и на необходи 
мостта от осигуряване на правилното събиране на ДДС, 
попадащ в обхвата на настоящия регламент.
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( 1 ) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработ 
ването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ 
L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).



(18) Следва да бъде въведено понятието за „недвижим имот“, за 
да се осигури еднакво данъчно третиране от държавите 
членки на доставките на услуги, свързани с недвижими 
имоти. Въвеждането на това понятие би могло да има 
значителни последици за законодателството и админист 
ративните практики в държавите членки. Без да се засягат 
това законодателство и тези практики, които понастоящем 
се прилагат в държавите членки, както и с оглед осигу 
ряването на плавен преход, това понятие следва да се 
въведе на по-късен етап. 

(19) Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 
следва да бъде съответно изменен, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 се изменя, както 
следва: 

1) Глава IV се изменя, както следва: 

а) вмъкват се следните членове: 

„Член 6а 

1. Далекосъобщителните услуги по смисъла на член 
24, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО обхващат 
по-специално следното: 

а) фиксирани и мобилни телефонни услуги за предаване 
и комутация на глас, данни и видеоизображения, 
включително телефонни услуги с визуализиращ 
компонент (услуги за видеотелефония); 

б) телефонни услуги, предоставяни през интернет, вклю 
чително интернет телефония (VoIP); 

в) гласова поща, изчакване на повикване, пренасочване на 
повикването, идентификация на лицето, осъщест 
вяващо повикването, тристранна връзка и други 
услуги по управление на повикванията; 

г) пейджинг услуги; 

д) аудиотекст услуги; 

е) факсимилни, телеграфни и телексни услуги; 

ж) достъп до интернет, включващ световната мрежа; 

з) частни мрежови връзки, предоставящи далекосъоб 
щителни връзки, предназначени за изключително 
ползване от страна на клиента. 

2. Далекосъобщителните услуги по смисъла на член 
24, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО не обхващат 
следното: 

а) услуги, извършвани по електронен път; 

б) услуги по радио- и телевизионно излъчване. 

Член 6б 

1. Услугите за радио- и телевизионно излъчване 
включват услуги, състоящи се от аудио- и аудиовизуално 
съдържание, като например радио или телевизионни пред 
авания които се предоставят на населението чрез съоб 
щителни мрежи от доставчик на медийни услуги и под 
неговата редакционна отговорност за едновременно 
слушане или гледане въз основа на програмна схема. 

2. Параграф 1 обхваща по-специално следните случаи: 

а) радио- или телевизионни предавания, които се 
предават или препредават чрез радио- или телеви 
зионна мрежа; 

б) радио- или телевизионни предавания, разпростра 
нявани чрез интернет или подобна електронна мрежа 
(IP streaming), ако се разпространяват едновременно с 
тяхното предаване или препредаване чрез радио- или 
телевизионна мрежа. 

3. Параграф 1 не включва следното: 

а) далекосъобщителни услуги; 

б) услуги, извършвани по електронен път; 

в) предоставяне на информация относно конкретни пред 
авания при поискване; 

г) прехвърляне на права за радио- и телевизионно 
излъчване или за предаване; 

д) лизинг на техническо оборудване или съоръжения, 
използвани за получаване на радиосигнал; 

е) радио- и телевизионни предавания, разпространявани 
чрез интернет или подобна електронна мрежа (IP strea
ming), освен в случаите, когато те се излъчват едно 
временно с тяхното предаване или препредаване чрез 
радио- и телевизионна мрежа.“ 

б) Член 7, параграф 3 се изменя, както следва: 

i) уводното изречение се заменя със следното: 

„3. Параграф 1 не включва следното:“; 

ii) буква а) се заменя със следното: 

„а) услуги за радио- и телевизионно излъчване;“; 

iii) букви р), с) и т) се заличават;
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iv) добавят се следните букви: 

„у) билети за културни, художествени, спортни, 
научни, образователни, развлекателни или 
подобни събития, които се резервират онлайн; 

ф) настаняване в хотел, наем на автомобили, ресто 
рантьорски услуги, превоз на пътници или 
подобни услуги, които се резервират онлайн.“; 

в) Вмъква се следният член: 

„Член 9а 

1. Когато услуги, извършвани по електронен път се 
доставят чрез далекосъобщителна мрежа, интерфейс или 
портал като пазар за приложения, за целите на прила 
гането на член 28 от Директива 2006/112/ЕО се счита, 
че данъчно задълженото лице, което участва в доставката, 
действа от свое име, но за сметка на доставчика на тези 
услуги, освен в случаите, когато този доставчик е изрично 
посочен като доставчик от въпросното данъчно задължено 
лице и това е отразено в условията по договора между 
страните. 

За да се счита, че доставчикът на услуги, извършвани по 
електронен път е изрично посочен като доставчик на тези 
услуги от данъчно задълженото лице, трябва да бъдат 
изпълнени следните условия: 

а) във фактурата, издадена или предоставена от всяко 
данъчно задължено лице, участващо в доставка на 
услуги, извършвани по електронен път, трябва да се 
посочват тези услуги и доставчикът на тези услуги; 

б) в сметката или квитанцията, издадени или пред 
оставени на клиента, трябва да се посочват услугите, 
извършвани по електронен път и доставчикът на тези 
услуги. 

Данъчно задължено лице, което във връзка с доставка на 
услуги, извършвани по електронен път, разрешава 
разходите да се фактурират на потребителя или доставката 
на услугите, или определя общите условия и реда на 
доставката, няма право изрично да посочва друго лице 
като доставчик на тези услуги, за целите на настоящия 
параграф. 

2. Параграф 1 се прилага също когато телефонните 
услуги, предоставяни по интернет, включително интернет 
телефония (VoIP), се доставят чрез далекосъобщителна 
мрежа, интерфейс или портал като пазар за приложения 
и при същите условия като посочените в същия параграф. 

3. Настоящият член не се прилага към данъчно 
задължено лице, което се занимава единствено с 
обработка на плащания във връзка с услуги, извършвани 
по електронен път, или телефонни услуги, предоставяни 
по интернет, включително интернет телефония (VoIP), и 
не участва в доставката на тези услуги, извършвани по 
електронен път, или телефонни услуги.“ 

2) Глава V се изменя, както следва: 

а) В раздел 1 се вмъкват следните членове: 

„Член 13а 

За място на установяване на данъчно незадължено 
юридическо лице, посочено в член 56, параграф 2, 
първа алинея и членове 58 и 59 от Директива 
2006/112/ЕО, се счита: 

а) мястото, където се изпълняват функциите на неговото 
централно управление; или 

б) всяко друго място на установяване, което се характе 
ризира с достатъчно равнище на постоянство и има 
подходяща структура от гледна точна на човешките и 
техническите ресурси, за да може да получава и ползва 
услугите, доставени за собствените нужди на този 
обект. 

Член 13б 

За целите на прилагането на Директива 2006/112/ЕО за 
„недвижим имот“ се счита: 

а) всяка отделна част от земята, на или под нейната 
повърхност, върху която може да бъде учредено 
право на собственост или владение; 

б) всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята 
или в нея, над или под морското равнище, която не 
може да бъде лесно разглобена или преместена; 

в) всеки елемент, който е монтиран и съставлява 
неразделна част от сграда или конструкция и без 
който съответната сграда или конструкция би била 
недовършена, като врати, прозорци, покриви, 
стълбища и асансьори; 

г) всеки елемент, оборудване или машина, трайно 
монтирани в сграда или конструкция, които не могат 
да бъдат премествани, без да бъде разрушена или 
променена сградата или конструкцията.“;
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б) В член 18, параграф 2 се добавя следната алинея: 

„Въпреки това, независимо от наличието на информация за 
противното, доставчикът на далекосъобщителни услуги, 
услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, 
извършвани по електронен път, може да счита клиент, 
установен в Общността, за данъчно незадължено лице, 
ако този клиент не му е съобщил своя индивидуален 
идентификационен номер по ДДС.“ 

в) Член 24 се заменя със следното: 

„Член 24 

Когато услугите, обхванати от член 56, параграф 2, първа 
алинея или членове 58 и 59 от Директива 2006/112/ЕО, 
се предоставят на данъчно незадължено лице, което е 
установено в повече от една държава или има постоянен 
адрес в една държава, но обичайното му местоживеене е в 
друга, приоритет се дава: 

а) при данъчно незадължено юридическо лице — на 
мястото, посочено в член 13а, буква а) от настоящия 
регламент, освен когато има доказателства, че услугата 
се използва на мястото на установяване, посочено в 
буква б) от същия член; 

б) при физическо лице — на мястото на неговото 
обичайно местоживеене, освен когато има доказа 
телства, че услугата се използва на неговия постоянен 
адрес.“; 

г) Раздел 4 се изменя, както следва: 

i) вмъкват се следните подраздели: 

„Подраздел 3А 

Презумпции за местоположение на клиент 

Член 24а 

1. За целите на прилагането на членове 44, 58 и 
59а от Директива 2006/112/ЕО, когато доставчик на 
далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и теле 
визионно излъчване или услуги, извършвани по елек 
тронен път, доставя тези услуги на място като 
телефонна кабина, киоск, зона с безжична локална 
мрежа, интернет кафе, ресторант или фоайе на хотел, 
където физическото присъствие на получателя на 
услугата на това място е необходимо, за да му се пред 
остави услугата от този доставчик, се приема, че 
клиентът е установен, има постоянен адрес или 
обичайно местоживеене на това място и че услугата 
фактически се използва и потребява там. 

2. Ако мястото, посочено в параграф 1 от 
настоящия член, е на борда на кораб, въздухопла 
вателно средство или влак, извършващи превоз на 
пътници в рамките на Общността в съответствие с 
членове 37 и 57 от Директива 2006/112/ЕО, 
държавата на местоположение е държавата на отпъ 
туване при превоза на пътници. 

Член 24б 

За целите на прилагането на член 58 от Директива 
2006/112/ЕО, когато далекосъобщителни услуги, 
услуги за радио- и телевизионно излъчване или 
услуги, извършвани по електронен път, са доставени 
на данъчно незадължено лице: 

а) чрез неговата стационарна линия, се приема, че 
клиентът е установен, има постоянен адрес или 
обичайно местоживеене на мястото на инсталиране 
на стационарната линия; 

б) чрез мобилни мрежи, се приема, че мястото, където 
клиентът е установен, има постоянен адрес или 
обичайно местоживеене е в държавата, идентифи 
цирана чрез кода на държавата за мобилни услуги 
от SIM картата, използвана при получаването на 
тези услуги; 

в) за което е необходимо използването на декодер или 
подобно устройство или на карта за достъп и не се 
използва стационарна линия,, се приема, че 
клиентът е установен, има постоянен адрес или 
обичайно местоживеене на мястото, където се 
намира декодерът или устройството или, когато 
това място не е известно, на мястото, където е 
изпратена картата за достъп, с цел да бъде 
използвана там. 

г) при обстоятелства, различни от посочените в член 
24а и в букви а), б) и в) от настоящия член, се 
приема, че клиентът е установен, има постоянен 
адрес или обичайно местоживеене на мястото, 
определено като такова от доставчика въз основа 
на две непротиворечащи си доказателства, 
изброени в член 24е от настоящия регламент. 

Член 24в 

За целите на прилагането на член 56, параграф 2 от 
Директива 2006/112/ЕО, когато на данъчно неза 
дължено лице се отдава превозно средство под наем, 
различен от краткосрочен наем, се приема, че 
клиентът е установен, има постоянен адрес или 
обичайно местоживеене на мястото, определено като 
такова от доставчика въз основа на две непротиво 
речащи си доказателства, изброени в член 24д от 
настоящия регламент.
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Подраздел 3б 

Оборване на презумпции 

Член 24г 

1. Когато доставчик доставя услуга, посочена в член 
58 от Директива 2006/112/ЕО, той може да обори 
презумпцията по член 24а, или член 24б, букви а), б) 
или в) от настоящия регламент, въз основа на три 
непротиворечащи си доказателства, които сочат, че 
клиентът е установен, има постоянен адрес или 
обичайно местоживеене другаде. 

2. Данъчният орган може да обори презумпциите 
по членове 24а, 24б, или 24в, когато има данни за 
неправилна употреба или злоупотреба от страна на 
доставчика. 

Подраздел 3в 

Доказателства за определяне на местополо 
жението на клиент и оборване на презумпции 

Член 24д 

За целите на прилагането на правилата на член 56, 
параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО и за 
изпълнение на изискванията на член 24в от 
настоящия регламент, като доказателство се използват 
по-специално следните данни: 

а) адрес на фактуриране на клиента; 

б) банкова информация като мястото, където е 
банковата сметка, използвана за плащане, или 
адреса на фактуриране на клиента, с който 
разполага банката; 

в) регистрационни данни на превозното средство, 
наето от клиента, ако регистрацията на това 
превозно средство се изисква на мястото, където 
то се използва, или друга подобна информация; 

г) друга търговска информация. 

Член 24е 

За целите на прилагането на правилата на член 58 от 
Директива 2006/112/ЕО и за изпълнение на изиск 
ванията на член 24б, буква г) или член 24 г, 
параграф 1 от настоящия регламент, като доказа 
телство се използват по-специално следните данни: 

а) адрес на фактуриране на клиента; 

б) интернет протокол (IP адрес) на устройството, 
използвано от клиента, или друг метод на позицио 
ниране; 

в) банкова информация като мястото, където е 
открита банковата сметка, използвана за плащане, 
или адреса на фактуриране на клиента, с който 
разполага банката; 

г) код на държавата за мобилни услуги (MCC) от 
международния идентификатор на мобилен абонат 
(IMSI), съхраняван на SIM (Subscriber Identity 
Module) картата, използвана от клиента; 

д) местоположение на стационарната линия на 
клиента, чрез която му се предоставя услугата; 

е) друга търговска информация;“ 

ii) вмъква се следният подраздел: 

„Подраздел 6а 

Доставка на услуги, свързани с недвижими 
имоти 

Член 31а 

1. Услуги, свързани с недвижими имоти, както е 
посочено в член 47 от Директива 2006/112/ЕО, са 
само тези услуги, които имат достатъчно пряка 
връзка с такива имоти. Услугите се разглеждат като 
услуги, които имат достатъчно пряка връзка с 
недвижими имоти, в следните случаи: 

а) когато произтичат от недвижими имоти и тези 
имоти представляват съставен елемент на услугата 
и са от основно и съществено значение за доста 
вяните услуги; 

б) когато се предоставят за недвижими имоти или са 
насочени към недвижими имоти с цел правно или 
физическо изменение на тези имоти. 

2. Параграф 1 обхваща по-специално следните 
случаи: 

а) изготвянето на скици на сграда или части от 
сграда, проектирана за конкретен парцел земя, 
независимо дали сградата е издигната; 

б) предоставянето на услуги по надзор на обекта или 
охранителни услуги; 

в) строежа на сграда върху земя, както и извършената 
работа по строителство и разрушаване на сграда 
или части от сграда;
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г) изграждането на постоянни инфраструктури върху 
земя, както и извършената работа по строителство 
и разрушаване на постоянна инфраструктура като 
тръбопроводни системи за газоснабдяване, водос 
набдяване, канализация и други подобни; 

д) работата върху земя, включително земеделски 
услуги като оран, сеитба, напояване и торене; 

е) проучването и оценката на риска и целостта на 
недвижими имоти; 

ж) оценката на недвижими имоти, включително и 
там, където такива услуги са необходими за заст 
рахователни цели, за да се определи стойността на 
дадено имущество като обезпечение на заем или за 
оценка на риска и щетите при спорове; 

з) отдаването под наем или аренда на недвижими 
имоти, различно от посоченото в параграф 3, 
буква в), включително складирането на стоки, за 
което определена част от имота е предоставена за 
изключително ползване на клиента; 

и) предоставянето на настаняване в хотелиерския 
сектор или в сектори с подобна функция, като 
ваканционни лагери или обекти, развити за 
ползване като къмпинги, включително правото на 
пребиваване на определено място, произтичащо от 
упражняване на частично право на ползване на 
недвижими имоти за определен период и други 
подобни; 

й) предоставянето или прехвърлянето на права, 
различни от правата, обхванати в букви з) и и), 
за ползване на недвижими имоти или части от 
тях, включително разрешение за ползване на част 
от имота, като предоставяне на права за лов и 
риболов или достъп до салони в летища, или 
използването на инфраструктура (като например 
мост или тунел), за което се събират такси; 

к) поддръжката, ремонта и поправката на сграда или 
части от сграда, включително дейности като 
почистване, поставяне на плочки, тапети и паркет; 

л) поддръжката, ремонта и поправката на постоянна 
инфраструктура като тръбопроводни системи за 
газоснабдяване, водоснабдяване, канализация и 
други подобни; 

м) инсталирането или сглобяването на машини или 
оборудване, които при инсталирането или сглобя 
ването им се определят като недвижими имоти; 

н) поддръжката и ремонта, инспекцията и надзора на 
машини или оборудване, ако тези машини или 
оборудване се определят като недвижими имоти; 

о) управлението на имоти, различно от управлението 
на портфейл на инвестиции в недвижими имоти, 
обхванато от параграф 3, буква ж), състоящо се в 
експлоатация на търговски, промишлени или 
жилищни недвижими имоти от собственика на 
имотите или за негова сметка; 

п) посредничеството при продажба, отдаване под 
наем или аренда на недвижими имоти и при учре 
дяването или прехвърлянето на определени 
участия в недвижими имоти или вещни права 
върху недвижими имоти (независимо дали се 
приемат за вещи), с изключение на посредничество, 
което попада в обхвата на параграф 3, буква г); 

р) правните услуги, свързани с прехвърлянето на 
правото на собственост върху недвижими имоти, 
с учредяването или прехвърлянето на определени 
участия в недвижими имоти или вещни права 
върху недвижими имоти (независимо дали се 
приемат за вещи), като например нотариалната 
дейност, или с изготвянето на договор за 
продажба или придобиване на недвижими имоти, 
дори ако основната сделка, водеща до правното 
изменение по отношение на недвижимия имот, 
не е осъществено. 

3. Параграф 1 не обхваща следното: 

а) изготвянето на скици за сграда или части от сграда, 
ако не са предназначени за определен парцел земя; 

б) съхранението на стоки в недвижими имоти, ако 
никоя определена част от недвижимия имот не е 
предоставена за изключително ползване от 
клиента; 

в) предоставянето на рекламни услуги, дори ако това 
е свързано с използването на недвижими имоти; 

г) посредничество при осигуряване на настаняване в 
хотелиерския сектор или в секторите с подобна 
функция, като този на ваканционните лагери или 
на обектите, развити за ползване като къмпинги, 
ако посредникът действа от името на друго лице 
и за негова сметка;
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д) предоставянето на щанд на панаир или изложение 
наред с други свързани услуги, даващи възможност 
на изложителя да излага продукти, като 
проектиране на щанда, транспортиране и 
съхранение на стоки, предоставяне на машини, 
полагане на кабели, застраховка и реклама; 

е) инсталиране или сглобяване, поддръжка и ремонт, 
проверка или надзор на машини или оборудване, 
което не е част от недвижими имоти или не става 
част от недвижими имоти; 

ж) управление на портфейл от инвестиции в 
недвижими имоти; 

з) правни услуги, различни от обхванатите от 
параграф 2, буква р), свързани с договори, вклю 
чително консултации, относно условията на 
договор за прехвърляне на недвижими имоти или 
за изпълнението на такъв договор, или за доказване 
на съществуването на такъв договор, когато тези 
услуги не са конкретно свързани с прехвърлянето 
на правото на собственост върху недвижими 
имоти. 

Член 31б 

Сделка, при която оборудването се предоставя на 
разположение на клиента с оглед извършване на 
работи по недвижими имоти, представлява доставка 
на услуги, свързани с недвижими имоти, само ако 
доставчикът поеме отговорността за изпълнението на 
работите. 

Приема се, че доставчикът, който предоставя на 
клиента оборудване заедно с достатъчно персонал за 
експлоатацията му с оглед извършване на работи, е 
поел отговорност за изпълнението на тези работи. 
Презумпцията, че доставчикът носи отговорността за 
изпълнението на работите, може да бъде оборена с 
всякакви приложими фактически или правни средства. 

Член 31в 

За целите на определянето на мястото на доставка на 
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телеви 
зионно излъчване или услуги, извършвани по елек 
тронен път, предоставени от данъчно задължено 
лице, което действа от свое име, заедно с настаня 
ването в хотелиерския сектор или в секторите с 
подобна функция, като ваканционни лагери или 
обекти, развити за ползване като къмпинг, тези 
услуги се считат за доставени на тези места.“ 

iii) в подраздел 7 се вмъква следният член: 

„Член 33а 

Доставката на билети за културни, художествени, 
спортни, научни, образователни, развлекателни или 
подобни събития от посредник, действащ от свое 
име, но за сметка на организатора, или от данъчно 
задължено лице, различно от организатора, 
действащо за своя собствена сметка, попада в обхвата 
на член 53 и член 54, параграф 1 от Директива 
2006/112/ЕО.“ 

3) В точка 4 от приложение I се добавят следните букви: 

„е) получаване на радио- или телевизионни предавания, 
които се разпространяват чрез радио- или телевизионна 
мрежа, интернет или подобна електронна мрежа за 
слушане или гледане на предавания в избран от полу 
чателя момент и по негова лична заявка въз основа на 
каталог на предавания, подбрани от доставчика на 
медийни услуги като телевизия или видео по поръчка; 

ж) получаване на радио- и телевизионни предавания, 
разпространявани чрез интернет или подобна електронна 
мрежа (IP streaming), освен когато те се излъчват едно 
временно с тяхното предаване или препредаване чрез 
радио- и телевизионна мрежа; 

з) доставката на аудио- и аудиовизуално съдържание чрез 
съобщителни мрежи, което не се доставя от доставчик на 
медийни услуги и под редакционната отговорност на 
такъв доставчик; 

и) последващата доставка на аудио- и аудиовизуална 
продукция на доставчик на медийни услуги чрез съоб 
щителни мрежи от лице, различно от доставчика на 
медийни услуги.“ 

Член 2 

За далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно 
излъчване или услуги, извършвани по електронен път, пред 
оставени от доставчик, установен в рамките на Общността, на 
данъчно незадължено лице, което е установено, има постоянен 
адрес или обичайно местоживеене в нея, се прилага следното: 

а) мястото на доставка във връзка с всяко данъчно събитие, 
което настъпва преди 1 януари 2015 г., е мястото, където е 
установен доставчикът, както е предвидено в член 45 от 
Директива 2006/112/ЕО, независимо от това кога е 
приключила доставката или непрекъснатата доставка на тези 
услуги;
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б) мястото на доставка във връзка с всяко данъчно събитие, 
което настъпи на 1 януари 2015 г. или след тази дата, е 
мястото, където клиентът е установен, има постоянен адрес 
или обичайно местоживеене, независимо от това кога е 
започнала доставката или непрекъснатата доставка на тези 
услуги; 

в) когато данъчното събитие е настъпило в държавата членка, в 
която е установен доставчикът, преди 1 януари 2015 г., на 
1 януари 2015 г. и след тази дата в държавата членка на 
клиента не се дължи данък за същото данъчно събитие. 

Член 3 

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

Прилага се от 1 януари 2015 г. 

Въпреки това членове 13б, 31а и 31б от Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 282/2011, вмъкнати с настоящия регламент, 
се прилагат от 1 януари 2017 г. 

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

Съставено в Люксембург на 7 октомври 2013 година. 

За Съвета 
Председател 

J. BERNATONIS
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