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ДО:

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ОТНОСНО: РЕВИЗИЯ НА СПЕЦИАЛЕН РЕД НА ОБЛАГАНЕ НА ОБЩА ТУРИСТИЧЕСКА
УСЛУГА

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,
Обръщам се към Вас от името на Асоциация на българските туроператори и туристически
агенти, АБТТА с молба за институционална подкрепа във връзка със специалния ред на
данъчно облагане на туроператорската дейност и разпоредбите Европейска Директива
относно общата система на данъка върху добавената стойност, транспонирани в
националното законодателство, ЗДДС, Чл. 136 -142.
АБТТА установява, че създадени през 1977 г., Европейските данъчни регулации вече
не съответстват на съвременните пазарни реалности и изразява позиция относно
необходимостта от тяхната безотлагателна ревизия. Различното прилагане на
специалната схема на облагане от държавите-членки създава предпоставки за
нарушения на конкуренцията, а сложното изчисление на данъка генерира затруднения
не само за туристическия бизнес, но и за националните фискални администрации.
Констатацията на АБТТА се потвърждава от относително големия брой дела, заведени
пред Съда на Европейските общности по темата.
В своето становище от 5 септември т.г. по повод последните представени случаи,
Генералният адвокат към Европейския съд Бобек признава, че "специалната схема на
облагане се е превърнала в една от най-сложните области на прилагане на ДДС –
законодателството" и предлага предприемане на допълнителни стъпки за нейното
опростяване от страна на законодателя на ЕС.
Както е известно, през 2017 г. Европейската комисия възложи на KPMG да извърши
проучване на специалната схема за данъчно облагане на туроператорската дейност.
След анализ на ситуацията в различните държави-членки, проучването установи
нарушения на конкуренцията, дължащи се, както на самите данъчни правила, така и на
различията в тяхното прилагане, и разгледа начините, по които те могат да бъдат
реформирани. Изследването прави извода, че специалният ред на облагане следва да
бъде запазен, но неговите регулации трябва да бъдат актуализирани, за да бъде
защитена конкуренцията и общите цели на ЕС.
Както вероятно знаете, проучването на KPMG ще бъде представено пред фискалните
администрации на държавите - членки на нарочен
работен семинар, FISCALIS,
организиран от Европейската комисия в периода 23-25 октомври т.г. в Брюксел.
АБТТА оценява предстоящата работна проява
като благоприятна възможност за
обсъждане на бъдещи схеми на данъчно облагане, които биха създали условия за
ефикасен национален контрол, биха осигурили
хармонизирано прилагане на
Европейските правни норми в държавите членки и биха облекчили административната
тежест за туроператорския бизнес на Европейско ниво.
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Като Ви уверяваме, че ценим високо възможността за установяване на диалог с
ръководената от Вас институция, бихме искали да предложим организиране на кратка
работна среща в удобно за Вас време преди провеждане на семинара FISCALIS, на която
да обсъдим проблемите, пред които е изправена нашата индустрия.
В очакване на Вашата покана, оставаме на разположение за всякаква информация,
която може да Ви бъде необходима в подкрепа на реформата на специалния ред на
облагане на туроператорската дейност,
С уважение
Байко Байков
Председател УС

Приложение: Позиция на ЕКТАА относно необходимостта от ревизия на специалния ред
на облагане на туроператорска дейност

***
Създадена през 1996 г, днес АБТТА е основна браншова организация на водещи
български туроператори и туристически агенти, компетентен обществен коректив на
провежданата политика в сектора и надежден партньор във всички начинания за
постигане на устойчиво развитие на българския туризъм.
АБТТА изпълнява своята уставна мисия – превръщане на България в привлекателна и
конкурентна туристическа дестинация, чрез участие в дейностите по усъвършенстване
на националното туристическо законодателство, подпомагане усилията за повишаване
качеството на националния туристически продукт и осигуряване висока степен на
защитеност на потребителите на туристически услуги.
От 2004 година Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА
е член
и единствен представител на България в Европейската организация на
Асоциациите на Туроператорите и Туристическите Агенции, ЕСТАА - най-авторитетната
професионална структура в туризма
в Европейския Съюз, обединяваща всички
Европейски национални асоциации на туроператори и туристически агенции .
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