Германия: Облагане с данък върху оборота на международните
пътнически превози с автобуси, регистрирани извън Германия
Информацията е на Федералното министерство на финансите на Германия и е
актуализирана към 1.01.2014 г.
Пътническите превози в Германия подлежат на облагане с данък върху
оборота (ДО).
За данъчното облагане на пътнически превози с автобуси,
регистрирани извън Германия, които при влизане или излизане не пресичат
граница с трета страна, т.е. граница с държава, която не принадлежи към ЕС
(границата между Швейцария и Германия, както и тези на морските
пристанища) важат следните разпоредби:
1. Задължение за деклариране
Превозвачи, регистрирани в чужбина, които извършват такива превози,
трябва да уведомят преди извършването на първия превоз компетентната
финансова служба за оборотите, падащи се на територията на страната. За
уведомяването се използва формуляр USt 1 TU, който може да се получи от
компетентната финансова служба.
2. Удостоверения
Компетентната финансова служба издава за всеки автобус, който се
използва за международни пътнически превози, отделно удостоверение. То
трябва да се носи по време на всяко пътуване на територията на страната и при
поискване да се представя на компетентните за данъчна инспекция митнически
органи.
3. Компетентна финансова служба
Компетентната финансова служба за България е:
Finanzamt Neuwied
Augustastr. 70
56564 Neuwied
Tel.: 0049 - 2631 910 - 0
Fax: 0049 - 2631 910 – 29906.
4. Основа за изчисляване и процент на данъка
Основа за изчисляване на ДО е частта от уговорената превозна цена без
ДО, която се пада на изминатото разстояние на територията на страната. Данъкът
по принцип е 19 %. За редовните линии се прилага данък от 7 %, когато
превозното разстояние на територията на страната е не повече от 50 км.
5. Обща процедура на данъчно облагане
А) Предварително уведомление за ДО:
- Превозвачът трябва да подаде до 10-тия ден след изтичане на всеки
период за предварително уведомяване до компетентната за него финансова
служба предварително уведомление по принцип по електронен път, при което
подателят на данните трябва да може да бъде идентифициран. Повече
информация по този въпрос дава компетентната финансова служба. Информации
за електронното подаване могат да се получат на интернет-адрес: www.elster.de.
- Периодът за предварително уведомяване е всяко календарно тримесечие.
Ако обаче данъкът за предходната календарна година е бил по-голям от 7500
евро период за предварително уведомяване е календарният месец. Ако ДО за

предходната календарна година е бил не повече от 1000 евро, финансовата
служба може да освободи превозвача от задължението за представяне на
предварително уведомление и плащане на авансови вноски.
- В предварителното уведомление трябва да бъде вписан целият
реализиран оборот на територията на страната. От изчисления ДО се приспадат
предварително платените суми по данъци във връзка с оборота. Така
предварително изчислената сума трябва да се преведе на 10-ия ден след
изтичане на периода за предварително уведомяване.
Б) Годишна декларация за ДО:
След изтичане на една календарна година превозвачът трябва до 31 май на
следващата година да подаде в компетентната за него финансова служба
годишна декларация за ДО по принцип по електронен път, при което подателят на
данните трябва да може да бъде идентифициран. Информации по този въпрос
могат да се получат на интернет-адрес: www.elster.de.
6. Последствия при нарушение на данъчните задължения
Ако не бъдат подадени предварително уведомление за ДО или годишната
декларация за ДО, финансовата служба изчислява ДО чрез оценка на
облагаемата основа. Ако превозвачът не е изчислил правилно авансовата вноска
за ДО или годишния ДО, финансовата служба ги определя в съответстващия
размер. При закъсняло подаване или неподаване на предварителни уведомления
или годишни декларации може да се определи доплащане за закъснение до 10 %
от определения данък – най-много 25 000 евро. При закъсняло плащане се
начислява 1 % наказателна лихва за всеки започнал месец. Виновно поведение
на превозвача като укриване на облагаеми доходи или лекомислено намаляване
на данъци може да се накаже с парична глоба. Ако превозвачът не изпълнява
данъчните си задължения, може да се проучи възможността за отнемане на
издадените разрешителни.
За данъчното облагане на пътнически превози с автобуси,
регистрирани извън Германия, които при влизане или излизане пресичат
граница с трета страна, (границата между Швейцария и Германия, както и
тези на морските пристанища) важат следните разпоредби:
І. При редовни линии.
За данъчното облагане на превози по редовни линии относно основата за
изчисляване, процента на данъка, компетентната финансова служба и
процедурата на данъчно облагане важат разпоредбите по т. 1 – 6 по-горе.
ІІ. При случайни превози.
1. Компетентен орган
Облагането при влизане или излизане през граница на трета страна за
Германия се извършва на границата от компетентния митнически орган. Във
връзка с това той действа за финансовата служба, в чийто окръг се намира.
2. Основа за изчисляване и процент на данъка
Данъкът върху оборота, който трябва да се плати, е 0,84 цента за всеки
изминат пътниккилометър в Германия. Меродавното число за пътниккилометрите
се получава чрез умножаване броя на превозените лица с числото на километрите
изминато превозно разстояние на територията на страната (действително
пропътуваното разстояние в страната).
3. Процедура на данъчно облагане

- За всяко отделно пътуване при влизане или излизане превозвачът е
длъжен да подава на митническия орган на границата с трета страна данъчна
декларация в два екземпляра. Митническият орган, който разполага и с
формуляра на данъчните декларации, вписва данъка в двата екземпляра. След
плащане на данъка превозвачът получава обратно един екземпляр с данъчна
квитанция. Екземплярът с квитанцията трябва да бъде на борда на автобуса по
време на пътуването. При излизане от Германия през граница на трета страна на
митническия орган се подава друга данъчна декларация, ако числото на
пътниккилометрите се е променило.
- Срещу определения от митническия орган данък може да се подаде
възражение в срок от един месец.
Изключения от данъчно облагане на пътнически превози
1. Пътнически превози не подлежат на данъчно облагане в частност, когато
се извършват безплатно или със собствени автобуси не от името на фирма.
Когато например се превозват членове на чуждестранни сдружения, групи от
областта на културата (напр. театрални и музикални ансамбли, хорове и т.н.) или
ученически, студентски или младежки групи с автобуси, които са собственост на
сдружението, групата или училището, може по принцип да се смята, че
пътническият превоз не се извършва от името на фирма. Това се доказва с
документите за регистрация на автобуса.
2. Не се тълкува като превоз на пътници случаят, когато сдружението,
групата или училището наеме автобус и след това превозва хората със собствен
шофьор, от собствено име, на собствена отговорност и за собствена сметка. Това
се доказва чрез документи, от които личат еднозначно правните
взаимоотношения. При това между другото е и от значение, дали шофьорът е
служител на фирмата, отдаваща автобуса под наем, и дали тя му плаща. Ако е
така, се счита, че пътническият превоз се извършва от този автобусен превозвач и
с това са изпълнени предпоставките за подлежащ на облагане с данъци
пътнически превоз.
3. Въпросът, дали представените доказателства за наличието на данъчно
необлагаем пътнически превоз се признават за достатъчни, се решава на място от
обслужващия митнически служител. Затова за да се осигури коректна и бърза
обработка договорът за наем – с превод на немски език – трябва да се намира на
борда на автобуса. От него ясно трябва да личи кои услуги се извършват от
фирмата, отдаваща под наем автобуса. Ако това доказателство не бъде
представено пред митническия орган, ДО се определя с данъчен акт. Затова
наемателят трябва за опростяване на обработката преди извършването на
пътническия превоз да провери в компетентната финансова служба, за да може
да представи на обслужващия митнически орган удостоверение от тази
финансова служба като доказателство, че се касае за пътнически превоз,
неподлежащ на данъчно облагане.
Допълнителна информация
За въпроси, на които този информационен материал не отговаря, на
разположение са финансовите служби и Informations- und Wissensmanagement
Zoll, Carusufer 3 – 5, 01099 Dresden (тел. 0351/44834-520, факс: 0351/44834-590, email: info.gewerblich@zoll.de).

