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Без право на данъчен кредит при внос от
несобственик според Съда на ЕС?
С определението си по дело C-621/19, Weindel Logistik Service Съдът на
ЕС („СЕС“) поставя под въпрос правото на приспадане на данъчен
кредит при внос в случаите, когато той не се извършва от собственика
на стоките.

Зависи ли правото на данъчен
кредит при внос от правото на
собственост върху внесените
стоки?
C-621/19 (Weindel Logistik Service)

В определението си СЕС разглежда ситуация, в която Weindel Logistik
Service внася стоки в Словакия за целите на преопаковането им и
последващото им изпращане в други държави членки без да става
собственик на стоките, но заплаща ДДС, дължим при вноса.
По спора дали Weindel Logistik Service има право на данъчен кредит за
платения ДДС, СЕС припомня, че то възниква, когато внесените стоки
се използват за икономическата дейност на вносителя. В този смисъл
според СЕС правото на данъчен кредит би зависело от това дали
лицето има разходи за вноса и дали те са включени в последващите
му облагаеми доставки.
С оглед на горното становището на съда е, че вносителят няма да има
право на данъчен кредит, когато:
не е собственик на стоките, и
разходите за вноса не са включени в цената на конкретни
последващи доставки или в цената на стоките и услугите,
които лицето предоставя в хода на икономическата си
дейност.

Как ще сме ви полезни?
Определението на СЕС по дело C-621/19, Weindel Logistik Service, ще
има отражение върху редица бизнеси, които използват сходни
модели на внос на чужди стоки за преопаковане, обработка и др.
Свържете се с нас, за да обсъдим практическите аспекти за Вашия
бизнес!
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