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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Парламента на Кралство Дания относно 

предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа 

за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Парламентът на Дания е изпратил мотивирано становище, което е приложено към 

настоящия документ, относно горепосоченото предложение за директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Парламентът на Кралство Дания (Folketing) 

Комисия по европейски въпроси 

Christiansborg 

DK-1240 Copenhagen K 

 

Тел: +45 33 37 55 00 

Факс: +45 33 32 85 36 

www.ft.dk ft@ft.dk 

 

19 декември 2016 г. 

Реф. номер 16-000910-2 

 

Лице за контакт: 

Нина Молер Порст 

Секретар на комисията 

Пряк тел.:  +45 3337 3645 

Nina.porst@ft.dk 

 

Франс Тимерманс 

Първи заместник-председател на Европейската комисия 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brussels 

 

Становище на Парламента на Кралство Дания относно предложението на Комисията за 

директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък — COM 

(2016)0685 (ОООКД) и COM (2016)0683 (ОКООКД) 

 

Уважаеми г-н Тимерманс, 

 

На 25 октомври 2016 г. Комисията представи предложения за директиви относно обща 

основа за облагане с корпоративен данък (COM (2016)0685 (ОООКД)) и относно обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, COM (2016)0683 (ОКООКД). 

Целта на предложенията е да се установят общи правила за корпоративните данъци, за 

да се даде възможност на дружествата да подават една консолидирана данъчна 

декларация за дейностите на дружеството до данъчния орган само в една държава – 

членка на ЕС. 

 

С писмо от 4 ноември 2016 г., комисията по европейски въпроси поиска комисията по 

данъчни въпроси да даде становище по двете предложения. На заседанието си от 8 

ноември 2016 г. комисията по данъчните въпроси взе решение да изготви становище до 

комисията по европейски въпроси. Комисията по данъчни въпроси отправи въпрос 

относно икономическите последици на предложенията за Дания към министъра, 

отговарящ за данъчното облагане (вж. SAU alm. del — въпрос 116), на който той 

отговори на 7 декември 2016 г. 

 

При тези обстоятелства и с оглед на факта, че обсъжданията във връзка с 

предложенията за директиви са в начална фаза, комисията по данъчни въпроси прие 
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препоръка за следното мотивирано становище на 15 декември, което комисията по 

европейски въпроси прие на 16 декември 2016 г. 

 

Мотивирано становище 

 

Мнозинството от членовете на комисията (Датска народна партия, Либерална партия, 

Единна листа „Червено-зелени“ и Консервативна партия) считат, че предложенията от 

този вид са в противоречие с принципа на субсидиарност. Във връзка със 

съответствието на предложенията за директиви с принципа на субсидиарност съгласно 

член 5 от Договора за Европейския съюз, мнозинството се отнася скептично към 

обосновката на Комисията, че тези мерки ще бъдат приложени по-добре на равнището 

на ЕС, отколкото на национално равнище. Становището на мнозинството е, че това 

законодателство може да бъде въведено също толкова ефективно чрез национално 

законодателство и че Дания следва да се придържа към принципа, че данъчната 

политика попада извън обхвата на компетентност на ЕС. 

 

Освен това, налице е значителна несигурност относно финансовите последици на 

предложените директиви за Дания. Поради това мнозинството не счита, че обосновката 

на Комисията за предложените директиви относно съответствието с принципите на 

субсидиарност и пропорционалност отговаря на изискването на член 5 от Договора за 

Европейския съюз, както и че обосновката следва да включва информация, която да 

позволява да се направи оценка на финансовото въздействие на предложението. 

 

Мнение на малцинството към мотивираното становище 

 

Малцинството от членовете на комисията (Социалдемократическа партия и 

Алтернативата) считат, че предложенията са в съответствие с принципите на 

субсидиарност и пропорционалност. 

 

Становища на малцинството относно политическото съдържание на предложенията 

 

Малцинство от членовете на комисията (Социалдемократическа партия и 

Алтернативата) има положително отношение по принцип към мерки, които могат да 

ограничат избягването на данъци и степента на разсейване на данъчните основи на 

отделните държави членки, както и да гарантират справедливо корпоративно данъчно 

облагане и еднакви условия на конкуренция за дружествата в рамките на ЕС. 

Определянето на данъците и митата следва да остане в сферата на компетентност на 

отделните държави и ЕС следва да бъде внимателен, когато се стреми към 

хармонизиране на начина, по който се организира данъчното законодателство в 

държавите членки. Това се отнася особено за мерки, които излизат извън необходимото 

за ефективна борба с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане. 

 

Малцинството обаче е осведомено за проекта за разпределение в предложението за 

ОКООКД, което ще благоприятства държавите с големи вътрешни пазари, докато по-

малките експортни икономики – подобно на Дания – могат да очакват загуба на 

приходи по отношение на приходите от корпоративно данъчно облагане. Следователно 

мнозинството отдава ключово значение на усилията по време на преговорите, насочени 

към постигане на по-справедливо разпределение, както и долна граница на ефективния 

корпоративен данък в държавите – членки на ЕС. 
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Друго малцинство в комисията (Датска народна партия и Единна листа „Червено-

зелени“) е на мнение, че в момента е трудно да се постигне окончателна позиция по 

предложението за директива относно обща основа за облагане с корпоративен данък 

(ОООКД), тъй като, наред с другото, обхватът на предложението, включително 

въздействието върху приходите, не е достатъчно ясен. 

 

Освен това Единната листа „Червено-зелени“ заявява, че желае да се бори с 

отклонението от данъчно облагане, но иска модел на сътрудничество, който не 

подкопава националните данъчни основи или не създава ненужно строги и негъвкави 

правила. За тази цел Единната листа „Червено-зелени“ иска да се запази отправната 

точка, че данъчната политика е от сферата на компетентност на отделните държави 

членки. 

 

Единната листа „Червено-зелени“ обаче е против предложеното въвеждане на 

приспадане за възвръщаемост на собствения капитал (т.нар. приспадане на отчисления 

за корпоративния дялов капитал (ACE)) и на свръхприспадане в размер на над 100% на 

разходите на частни дружества за научни изследвания. 

 

Трето малцинство в комисията (Либерална партия и Консервативна партия) като цяло 

подкрепя мерки, които са насочени към създаването на максимална прозрачност по 

отношение на данъчните плащания на големи дружества, гарантирането на лоялна и 

равнопоставена конкуренция между дружествата и предотвратяване на избягването 

данъци, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране. Като 

имат предвид това Либералната партия и Консервативната партия са положително 

настроени към цялостната цел на двете директиви. 

 

Въпреки това Либералната партия и Консервативната партия имат скептично 

отношение към общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. 

Налице са множество признаци, че в Дания, която има много широка данъчна основа, 

ще се стигне до значително подкопаване на данъчната основа, тъй като директивата 

предвижда много по-тясна данъчна основа от понастоящем действащата в страната. 

 

Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък може да се окаже, че 

води до значителни икономически последици за малките експортно ориентирани 

страни, като Дания, които може да бъдат изложени на риск от загуба на предприятия и 

работни места. Това важи в особена степен за дружествата, развиващи дейност в 

сферата на производството, научноизследователската и развойната дейност, тъй като в 

резултат на въвеждането на директивите те ще разполагат все по-голям дял от своите 

свързани с високи разходи дейности в държави, където се генерира техният приход. 

 

Конфедерацията на датските предприятия по-рано беше изчислила, че датският бюджет 

ще е изправен пред загуба от над 10 милиарда датски крони, ако общата консолидирана 

основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) бъде въведена в световен мащаб. 

Последната оценка, направена от Конфедерацията на датските предприятия е, че 

датският бюджет с висока степен на сигурност ще загуби между 5 и 10 милиарда 

датски крони, ако датската данъчна основа в областта на корпоративното облагане 

стане с 35% по-ниска, както предлага Комисията. 
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На последно място, Либералната партия и Консервативната партия считат, че 

въвеждането на обща основа за облагане с корпоративен данък е само първата стъпка 

към по-нататъшно отстъпване на правомощия на ЕС в област, която иначе е от сферата 

на компетентност на държавите членки. Въпреки че предложението за директива се 

отнася само до изчисляването на основата за облагане с корпоративен данък и 

държавите членки продължават да си запазват правото да определят ставка за 

корпоративен данък, е неизбежно това също да се превърне в параметър за 

конкурентоспособност, резултатът от което ще бъде предприятията да избират между 

държавите членки и да преместват работни места и дейности за целите на данъчното 

облагане. 

 

Съответно Либералната партия и Консервативната партия имат положително 

отношение към целта на предложените директиви, но искат модел, което да не 

подкопава данъчните основи на държавите членки. Същевременно Либералната партия 

и Консервативната партия искат модел, който в по-голяма степен отколкото 

предложените понастоящем директиви предвижда по-справедливо разпределение на 

приходите между държавите членки, като надлежно се вземат предвид държави с висок 

процент на предприятия, основани на знанието. 

 

 

С уважение, 

 

Ерик Кристенсен 

Председател на комисията по въпросите на ЕС 


