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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Камарата на депутатите на Люксембург 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. 

Камарата на депутатите на Люксембург изпрати приложено мотивираното становище 

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 

 

Резолюция 

 

Камарата на депутатите, 

 

като има предвид член 168 от Правилника на Камарата на депутатите, 

 

като припомня, че на комисията по финанси и бюджет беше възложено да разгледа 

предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с 

корпоративен данък (COM(2016)0685) и предложението за директива на Съвета 

относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) 

(COM(2016)0683), предложения на Европейската комисия, които подлежат на проверка 

на съответствието с принципа на субсидиарност; 

 

като отбелязва, че комисията по финанси и бюджет е приела мотивирано становище 

във връзка с тези предложения; 

 

решава да приеме мотивираното становище на комисията по финанси и бюджет със 

следното съдържание: 

 

Камарата на депутатите на Великото херцогство Люксембург разгледа внимателно 

предложението на Европейската комисия относно обща основа за облагане с 

корпоративен данък, както и относно обща консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък (ОКООКД). 

 

Камарата на депутатите, като приветства усилията на Европейската комисия в борбата 

срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на 

вътрешния пазар, би желала да изрази своята загриженост във връзка с горецитираните 

предложения за директиви и счита, че на този етап те не са в съответствие нито с 

принципа на субсидиарност, нито с принципа на пропорционалност по смисъла на 

член 5 от Договора за Европейския съюз. 

 

Камарата на депутатите припомня, че член 5 от Протокол № 2 относно прилагането на 

принципите на субсидиарност и на пропорционалност задължава Европейската 

комисия да мотивира своите предложения за законодателни актове от гледна точка на 

принципите на субсидиарност и на пропорционалност. Спазването на това изискване за 

мотивиране изисква по-специално изготвянето на „подробно становище с описание на 

елементи, които позволяват да се оцени спазването на принципите на субсидиарност и 

на пропорционалност“. Камарата на представителите обаче е на мнение, че 

Европейската комисия в случая не е привела подходящи доказателства относно 

спазването на тези принципи, по-специално по отношение на следните въпроси. 

 

Хармонизирането на данъчната основа, произтичащо от предложенията за директиви, 

има пряко въздействие върху правото на държавите членки свободно да определят 

основни аспекти на данъчната си политика. Данъчната политика представлява не само 

основен елемент на суверенитета на държавите членки, но е и израз на социалната и 

икономическата политика, като отчита специфичните особености на всяка държава. В 
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конкретния случай прилагането на предложенията би довело до това тези съображения 

(от политически, социален и икономически характер), специфични за всяка държава, да 

не могат повече да бъдат надлежно взети предвид на национално равнище, а да трябва 

да се договарят в бъдеще с единодушие в рамките на Съвета. 

 

Поради отрицателното си въздействие върху бюджета на някои държави членки, сред 

които е и Люксембург, предложенията на Европейската комисия могат също така да 

намалят de facto свободата на преценка на държавите членки да определят своите 

данъчни ставки, като се има предвид, че намаляването на данъчните приходи, до което 

ще доведе за някои прилагането на ОКООКД, ще трябва да се компенсира чрез 

използването на допълнителни бюджетни лостове, включително данъчната ставка. В 

този контекст Камарата на депутатите изразява своята загриженост във връзка с факта, 

че съществува риск предложенията да имат непропорционално въздействие върху 

малките отворени икономики в рамките на Съюза. Доколкото след въвеждането на 

общата данъчна основа единственият фактор за разграничаване между държавите 

членки би била ставката на корпоративния подоходен данък, Камарата на депутатите 

изразява опасение от надпревара за достигане на най-ниски равнища. 

 

Камарата на депутатите констатира със загриженост, че Европейската комисия не е 

представила убедителни доводи, позволяващи да се разберат причините, поради които 

хармонизирането на данъчната основа е станало необходимо за целите на борбата с 

избягването на данъци, като се има предвид, че Съветът на Европейския съюз прие 

неотдавна, през юли 2016 г., директива, която има за цел да противодейства на 

практиките за избягване на данъци1 и определя в тази връзка минимална степен на 

координация в рамките на Съюза. Тъй като Директива 2016/1164 все още не е 

приложена, допълнителните ползи, които произтичат от въвеждането на обща 

консолидирана корпоративна данъчна основа и биха евентуално обосновали действията 

на равнището на Съюза, не са ясно установени от Европейската комисия. 

 

Камарата на депутатите изразява също съмнения относно факта, че въпросните 

предложения могат да доведат до облекчаване на административната тежест. Чрез 

въвеждането на система за данъчно облагане, съществуваща успоредно с националната 

система на данъчно облагане, има опасност евентуалното намаляване на разходите за 

привеждане в съответствие за дружествата в крайна сметка да се компенсира от 

увеличаването на административните разходи за националните данъчни 

администрации, които в бъдеще ще трябва да прилагат успоредно две различни 

системи за данъчно облагане. Камарата на депутатите се опасява, че подобно решение 

може да представлява допълнително усложнение за всички заинтересовани страни и 

същевременно да води до риск от възникване на проблеми от гледна точка на принципа 

на равенство по отношение на закона и данъчното облагане. 

 

Предложенията на Комисията означават също така, че правилата в областта на 

трансферните цени няма да се прилагат в бъдеще в рамките на групи от дружества, 

които попадат в приложното поле на ОКООКД. Камарата на депутатите изразява 

опасение, че това решение ще допринесе за създаването на различия между решенията, 

договорени в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

                                                 
1 Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за 
избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. 
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(ОИСР), и решенията, избрани от Европейския съюз. Ако бъдат приложени, 

предложенията на Комисията биха могли сериозно да засегнат съществуващите 

правила, договорени в рамките на ОИСР, и следователно биха били потенциално в 

противоречие с международните конвенции, приложими в Люксембург, в Европа и по 

света. Такъв подход би поставил под съмнение стремежа на държавите – членки на ЕС, 

към ефективност на решенията в рамките на ОИСР, и по-специално в областта на 

правилата за трансферните цени. 

 

Резолюция на Камарата на депутатите, приета на откритото заседание на 22 декември 

2016 г. 

 

Генерален секретар Клод Фрайзайзен 

Председател Марс ди Бартоломео 

 


