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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА
Относно: Мотивирано становище на Парламента на Малта 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 Малта 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

Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за 
облагане с корпоративен данък (ОКООКД) — COM (2016) 683)

Мотивирано становище на Камарата на представителите на Малта

Въпроси, свързани със субсидиарността

Като припомня своето мотивирано становище относно COM (2011) 121 от 17 май 
2011 г., Камарата на представителите на Република Малта изтъква отново, че обхватът, 
стоящ в основата на предложението за директива на Съвета относно обща 
консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (COM(2016) 683) (наричано 
по-долу „ОКООКД“), не попада в сферата на изключителна компетентност на Съюза и 
счита, че целите му могат да бъдат постигнати ефективно посредством национални 
средства.

Камарата на представителите на Република Малта отбелязва, че принципите на 
субсидиарност и пропорционалност са приложими, когато Съюзът и държавите членки 
имат споделени правомощия в даден сектор от гледна точка на Договора за 
Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. Въпреки че 
целта на Комисията, която стои в основата на тази инициатива, е да се улесни бизнесът 
в рамките на вътрешния пазар чрез уеднаквено данъчно законодателство, Камарата на 
представителите на Република Малта счита, че предложението за ОКООКД неизбежно 
ще повлияе върху националните данъчни приходи и фискални режими.

Съобразно правното основание на предложението (член 115 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз), Съветът, с единодушие, в съответствие със 
специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент и с 
Икономическия и социален комитет, приема директиви относно сближаването на онези 
разпоредби, предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби на 
държавите-членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на 
вътрешния пазар. Въпреки че целта на Комисията е да се премахнат нарушенията във 
функционирането на вътрешния пазар, Камарата на представителите на Република 
Малта счита, че „сближаването на законодателствата“ предвижда изграждането на 
системата за ОКООКД чрез консолидация и разпределяне, с което се оказва влияние 
върху националната фискална и бюджетна независимост, а това е основна функция на 
всяка държава членка. 

Камарата на представителите на Република Малта счита освен това, че предлаганата 
система за ОКООКД нарушава принципа на субсидиарност поради следните причини:

 Тъй като ОКООКД не е задължителна за дружества, чиито общи приходи не 
надвишават 750 милиона евро годишно, по-малките предприятия ще се 
сблъскат не само с 28 различни действащи правилника, но и с ОКООКД, и 
следователно могат да се окажат затруднени да изберат най-добрата система, 
която да се прилага за тях. Макар че предложението не засяга прилаганите от 
държавите членки данъчни ставки, съществува възможност от държавите 
членки да се изисква да променят своите данъчни ставки.
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 Въпреки впечатлението, че всяко данъчно задължено лице ще си 
взаимодейства само с една данъчна администрация, съгласно ОКООКД 
отделните предприятия следва да си взаимодействат с главното данъчно 
задължено лице както когато се извършва консолидацията, така и когато се 
извършват одитите от главния компетентен орган. Това се дължи на факта, че 
съгласно ОКООКД отделните дружества са задължени да съхраняват всеки 
запис и документ като доказателство.

– В допълнение, предложението за ОКООКД не премахва трансферното 
ценообразуване, тъй като то продължава да се прилага за предприятия, които 
не попадат в обхвата на ОКООКД, или между дружества в различни групи 
съгласно ОКООКД.

 Механизми, целящи намаляване на неоправдани или нежелани възможности за 
избягване на данъци вече са уредени от групата „Кодекс за поведение“ 
(Данъчно облагане на предприятия) и Директивата за определяне на правила 
срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат 
функционирането на вътрешния пазар (наричана тук „Директивата срещу 
избягването на данъци I“), и Предложението за директива по отношение на 
несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети 
държави, (наричана по-долу „Директива срещу избягването на данъци II“) и 
следователно за постигането на тази цел не се изискват по-нататъшни действия 
на равнището на Съюза.

– Накрая, формулата за разпределяне, предизвиква нарушаване на сравнителните 
и конкурентните предимства на държавите членки, чиито икономики зависят 
предимно от трудоемки икономически сектори, и наказва онези икономики, в 
които равнището на производителност е относително високо и/или които 
преминават към икономически дейности с по-висока добавена стойност, и/или 
в които размерът на пазара е ограничен. Няколко елемента на консолидация 
биха могли да бъдат приложени от държавите членки поотделно или заедно, 
като се използват механизми, които не оказват влияние по този начин и в такъв 
широк аспект върху правомощията на държавите членки и които предлагат 
достатъчно добри възможности за насърчаване на трансграничните дейности.

Камарата на представителите на Република Малта следователно счита, че както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план целите в основата на механизма ОКООКД 
могат да бъдат постигнати чрез решения, които в по-малка степен нарушават 
неприкосновеността, и без да се нарушават принципите на субсидиарност и 
пропорционалност.

Становище на Камарата на представителите на Република Малта

Камарата на представителите на Република Малта не подкрепя това досие. Както и по 
отношение на предложението от 2011 г., Камарата на представителите на Република 
Малта не подкрепя формулата за разпределяне на приходите (следователно 
консолидацията), която благоприятства икономиките, които продължават да зависят от 
стари трудоемки икономически сектори, и наказва икономиките, в които 
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производителността е относително висока и/или които са преминали към икономически 
дейности с по-висока добавена стойност, и/или в които размерът на пазара е ограничен. 

В резултат на това предложението за ОКООКД ще преразпределя богатство между 
държавите членки, така че технически погледнато можете да се получи прехвърляне на 
богатство от относително бедна развиваща се икономика от ЕС към много по-добре 
развита и по-богата икономиката от ЕС. Предложението също така ще подобри 
фискалната позиция и устойчивостта на някои държави, като същевременно ще понижи 
същите показатели на други държави, не на последно място чрез намаляване на тяхната 
данъчната основа. 

Също така, прилагането на О(К)ООКД като цяло не изключва възможността да има 
увеличение на данъчната конкуренция, тъй като ще се запази вероятността държавите 
членки да прибягват до данъчни облекчения като данъчен стимул за привличане на 
чуждестранни инвестиции. Също така не трябва да се забравя фактът, че данъчните 
администрации ще трябва изцяло да си сътрудничат и да координират своите действия, 
за да постигнат фискален контрол по начина, предвиден в пакета за О(К)ООКД, което 
създава допълнителни административни тежести за данъчните администрации.

Възможни последици

Формулата за разпределяне ще доведе до загуба на приходи, тъй като взети заедно 
компонентите на продажбата от местоназначението, заетостта и заплатите, както и 
активите в юрисдикции, са в ущърб на малки юрисдикции като Малта.

Анджело Фаруджа, член на Парламента
Председател

26 декември 2016 г.


