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ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Долната камара на Парламента на Кралство 

Нидерландия 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. 

Втората камара на Парламента на Кралство Нидерландия изпрати до Парламента 

приложеното към настоящия документ мотивирано 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 

Председател на Европейската комисия 

Г-н Жан Клод Юнкер 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Брюксел 

Белгия 

 

Хага, 20 декември 2016 г. 

 

 

Относно: Мотивирано становище (субсидиарност) относно предложенията на ЕС за 

обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) – COM (2016) 685, и обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) – COM (2016) 683 

 

 

Уважаеми г-н Юнкер, 

 

Втората камара на Парламента на Кралство Нидерландия разгледа предложенията на 

ЕС за обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) – COM (2016) 685, и 

обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) – COM 

(2016) 6831, в светлината на принципа на субсидиарност. 

 

Пиша Ви, за да Ви уведомя, че становището на Втората камара на Парламента на 

Кралство Нидерландия по отношение на субсидиарността на споменатите по-горе 

предложения е отрицателно. Втората камара изразява съгласие, че борбата с 

избягването на данъци е важна, но е на мнение, че предложенията за (О(К)ООКД) не 

съответстват на принципа на субсидиарност. Камарата не е убедена, че действията, 

предприети от ЕС чрез предложенията за (О(К)ООКД), предлагат ясни предимства в 

сравнение с действията, предприети на национално равнище от държавите членки. 

 

По редица причини Втората камара не вижда никакви явни предимства от въвеждане на 

инициативите за (О(К)ООКД), които са представени за разглеждане. Важни аргументи 

за отрицателното становище относно свързания със субсидиарността аспект на 

предложенията са, че: предложенията може да имат отрицателно въздействие върху 

икономиката на Нидерландия; предложенията няма да предотвратят надпреварата за 

достигане на най-ниски равнища; мерките вероятно ще спомогнат слабо или въобще 

няма да спомогнат за предотвратяване на избягването на данъци и в рамките на тези 

предложения ще продължат да съществуват различни данъчни системи. 

 

В приложението са изброени коментарите към дебата от страна на различните 

парламентарни партии, в които те по-подробно обясняват своите гледни точки по 

отношение на субсидиарността и други аспекти. Бих Ви била благодарна, ако вземете 

предвид този принос в отговора на настоящото писмо. 

 

Екземпляри от настоящото писмо ще бъдат изпратени също така до Европейския 

парламент, Съвета и правителството на Кралство Нидерландия. 

                                                 
1 Наричани по-долу: предложения за (О(К)ООКД). 
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С уважение, 

Хадиджа Ариб 

Председател на Втората камара на Парламента на Кралство Нидерландия 
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Приложение: Коментари на различните парламентарни партии във връзка с 

дебата 

 

Втората камара на Парламента на Кралство Нидерландия има 150 места. Те се 

разпределят по следния начин: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Народна партия за свобода и демокрация) 

– VVD (40) 

 Partij van de Arbeid (Партия на труда) - PvdA (35) 

 Socialistische Partij (Социалистическа партия) – SP (15) 

 Christen Democratisch Appel (Християндемократически призив) – CDA (13) 

 Partij voor de Vrijheid (Партия на свободата) – PVV (12) 

 Democraten 66 (Демократи-66) – D66 (12) 

 ChristenUnie (Християнски съюз) – CU (5) 

 GroenLinks (Зелени леви) – GL (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij (Държавна реформистка партия) – SGP (3) 

 Partij voor de dieren (Партия за животните) - PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Groep Kuzu/Öztürk (Група Кузу/Йозтюрк) - GrKÖ (2) 

 Groep Bontes/Van Klaveren (Група Бонтес/Ван Клаверен) - GrBvK (2) 

 Houwers (Хауерс) (1) 

 Klein (Клейн) (1) 

 Monasch (Монасх) (1) 

 Van Vliet (Ван Влит) (1) 

 

По отношение на оценката на предложенията от гледна точка на субсидиарността осем 

партии направиха коментари. 

 

Гледни точки относно субсидиарността 

 

Становището на представителите на VVD по отношение на субсидиарността във 

връзка с предложението за ОООКД е отрицателно. Тези представители желаят 

Нидерландия да продължи да контролира сама корпоративния данък. Освен това 

предложенията за ОООКД не допринасят за целите за укрепване на вътрешния пазар, 

подобряване на климата за стопанска дейност или борба с избягването на данъци. 

Директивата срещу избягването на данъци, която беше приета по време на 

нидерландското председателство на ЕС, вече доведе до обширен пакет от мерки срещу 

избягването на данъци. Освен това предложението за ОООКД не дава допълнителен 

принос за постигането на целта. Представителите на VVD считат ОООКД за стъпка 

към ОКООКД и не желаят да попаднат в този капан. Представителите на VVD не 

желаят да прехвърлят всички правомощия, свързани с корпоративния данък, на ЕС. 

ОООКД позволява конкуренция само по отношение на данъчните ставки и точно това 

би довело до надпревара за достигане на най-ниски равнища. Предложението за 

ОООКД ще сложи край на нидерландската система за освобождаване от данък в 

настоящия ѝ вид, която беше спасена не много отдавна с големи трудности в 

предложенията за Директивата срещу избягването на данъци. Представителите на VVD 

са на мнение, че ако се поеме в посока към ОООКД, няма да е възможно връщане назад 

и тогава ще бъдем изправени пред подобни на настоящите проблеми с лишена от 

гъвкавост система на ДДС, в която желаните промени (на национално равнище) са 



 

NP\1115437BG.docx 5/12 PE597.680v01-00 

 BG 

почти невъзможни или е нужен изключително дълъг период от време, за да се 

постигнат. Комисията твърди, че като средство за укрепване на вътрешния пазар 

общата данъчна основа може да бъде установена само на равнището на ЕС. Според 

представителите на VVD предложенията не показват как решение на европейско 

равнище осигурява добавена стойност за всички участници в тази област. 

 

Становището на представителите на VVD по отношение на субсидиарността на 

предложението за ОКООКД е отрицателно. Тези представители желаят Нидерландия да 

продължи да контролира сама корпоративния данък. Данъчното облагане попада под 

суверенитета на държавите членки. Според представителите на VVD промяна от 

национално към европейско равнище в областта на прякото данъчно облагане е 

нежелателна. През 2011 г. Европейската комисия вече показа, че въвеждането на 

ОКООКД би имало отрицателни икономически последици за Европейския съюз и 

държавите членки. За тези представители не е ясно защо се счита, че при условията на 

настоящите предложения няма да е налице същата загуба на просперитет. Документите 

на Европейската комисия също така не доказват, че има добавена стойност за всички 

участници. Предложението би коствало на Нидерландия икономически растеж, работни 

места и приходи от данъци. Предложението може да функционира добре за големи 

държави с преработвателна промишленост, но по никакъв начин не е добро за малки 

държави с отворена икономика, като например Нидерландия. ОКООКД ще бъде 

задължителна за дружествата с оборот над 750 милиона евро; това би направило 

предложението сложно, трудно за изпълнение и съответно скъпо струващо, тъй като ще 

има две различни данъчни системи. Представителите на VVD смятат, че няма полза 

или необходимост от въвеждането на консолидиране и преразпределяне на печалбите 

на европейско равнище. Вече съществуват споразумения на равнището на ОИСР (които 

се различават от тази схема на разпределение) по отношение на трансферното 

ценообразуване, използвано като основа за международното разпределение на 

печалбата. Предложената схема на разпределение не включва също така създаването на 

стойност чрез нематериални и финансови активи и по този начин отново е 

неблагоприятна за съвременните икономики. Сред широката общественост се усеща 

все по-голямо несъгласие с прехвърлянето на повече суверенитет към Брюксел. С тези 

предложения Европейската комисия показва, че е нечувствителна към критиките, 

изразени от широката общественост, и по този начин подхранва евроскептицизма. В 

своите съображения Комисията не е отчела по никакъв начин социалните последствия 

от настоящото нарастващо обществено недоволство. 

 

Според становището на представителите на PvdA предложението е съобразено с 

принципа на субсидиарност. Те признават, че по принцип областта на прякото данъчно 

облагане е компетентност на отделните държави членки. Това не засяга факта, че 

държавите членки имат силни общи интереси в тази област. Налице е широк 

международен консенсус относно това, че избягването на данъци е нежелателно 

явление. Съществува също така широк консенсус относно факта, че избягването на 

данъци може най-добре да бъде решено на международно равнище. Освен това 

хармонизирането допринася за по-доброто функциониране на вътрешния пазар и 

спомага за предотвратяване на нежелана конкуренция между държавите членки в 

областта на корпоративното данъчно облагане. 

 

По мнението на представителите на PvdA въпросът за избягването на данъци с право 

привлича голямо внимание. Според данни, публикувани от ОИСР, правителствата 
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губят до 240 милиарда щатски долара на година вследствие на избягване на данъци. По 

инициатива на Г-20 е взето важно политическо решение във връзка с това. Срещу 

избягването на данъци ще се предприемат мерки по координиран начин в целия свят. 

Под ръководството на ОИСР беше стартиран проектът относно свиването на данъчната 

основа и прехвърлянето на печалби. Всички държави членки на ЕС се съобразиха с 

резултатите от този проект. Резултатът беше Директивата срещу избягването на 

данъци. 

 

Представителите на PvdA отбелязват, че проектът относно свиването на данъчната 

основа и прехвърлянето на печалби сочи, че избягването на данъци е възможно поради 

наличието на различни данъчни системи. Това със сигурност е важен фактор на 

европейския континент. Силно взаимосвързаните икономики, ниските бариери за 

трансгранични капиталови потоци и в същото време значителните разлики между 

данъчните системи водят до много възможности за избягване на данъци на континента. 

Тези представители посочват, че държавите членки единодушно признават това, като 

участват в проекта относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби 

и чрез съвместното приемане на Директивата срещу избягването на данъци. 

 

Според представителите на PvdA окончателният елемент за намаляване на различията 

между данъчните режими би била ОКООКД. Първа стъпка в тази посока може да бъде 

направена с приемането на ОООКД. ОООКД би довела до допълнително намаляване на 

възможностите за злоупотреба с различията в методите за квалификация, оценките, 

условията за обезценяване и т.н. Избягването на данъци по този начин е напълно 

невъзможно в рамките на ОКООКД. Предложенията, които водят до ОКООКД, са 

следователно изцяло в съответствие с целта на всички държави членки за съвместна 

борба с избягването на данъчно облагане. В интерес на всички държави членки е също 

така дружествата да плащат данъци, както е предвидено от законодателството, и да не 

могат повече да манипулират данъчните си задължения. 

 

ЕС има единен вътрешен пазар за стоки и услуги. Пречките между държавите членки са 

премахнати, доколкото е възможно, и конкурентните разлики също са отстранени, 

доколкото е възможно. По мнението на представители на PvdA разликите между 

системите за данъка върху печалбата вероятно са най-голямата пречка, която все още 

съществува в рамките на вътрешния пазар. Има значение в коя държава членка се 

намира седалището, в коя държава членка се намира търговското представителство и в 

коя държава членка се съхранява паричният излишък. Фактът, че седалището е в 

Нидерландия, търговското представителство – в Ирландия, а паричният излишък – в 

Белгия, се дължи главно на данъчното облагане. Това е безспорно нарушение на пазара. 

Ето защо усилията за премахване на това несъответствие са в пълно съзвучие с по-

нататъшното укрепване на вътрешния пазар. ОООКД и ОКООКД ще допринесат за 

това. 

 

Представителите на PvdA отбелязват също, че понастоящем съществува надпревара за 

достигане на най-ниски равнища в областта на корпоративния данък. Държавите се 

стремят да привлекат търговска дейност чрез конкуренция относно ставките и основата 

за данъчно облагане на печалбите. Това е игра с нулев резултат. Победителят получава 

търговската дейност, но за сметка на дейността на друго място. Губещата страна е 

обикновеният данъкоплатец, който вижда как приходите от данъците върху печалбата 
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бавно намаляват. Този спад след това трябва да бъде компенсиран с по-високи данъци 

върху труда и потреблението. 

 

Представителите на PvdA смятат, че тази конкуренция в областта на корпоративния 

данък може да бъде спряна чрез европейско сътрудничество. Преди всичко по-малките 

европейски държави играят водеща роля в тази сфера. ЕС е в най-добра позиция да 

създаде еднакви условия на конкуренция и в някои случаи дори е в състояние да ги 

наложи в съседните страни, с които има интензивни търговски отношения. В интерес 

на всички държави членки е да се води борба с вредната данъчна конкуренция. 

Конкурентната борба между държавите членки следва да се основава на насърчаващи 

производителността фактори като образованието, инфраструктурата и доброто 

управление. ОООКД и ОКООКД могат да допринесат за това. 

 

Представителите на SP имат положително становище относно минимални стойности 

за ЕС на основата и ставките на облагане с корпоративен данък. Това би могло да 

доведе до спиране на надпреварата за достигане на най-ниски равнища. Въпреки това 

основата на предложението се различава от позицията на представителите на SP по 

някои ключови въпроси. Комисията е решила да не предлага минимална ставка и 

минимална основа, въпреки че това би осигурило на държавите членки по-голяма 

свобода да организират данъчните си системи в съответствие с желанията си. Според 

представителите на SP предложенията на Комисията ще доведат до това дружествата с 

оборот, по-малък от 750 милиона евро, да продължат да си избират най-благоприятната 

данъчна система. Техните възможности за „избор“ дори ще се увеличат, тъй като 

следва да се създаде нова система на данък върху печалбата, която дружествата ще 

могат да избират. Представителите на SP не считат, че предложенията ще намалят 

„изкривяванията на пазара, породени от сегашното взаимодействие между 28 

национални данъчни законодателства“, каквато е целта, която Комисията се стреми да 

постигне. 

Становището на SP по отношение на субсидиарността във връзка с предложенията е 

следователно отрицателно. 

 

Становището на представителите на CDA по отношение на субсидиарността на 

основата на предложенията на ЕС е отрицателно. Предложенията не допринасят за 

постигането на заложената цел за борба с избягването на данъци. В крайна сметка 

ефективна стъпка в тази посока вече беше направена чрез приемането на Директивата 

срещу избягването на данъци. Освен това предложението на ЕС може да създаде нови 

възможности за избягване на данъци, ако на дружествата с оборот, по-малък от 750 

милиона евро, се предостави възможността да избират между данъчната основа, 

предвидена от хармонизираните правила, и тази, която е предвидена от националното 

данъчно законодателство. Тъй като не се говори ясно за борба срещу избягване на 

данъци, може да бъде направено единствено заключението, че предложенията на ЕС 

представляват изменение на законите за данъчното облагане, които попадат в обхвата 

на националния суверенитет на държавите членки. Становището на тези представители 

по отношение на субсидиарността във връзка с разпределянето на печалбата между 

държавите членки също е отрицателно. По мнение на представителите на CDA не е 

подходящо ЕС да договаря споразумения в това отношение, при положение че в 

рамките на ОИСР вече са сключени споразумения относно взаимното трансферно 

ценообразуване. Предложенията на ЕС се отклоняват от тези споразумения. 
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Представителите на PVV считат, че не е доказано по задоволителен начин, че 

действията на Европейския съюз предлагат предимства в сравнение с действията, 

предприети индивидуално от отделните държави членки. 

 

Според представителите на PVV въвеждането на директивите няма да бъде от полза за 

всички заинтересовани страни. Това означава, че трябва да се вземе решение, което да 

отчита предимствата за една страна и недостатъците за друга. Представителите на PVV 

отбелязват, че положителното въздействие върху благосъстоянието в ЕС като цяло ще 

бъде много ограничено. Представителите на PVV отбелязват, че въвеждането на 

предложените директиви би имало дори отрицателно въздействие върху БВП на ЕС 

като цяло. 

 

Според оценката на въздействието на Европейската комисия на предходното 

предложение за директива за ОКООКД въвеждането на директивата би довело до 

намаляване на БВП на равнището на ЕС. 

 

За Нидерландия въвеждането на предложената директива за ОКООКД би било 

неизгодно за общото равнище на просперитет. За повечето държави членки това би 

означавало спад на БВП. Въз основа на данните от 2011 г. спадът на БВП за 

Нидерландия може да достигне 1,69%, което представлява загуба за обществото в 

размер на 11 до 12 милиарда евро. Представителите на PVV се опасяват, че 

въвеждането на предложената директива за ОКООКД би намалила значително 

равнището на инвестициите в Нидерландия. 

 

Въвеждането на предложената директива за ОКООКД ще доведе до загуба на 

бюджетни приходи. Предложеното намаление на данъчната основа би довело до 

намаляване на данъчните приходи в Нидерландия и в други държави членки. По 

мнение на представителите на PVV в контекста на Пакта за стабилност и растеж такова 

посегателство върху бюджетното състояние на държавите членки винаги идва в 

неудобен момент. 

 

Поради това становището на представителите на PVV е, че предложението не е 

съобразено с принципа на субсидиарност. 

 

Представителите на PVV считат, че действията на ЕС надвишават необходимото за 

осъществяване на целите на Договора и следователно също не са пропорционални. Те 

подкрепят становището си със следните доводи: 

 

Въвеждането на новата система ще доведе до високи разходи. То би породило 

допълнителна работа с оглед на конвенциите за данъчно облагане, които се основават 

върху съществуващата система, а не върху предложената ситуация с допълнителна 

система. Представителите на PVV считат и това за нежелателно и непропорционално в 

сравнение с очакваните ползи. 

 

Освен това предложената схема на разпределение на колективната (трансгранична) 

консолидирана печалба е неблагоприятна за държавите членки с голям сектор на 

услугите, тъй като фактори като нематериални и финансови активи не са включени в 

модела на разпределение. Това би било непропорционално неблагоприятно за 

Нидерландия и други страни. 
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Представителите на D66 се застъпват за хармонизирана европейска данъчна основа за 

корпоративните данъци. Следователно становището на тези представители по 

отношение на субсидиарността във връзка с ОООКД е положително. Въпреки това 

представителите разглеждат критично състава на предложенията на ЕС за ОООКД и 

ОКООКД. Например ОООКД използва по-тясна основа за корпоративните данъци, 

отколкото настоящата нидерландска основа и основата не съответства на настоящите 

данъчни конвенции. Освен това представителите считат, че изпълнението на 

предложението е свързано с предизвикателства. 

 

Що се отнася до предложението за консолидирана основа, ОКООКД, представителите 

имат малко повече резерви. Предложената схема на разпределение, използвана за 

ОКООКД, не е благоприятна за Нидерландия. Схемата на разпределение трябва да е 

съобразена в по-голяма степен с малките държави с иновативен сектор на услугите. 

Въпреки критичните си възгледи по отношение на състава на предложението, 

представителите на D66 оценяват – и в случая на ОКООКД – положително аспектите, 

свързани с принципа на субсидиарност. 

 

Представителите на D66 подкрепят прилагането на европейски подход към борбата с 

избягването на данъци. Членовете считат, че на избягването на данъци може да се 

противодейства ефективно само на европейско равнище. Поради това представителите 

на D66 не виждат причина да покажат „жълт картон“ на предложението за ОООКД или 

на предложението за ОКООКД. 

 

Представителите на ChristenUnie се запознаха с предложенията за директиви на Съвета 

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

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД). Тези 

представители признават факта, че избягването на данъци е трансграничен проблем, 

който изисква трансграничен подход. Ето защо тези представители виждат добавена 

стойност в европейските споразумения. Тези представители разглеждат критично 

начина, по който в предлаганите директиви се води борба срещу избягването на 

данъци. Следва да се отбележи, че критиките им по отношение на ОКООКД са от по-

съществено естество, отколкото критиките им по отношение на ОООКД. По мнението 

на тези представители европейското компенсиране на разпределените печалби и загуби 

на дружествата с многонационални операции, както е предложено в ОКООКД, отива 

твърде далеч и представлява неоправдано нарушение на принципа на субсидиарност. 

Въпреки че ОООКД се нуждае от подобрения, представителите на ChristenUnie не 

считат, че тя е несъвместима с принципа на субсидиарност. Тези представители считат, 

че по-нататъшното хармонизиране на данъците върху печалбата е неизбежно както с 

цел да се противодейства на избягването на данъци, така и за да се спре надпреварата за 

достигане на най-ниски равнища на данъците върху печалбата. Тези представители са 

на мнение, че следователно показването на „жълт картон“ е оправдано за ОКООКД, но 

не и за ОООКД. 

 

Становището на представителите на GroenLinks по отношение на субсидиарността на 

предложенията на ЕС както за директива за ОООКД, така и за директива за ОКООКД, е 

положително. Тези представители биха искали да подчертаят, че по този въпрос 

становището на нидерландското правителство се различава много от гледната точка на 
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представителите на GroenLinks и те се дистанцират от отрицателната позиция на 

правителството по отношение на субсидиарността. 

 

Подобно на Комисията представителите на GroenLinks считат избягването на данъци за 

проблем предимно от трансгранично естество. Дори би могло да се твърди, че 

суверенитетът на отделните държави членки понастоящем вече е подложен на натиск, 

тъй като печалбите лесно се прехвърлят през граници, а на системите е трудно да 

реагират, в резултат на което основата вече е нарушена. Позволяването на избягването 

на данъци накърнява правомощията на държавите членки за вземане на решения. 

Необходим е международен подход и е логично институцията ЕС да го приеме. 

 

Представителите на GroenLinks считат също така, че е логично вследствие на широкото 

интегриране на вътрешния пазар хармонизирането на нормативната уредба по 

отношение на продажбата на продукти да води до хармонизиране и на нормативната 

уредба по отношение на приходите от тези продажби. 

 

Освен това по мнение на представителите е странно да се заема отрицателна позиция 

по отношение на субсидиарността на директиви, които се отнасят до приходи, като се 

има предвид, че ЕС вече налага всеобхватни правила относно разходите и бюджетния 

баланс в рамките на Пакта за стабилност и растеж. За тези представители е повече от 

логично, че и по отношение на приходите може да се постигат договорености. 

 

Представителите оценяват положително и аспекта на пропорционалност. 

Нидерландското правителство счита директивите за ненужни и водещи до твърде 

много допълнителни правила. Тези представители обаче виждат необходимост от тях и 

считат, че мерките действително са пропорционални. Настоящият мащаб на 

избягването на данъци прави спешно и задължително наличието на надеждна 

нормативна уредба и ясно координиране. Независимо от горепосоченото 

представителите си задават въпроса дали не би било разумно да се опрости 

въвеждането на директивите, например чрез премахване от предложението на 

възможностите за избор, които се предоставят на предприятията. 

 

Представителите на GroenLinks обаче изказват редица съществени критики по 

отношение на директивите. Според тях е логично в директивите да бъдат включени 

базови равнища, например по отношение на данъчната ставка. Следователно те биха 

желали да узнаят дали Комисията не счита това за разумно с цел да се предотврати 

надпреварата за достигане на най-ниски равнища в определянето на ставките. Освен 

това те също така виждат необходимост да се обърне допълнително внимание на 

освобождаването на разходите за научноизследователска и развойна дейност, както и за 

собствен капитал. 

 

Също така представителите на GroenLinks изказват критика по отношение на схемата 

на разпределение в рамките на директивата за ОКООКД. По този въпрос те очакват 

алтернативни предложения на Комисията, които например да предвиждат 

нематериални активи и услуги. Тези представители биха желали да узнаят как 

Комисията преценява осъществимостта на изпълнението – дали всички държави членки 

са в достатъчна степен способни да прилагат подобни данъчни разпоредби. Въпреки че 

с това представителите дават положителна оценка по отношение на субсидиарността на 
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директивата за ОКООКД, те считат, че все още е необходима много работа по 

отношение на  съдържанието. 
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Становища относно правното основание 

 

По отношение на правното основание представителите на VVD желаят изрично да 

отбележат, че за приемането на тези директиви е необходимо единодушие в Съвета. 

 

Представителите на PvdA считат, че член 115 от ДФЕС е подходящото основание за 

тези предложения. Както е обяснено по-горе, ОООКД и ОКООКД може да допринесат 

за по-доброто функциониране на вътрешния пазар. 

 

По мнение на представителите на SP настоящото предложение попада в приложното 

поле на член 115 от ДФЕС. 

 

Представителите на CDA са на мнение, че Европейската комисия използва 

правилното правно основание. 

 

Представителите на PVV са на мнение, че ДФЕС не предвижда правно основание за 

въвеждането на тези предложения. ДФЕС изобщо не предоставя правно основание за 

мерки в областта на прякото данъчно облагане. Прякото данъчно облагане попада под 

суверенитета на държавите членки. В членове 110 – 113 ДФЕС съдържа  разпоредби по 

отношение на косвеното данъчно облагане. В настоящите предложения обаче става 

въпрос за корпоративен данък, който се определя като пряк данък. 

 

Член 115 от ДФЕС не предоставя солидно правно основание за предложените 

директиви, тъй като той се отнася до функционирането на вътрешния пазар, а не до 

прякото данъчно облагане. Дори ако се вземе предвид поведението, срещу което 

предлаганите директиви целят да вземат мерки, все още се изисква наличие на пряко 

въздействие върху функционирането на вътрешния пазар. Преди всичко няма пряко 

въздействие съгласно изискванията на член 115 от ДФЕС. 

 

Представителите биха искали да подчертаят, че евентуалната приложимост на член 115 

от ДФЕС означава, че директивата трябва да бъде приета единодушно от Съвета. 

 

Представителите на D66 заемат положителна позиция по отношение на правното 

основание за двете предложения на ЕС. 

 

Представителите на ChristenUnie нямат забележки във връзка с позоваването на 

член 115 от ДФЕС като правно основание за двете директиви. 

 

Представителите на GroenLinks заемат положителна позиция по отношение на 

правното основание и изразяват съгласие със становището на Европейската комисия. 

Според тях е напълно логично, че ако функционирането на вътрешния пазар трябва да 

попада в рамките на единна нормативна уредба, данъчното облагане на същия този 

пазар следва също да бъде включено. Според тях, както и според Комисията това би 

направило системата по-устойчива на агресивни данъчни стратегии. По тази причина те 

разглеждат предложенията като подобрение на функционирането на вътрешния пазар. 

 

 


