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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище от Първата камара на Генералните щати 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. 

Първата камара на Генералните щати на Кралство Нидерландия изпрати до Парламента 

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. 



 

PE597.411v01-00 2/6 NP\1113837BG.docx 

BG 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Председател на Европейската комисия 

Г-н Жан Клод Юнкер 

B-1049 Брюксел  

Белгия 

 

Дата: 21 декември 2016 г. 

Относно: Мотивирано становище относно предложенията на ЕС (COM(2016) 683), 

(COM(2016) 685) и (COM(2016) 687) 

Наш референтен №: 160408u 

 

Уважаеми г-н Юнкер, 

 

В съответствие с установената процедура Първата камара на Генералните щати на 

Кралство Нидерландия разгледа следните предложения с оглед на спазването на 

принципа на субсидиарност: 

 Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък (ОКООКД) – COM(2016)6831;

 Предложение за директива относно обща основа за облагане с корпоративен 

данък (ОООКД) – COM(2016)6852;

 Предложение за Директива по отношение на несъответствията при хибридни 

образувания и инструменти, включващи трети държави (COM(2016) 687)3. 

 

В рамките на тази проверка Първата камара приложи член 5 от Договора за 

Европейския съюз и Протокол № 2 към Договора от Лисабон относно прилагането на 

принципите на субсидиарност и на пропорционалност. 

 

Настоящото писмо цели да Ви информира за становището на Първата камара на 

Генералните щати на Кралство Нидерландия.  Идентични писма бяха изпратени до 

Европейския парламент, Съвета и правителството на Кралство Нидерландия. 

 

Мнозинството от членовете на Първата камара считат, че предложението за директива 

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

(COM(2016)683)4, предложението за директива относно обща основа за облагане с 

корпоративен данък (ОООКД) (COM(2016)685)5 и предложението за директива по 

                                                 
1 Вж. досие E160043 на адрес: www.europapoort.nl 
2 Вж. досие E160044 на адрес: www.europapoort.nl 
3 Вж. досие E160046 на адрес: www.europapoort.nl 
4 Това е позицията на следните парламентарно представени партии: Народната партия за свобода и 

демокрация (13 места), Християндемократически призив (12 места), Партия на свободата (9 места), 

Социалистическа партия (9 места), Християнски съюз (3 места), Партия за защита на животните (2 

места), Държавна реформистка партия (2 места) и Партия „50+“  (2 места). 
5 Това е позицията на следните парламентарно представени партии: Народната партия за свобода и 

демокрация (13 места), Християндемократически призив (12 места), Партия на свободата (9 места), 

Социалистическа партия (9 места), Християнски съюз (3 места), Партия за защита на животните (2 места), 

Държавна реформистка партия (2 места) и Партия „50+“  (2 места). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи 

трети държави (COM(2016) 687)6 не съответстват на принципа на субсидиарност. 

 

Представените в парламента партии, които са достигнали до това становище с 

мнозинство на гласовете, посочват следните мотиви за своята позиция относно 

спазването от страна на въпросните предложения на принципите на субсидиарност и на 

пропорционалност: 

 

 

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) 

COM(2016)683 
 

Предложението за директива, което е предшественик на двете предложения за 

директива – за обща основа за облагане с корпоративен данък и за обща консолидирана 

основа за облагане с корпоративен данък, получи критична оценка от нидерландското 

правителство през 2011 г. Тогава оценката доведе до заключението, че предложението 

не съответства на принципа на субсидиарност. Настоящите предложения за директива 

ще изискват допълнително проучване в хода на процедурата, през която предстои да 

преминат. Въпросите са с широк обхват и последиците за държавните приходи не са 

достатъчно ясни. Мнозинство от членовете на Първата камара изразява съгласие с 

правителството, че предложението не съответства на принципа на субсидиарност. 

Становището гласи, както следва: 

„Правителството счита, че принципът на субсидиарност не е спазен. То не вижда 

никаква необходимост от извършване на консолидиране и преразпределяне на 

печалбите на европейско равнище. Споразумения относно трансферното 

ценообразуване (които се различават от този коефициент на разпределяне) вече 

съществуват в рамките на ОИСР“.7 

 

Освен това мнозинство от членовете на Първата камара счита, че предложението не е 

съобразено с принципа на субсидиарност поради следните причини: 

 Няма причина консолидирането да се извършва задължително в рамките на 

ЕС за групи с оборот над 750 милиона евро. 

 Няма установени ползи за вътрешния пазар, тъй като вече съществуват 

споразумения за трансферно ценообразуване в рамките на ОИСР.

 Оценката на въздействието, извършена от Европейската комисия, се 

основава на нереалистични предположения (а именно, че 16 държави, сред 

които Нидерландия, ще повишат своята корпоративна данъчна ставка).

 Рискът, че това в крайна сметка ще доведе до намаляване на приходите от 

корпоративен данък в Нидерландия, е твърде голям.

 Връзката с борбата с избягването на данъци е твърде нереалистична.

 Предложението не предвижда минимална ставка на корпоративния данък, 

например 20 %.

 

                                                 
6 Това е позицията на следните парламентарно представени партии: Народната партия за свобода и 

демокрация (13 места), Християндемократически призив (12 места), Партия на свободата (9 места), 

Християнски съюз (3 места), Държавна реформистка партия (2 места) и Партия „50+“ (2 места). 
7 Парламентарни досиета II 2016 – 2017 г., 34 604 г., № 4, стр. 11. 
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Освен това мнозинство от членовете на Първата камара счита, че предложението не е 

съобразено с принципа на пропорционалност поради следните причини: 

 Предложението е ненужно сложно и ще доведе до усложнено прилагане 

(съвместно съществуване на три системи).

 Коефициентът на разпределяне е в ущърб на държава като Нидерландия, 

която е специализирана в търговията и услугите (оборот, дълготрайни 

активи, комбинирането на разходите за заплати и броя служители).

 В рамките на ОИСР вече съществуват споразумения относно трансферното 

ценообразуване въз основа на които се разпределят печалбите.

 

Обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) COM(2016)685  

 

Мнозинство от членовете на Първата камара изразява съгласие с правителството, че 

предложението не съответства на принципа на субсидиарност. Становището гласи, 

както следва: 
 

„Правителството счита, че принципът на субсидиарност не е спазен. То може да 

подкрепи целите на настоящото предложение, а именно укрепване на вътрешния 

пазар, създаване на благоприятна за бизнеса среда в рамките на ЕС и борба с 

избягването на данъци. Независимо от това помощта на предложенията за 

постигането на тази цел ще бъде ограничена или почти никаква. Комисията посочва, 

че за целите на укрепването на вътрешния пазар може да бъде приета обща основа за 

облагане с корпоративен данък единствено на равнище ЕС. Според правителството от 

предложенията не става ясно, че европейско решение би имало добавена стойност за 

всички участващи страни. Въвеждането на частична незадължителна система 

означава, че органите трябва да работят с две различни системи за облагане с 

корпоративен данък, вместо с една, и има очевидни недостатъци за ефективността 

на изпълнението. Освен това Директивата срещу избягването на данъци, приета по 

време на нидерландското председателство на ЕС, вече доведе до значителна степен на 

хармонизация на данъчната основа в държавите членки, като целта е да се 

предотвратяват злоупотреби. В предложението за ОООКД са повторени мерки за 

борба със злоупотребите, сравними с тези в Директивата срещу избягването на 

данъци. Другите мерки в предложението за ОООКД ще окажат ограничена или почти 

никаква помощ за постигането на тази цел. Затова е съмнително дали и, ако да, до 

каква степен настоящото предложение предоставя допълнителни начини за справяне 

със злоупотребите.“8 

 

Мнозинство от членовете на Първата камара посочва следните допълнителни мотиви, 

поради които счита, че предложението не съответства на принципа на субсидиарност: 

 Не са постигнати целите за създаване на по-благоприятна среда за 

инвестиции в рамките на ЕС, както и за укрепване на борбата срещу 

избягването на данъци.

 Директивата на ЕС срещу избягването на данъци ще доведе до желаната 

хармонизация на данъчната основа (до голяма степен чрез прилагане на част 

от пакета от мерки за свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби 

(BEPS)).

                                                 
8 Парламентарни досиета II 2016 – 2017 г., 34 604 г., № 4, стр. 11. 
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 Предложението подкопава нидерландската концепция за облагаемата 

печалба, ограничава системите за освобождаване от данък на дяловите 

участия и ще сложи край на иновационната кутия (данъчни облекчения за 

иновации).

 Предложението ненужно отива по-далеч от пакета от мерки на ОИСР за 

свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби.

 

Мнозинство от членовете на Първата камара счита, че предложението не съответства на 

принципа на пропорционалност поради следните причини: 

 Предложението е ненужно сложно и ще доведе до усложнено прилагане 

(съвместно съществуване на три системи).

 Временната и ограничената възможност за прехвърляне на загуби може да 

насърчи изкуствен внос на загуби от други държави – членки на ЕС.

 

Предложение за Директива по отношение на несъответствията при хибридни 

образувания и инструменти, включващи трети държави (COM(2016) 687) 

 

Предложението за Директива по отношение на несъответствията при хибридни 

образувания и инструменти, включващи трети държави, като цяло е насочено към 

справяне с агресивни форми на избягване на данъци, но също така има вероятност да 

засегне структури, които са важни за създаването на заетост в Нидерландия и за 

привлекателността на Нидерландия като държава за започване на бизнес, особено за 

американски дружества. Мнозинство от членовете на Първата камара счита, че 

предложението не съответства на принципа на субсидиарност и посочва следните 

конкретни мотиви: 

 Предложението подкопава нидерландската данъчна система.

 Предложението отива по-далеч, отколкото е предвидено от ОИСР.

 Предложението създава ситуация, при която се събира данък (или се отказва 

данъчно облекчение), въпреки че има добавена стойност в трета държава. 

Данъкът следва да се начислява в тази трета държава. Това поставя 

дружествата от страни извън ЕС, които желаят да извършват дейност на 

вътрешния пазар, в неблагоприятно конкурентно положение.

 

И накрая мнозинство от членовете на Първата камара счита, че предложението не 

съответства на принципа на пропорционалност поради следните причини: 

 За предпочитане е глобален подход (пакет от мерки на ОИСР за свиване на 

данъчната основа и прехвърляне на печалби – точка за действие 2).

 Предложението е много неизгодно за Нидерландия (по-специално по 

отношение на инвестициите от страна на американски дружества, както и 

съпътстващата ги заетост).

 Би било по-добре първо да се изчака и да се установи каква ще бъде 

данъчната политика на бъдещата администрация на САЩ, тъй като 

съществува реален шанс от американска гледна точка хибридните 

образувания и инструменти да не са толкова привлекателни за в бъдеще.

 

Поради тези причини, мнозинство от членовете на Първата камара на Генералните 

щати на Кралство Нидерландия счита, че предложението за директива относно обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) (COM(2016) 683), 
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предложението за директива относно обща основа за облагане с корпоративен данък 

(ОООКД) (COM(2016) 685) и предложението за директива по отношение на 

несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави 

(COM(2016) 687), противоречат на принципите на субсидиарност и на 

пропорционалност.  

 

Председател на Първата камара на Генералните щати на Кралство Нидерландия 

 

А. Брукерс-Кнол 

 


