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ОБЩА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Правомощието за облагане с данъци заема централно място по отношение на
суверенитета на държавите — членки на ЕС, които са възложили само ограничена
компетентност на ЕС в тази област. Развитието на данъчните разпоредби на ЕС е
насочено към гладкото функциониране на единния пазар, като хармонизирането на
косвеното данъчно облагане беше разгледано на по-ранен етап и в по-голяма дълбочина
в сравнение с прякото данъчно облагане. Наред с тези усилия ЕС засилва борбата
с укриването на данъци и избягването на данъчното облагане, които представляват
заплаха за лоялната конкуренция и са причина за голям недостиг в данъчните приходи.
Съгласно Договора данъчните мерки трябва да бъдат приети единодушно от държавите
членки. Макар че данъчната политика е силно повлияна от съдебната практика на
Съда на Европейския съюз, Европейският парламент има единствено правото да бъде
консултиран в това отношение с изключение на бюджетните въпроси, за които, в
качеството си на съвместен бюджетен орган, той споделя правомощията за вземане на
решения със Съвета.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Глава за данъчните разпоредби (членове 110—113) от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС), която се отнася до хармонизирането на законодателството
относно данъка върху оборота, акцизите и другите форми на косвено данъчно облагане;
главата относно сближаването на законодателствата (членове 114—118 от ДФЕС), която
обхваща данъците, които имат косвен ефект върху създаването на вътрешния пазар,
като фискалните разпоредби не са предмет на обикновената законодателна процедура;
други разпоредби, които са уместни за данъчната политика, отнасящи се до свободното
движение на хората, услугите и капитала (членове 45—66 от ДФЕС), околната среда
(членове 191—192 от ДФЕС) и конкуренцията (членове 107—109 от ДФЕС).
Засиленото сътрудничество (членове 326—334 от ДФЕС) може да се прилага по
отношение на данъчните въпроси. Основната характеристика на данъчните разпоредби
на ЕС по отношение на приемането на актове е фактът, че Съветът взема решение
с единодушие въз основа на предложение на Комисията, като Парламентът само
бива консултиран. Разпоредбите, приети в областта на данъчното облагане, включват
директиви за сближаване на националните разпоредби и решения на Съвета.
Прякото данъчно облагане означава данъчното облагане на доходите, имуществото и
капитала, независимо дали са лични или корпоративни. Данъкът върху доходите на
физическите лица не е обхванат като такъв от разпоредбите на ЕС (по-скоро дейността
на ЕС в тази област се основава на съдебната практика на Съда на Европейския
съюз). Действията на ЕС във връзка с корпоративния подоходен данък са развити в
по-голяма степен, въпреки че той е съсредоточен единствено върху мерки, свързани с
принципите на единния пазар. Косвеното данъчно облагане включва данъци, с които не
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се облагат доходите или имуществото. То включва данъка върху добавената стойност
(ДДС), акцизите, налозите върху вноса и енергията и други екологични данъци. Тъй като
развитието на данъчните разпоредби на ЕС е насочено към гладкото функциониране на
единния пазар, хармонизирането на косвеното данъчно облагане беше разгледано на по-
ранен етап и в по-голяма дълбочина в сравнение с прякото данъчно облагане.

ЦЕЛИ

Стратегията на данъчната политика на ЕС е обяснена в съобщението на Комисията,
озаглавено „Данъчната политика в Европейския съюз — приоритети за следващите
години“ (COM(2001)0260). При условие че държавите членки спазват правилата на ЕС,
всяка от тях е свободна да избере данъчната система, която счита за най-целесъобразна.
В тази рамка основните приоритети за данъчната политика на ЕС са отстраняването
на данъчните пречки пред трансграничната икономическа дейност, борбата с вредната
данъчна конкуренция[1] и насърчаването на по-голямо сътрудничество между данъчните
администрации за осигуряването на контрол и борбата с измамите. Засилването на
координацията на данъчните политики би гарантирало, че данъчните политики на
държавите членки подкрепят по-широки цели на политиката на ЕС, както беше изложено
неотдавна в стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

ПОСТИЖЕНИЯ

„Докладите за дейността в областта на данъчното облагане“[2], публикувани от
Комисията, представят постиженията на ЕС и данъчните въпроси, които все още предстои
да бъдат разгледани. Последният доклад (2013 г.) обхваща прякото и косвеното данъчно
облагане, избягването на данъчното облагане и укриването на данъци, координацията
на данъчните политики, фискалните решения за държавна помощ и производствата за
установяване на нарушение.
Съобщението на Комисията, озаглавено „Премахване на данъчните пречки при
трансграничните дейности за гражданите на ЕС“ (COM(2010)0769), очертава най-
сериозните проблеми в областта на данъчното облагане, с които се сблъскват
гражданите на ЕС в трансгранични ситуации (например дискриминация, двойно данъчно
облагане, затруднения при искането за възстановяване на данъци и затруднения
при получаването на информация относно чуждестранните данъчни правила). Някои
координирани действия за справяне с данъчните пречки и данъчната неефективност
са постигнати в областта на данъчното облагане на дружества, ДДС, акцизите и
данъчното облагане на леките автомобили. Също така бяха предприети мерки за борба с
укриването на данъци посредством Директивата относно данъчното облагане на доходи
от спестявания (2003/48/ЕО) и директивите, които предвиждат взаимопомощ между
данъчните администрации. Комисията също така стана по-активна при предприемането
на съдебни действия, когато националните данъчни правила или практики на държавите
членки не спазват Договора.
Важните политически инициативи в областта на косвеното данъчно облагане включват:
Зелена книга относно бъдещето на ДДС (COM(2010)0695), последвана от съобщение
относно реформата на системата на ДДС (COM(2011)0851); предложение за директива
(COM(2011)0169) за изменение на Директивата за енергийното данъчно облагане

[1]Вж. доклада на групата „Кодекс за поведение“ на Съвета от 23 ноември 1999 г. до Съвета по икономически и
финансови въпроси относно „Кодекс за поведение (Данъчно облагане на предприятия)“ (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
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(2003/96/ЕО) с цел постигането на по-рационално енергийно данъчно облагане в
ЕС, придружено от съобщение (COM(2011)0168); Директива 1999/62/ЕО относно
заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени
инфраструктури; предложение на Комисията за директива относно данъчното облагане
на леки автомобили (COM(2005)0261); Директива 2006/112/EО относно общата система
на данъка върху добавената стойност; както и многобройни индивидуални споразумения
в областта на акцизите (например относно алкохола, тютюневите изделия и енергетиката).
Политическата активност в областта на прякото данъчно облагане е съсредоточена
основно върху хармонизацията на данъчното облагане на предприятията чрез
Директивата относно административната помощ (77/799/ЕИО), Директивата относно
изплащанията на вземания (76/308/ЕИО), Директивата относно сливанията (90/434/
ЕИО), Директивата относно дружествата майки и дъщерните дружества (90/435/ЕИО),
Арбитражната конвенция за избягване на двойното данъчно облагане (90/436/ЕИО),
Директивата относно плащанията на лихви и роялти (2003/49/ЕО) и предложението
относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)
за определяне на единни правила за дружествата, които извършват дейност в ЕС, с
цел изчисляване на техните облагаеми печалби (COM(2011)0121). По отношение на
данъчното облагане на физически лица мерките, които следва да бъдат отбелязани,
включват Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания (2003/48/
ЕО) и съобщението относно данъчното облагане на дивиденти (COM(2003)0810),
както и съобщението относно отстраняването на данъчните пречки за трансграничното
изплащане на пенсии от предприятията (COM(2001)0214), предложението относно
данъка върху финансовите сделки (COM(2011)0594) и Директива 2008/7/ЕО относно
косвените данъци върху набирането на капитал. Съдът на Европейския съюз е постановил
редица решения относно прякото данъчно облагане на гражданите на ЕС.
Въпрос, свързан с данъчната политика, нареждащ се на челните места в дневния ред
на ЕС е борбата с укриването на данъци и избягването на данъчното облагане, които
Комисията превърна в приоритет[3]. Борбата с данъчните измами и укриването на данъци
обхваща както прякото данъчно облагане (в частност мерките за борба с вредните
данъчни практики), така и косвеното данъчно облагане (неплатен ДДС). Тя по-специално
разчита на споделянето на информация. В ЕС загубите, дължащи се на укриване на
данъци и избягване на данъчното облагане, се изчисляват на около един трилион евро
в данъчни приходи всяка година, което представлява заплаха за лоялната конкуренция
и огромна загуба на държавни приходи. С цел борба с данъчните измами Комисията
прие план за действие (COM(2012)0722) и две препоръки — едната относно агресивното
данъчно планиране (C(2012)8806) и другата относно насърчаването на добро управление
в областта на данъчното облагане (C(2012)8805). Това са последващи действия във връзка
със съобщението от юни 2012 г. относно конкретни начини за засилване на борбата
с данъчните измами и укриването на данъци (COM(2012)0351).
През май 2013 г. Съветът прие заключения относно укриването на данъци и данъчните
измами[4], в които се набляга на необходимостта от съчетаване на усилията на национално
и глобално равнище и на равнище ЕС и се потвърждава подкрепата за работата в рамките
на Г-8, Г-20 и ОИСР във връзка с автоматичния обмен на информация. По същия
повод Съветът също така обсъди преразглеждане на Директивата относно данъчното
облагане на доходи от спестявания, което има за цел да разшири нейния обхват с

[3]Вж. писмо от 12 ноември 2014 г. от председателя на Комисията Юнкер и заместник-председателя Тимерманс
до съответните председатели на Съвета и Парламента.
[4]Документ 9405/13 на Съвета.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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цел включване на всички видове доходи от спестявания, както и на продукти, които
генерират лихва. На 24 март 2014 г. Съветът прие директива за изменение на Директивата
за спестяванията в ЕС (2003/48/ЕО). Изменената директива ще разшири обхвата на
действащите правила с цел отстраняване на определени слабости чрез укрепване на
правилата на ЕС относно обмена на информация относно доходите от спестявания и
чрез предоставяне на възможност на държавите членки да водят по-ефективна борба с
данъчните измами и с укриването на данъци. На държавите членки е предоставен срок
до 1 януари 2016 г., за да приемат националното законодателство, необходимо за спазване
на директивата.
Придаването на по-строг характер на правилата на ЕС за облагането с корпоративен
данък във връзка с агресивното данъчно планиране (сделки в областта на трансферното
ценообразуване, вътрешни за групата плащания), предотвратяването на вредната данъчна
конкуренция и подобряването на спазването на данъчното облагане с ДДС могат
да спомогнат за отстраняването на слабостите в областта на данъчното облагане.
Понастоящем въпросните слабости се разглеждат като част от законодателния процес
на ЕС. Напредък е постигнат, например, по отношение на данъчното третиране на
вътрешни за групата плащания, както и на третирането на сделките в областта на
трансферното ценообразуване[5]. Въвеждането на обща консолидирана основа за облагане
с корпоративен данък (ОКООКД) би могло да отстрани редица възможности за данъчно
планиране наред с по-голямата част от данъчните пречки, засягащи икономическата
ефективност на единния пазар. Предложението е на масата за преговори от три години,
без да е постигнат напредък. При все това се очаква да му бъде даден нов тласък в
отговор на опасенията, възникващи от използването на данъчни постановления в полза
на многонационални дружества.
На международно равнище беше постигнат напредък във връзка със споделянето на
информация. В споразумението от 29 октомври 2014 г. относно ранното прилагане
на новия световен стандарт на ОИСР за „автоматичен обмен на информация“ се
предвижда, че информацията, която страните, подписали споразумението (50 държави,
включително 28-те държави — членки на ЕС), трябва да събират от 31 декември
2015 г. ще започне да бъде обменяна през 2017 г., вместо през 2018 г. Актът на
САЩ от 2010 г. за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични
сметки включва елементи, подобни на тези, съдържащи се в стандарта на ОИСР.
Държавите — членки на ЕС, ще прилагат автоматичния обмен на информация през
2017 г. съгласно преразгледаната директива относно административното сътрудничество,
която има за цел транспонирането на световния стандарт на ОИСР за автоматичен
обмен на информация в законодателството на ЕС, както е договорено от Съвета на 14
октомври 2014 г. Разпоредбите на Директивата на ЕС относно данъчното облагане на
доходи от спестявания имат по-ограничаващ характер и тя ще бъде отменена след като
автоматичният обмен на информация започне да се прилага.
Чрез плана за действие на Г-20/ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и
прехвърлянето на печалби ще бъдат преодолени слабостите в националните данъчни
системи, които се използват от многонационалните предприятия с цел избягване на
плащането на данъци или с цел намаляване на техните облагаеми приходи.

[5]Например, в Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014 г. за изменение на Директива 2011/96/ЕС
относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави
членки (данъчно третиране на вътрешни за групата плащания).
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РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Като цяло Парламентът одобрява общата насоченост на програмите на Комисията
в областта на данъчното облагане. В различни доклади той потвърди, че
данъчната конкуренция може „сама по себе си да бъде ефективен инструмент за
намаляване на високото равнище на данъчно облагане“ и би могла да спомогне за
намаляването на административната тежест, увеличаването на конкурентоспособността и
модернизирането на европейския социален модел. Необходимост от действия на равнище
ЕС беше установена в няколко области, включително: премахването на дискриминацията,
двойното данъчно облагане и на бюрократичните пречки; промяна към окончателна
система на ДДС, която изцяло прилага принципа на произход; както и подкрепа на
принципа „замърсителят плаща“ в енергийното данъчно облагане.
Запазването на единодушието за всички решения в областта на данъчното облагане
затруднява постигането на необходимото за ЕС равнище на данъчна координация, както
и представянето от страна на Комисията на предложения за преминаване към гласуване
с квалифицирано мнозинство във връзка с някои аспекти на данъчното облагане.
Държавите членки, обаче, не се съгласиха с тези предложения.
На 2 февруари 2010 г. Парламентът прие доклад относно насърчаването на доброто
управление в областта на данъчното облагане[6], в който той пледира за отговорна данъчна
политика, прозрачност и обмен на информация на всички равнища — национално,
европейско и глобално, както и за лоялна данъчна конкуренция.
На 12 декември 2013 г. Парламентът прие резолюция относно призива за измерим и
обвързващ ангажимент срещу укриването на данъци и избягването на данъчното облагане
в ЕС[7], въз основа на плана за действие на Комисията за борба с данъчните измами.
Той приветства усилията на Комисията за засилване на борбата с данъчните измами,
укриването на данъци и агресивното данъчно планиране с оглед на намаляването на
разликите в данъчното облагане.
На 25 март 2015 г. Парламентът прие резолюция относно годишния доклад относно
данъчното облагане за 2014 г.[8], изготвен от комисията по икономически и парични
въпроси. В резолюцията се определят три приоритетни области за политиката на ЕС на
данъчно облагане: (i) увеличаване на ползите на вътрешния пазар чрез политиката на
данъчно облагане; (ii) борба с данъчните измами, укриването на данъци, агресивното
данъчно планиране и данъчните убежища; както и (iii) насърчаване на жизнеспособна
данъчна координация за дългосрочна, ориентирана към растеж икономическа политика.
В резолюцията се приветства споразумението за автоматичния обмен на информация и
се отправя призив за окончателното премахване на банковата тайна в ЕС, считано от
юни 2015 г. В нея се отправя призив за сключването на данъчни споразумения и с трети
държави преди 30 юни 2015 г., както и за провеждането на координирани действия на
равнище ЕС с цел прилагането на стандартите за прозрачност по отношение на трети
държави чрез включването на тези стандарти в бъдещите споразумения за търговия.
Dario Paternoster
05/2016

[6]OВ C 341, 16.12.2010 г., стр. 29.
[7]Приети текстове, P7_TA(2013)0593.
[8]Приети текстове, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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