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ОБЩА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Правомощията за облагане с данък принадлежат на държавите членки, като
ЕС разполага с ограничени правомощия. Тъй като данъчната политика на ЕС
е насочена към гладкото функциониране на единния пазар, хармонизирането
на косвеното данъчно облагане беше разгледано преди прякото данъчно
облагане. Борбата срещу вредната практика на данъчното укриване и
избягването на данъци се превърна неотдавна в политически приоритет.
Данъчните мерки трябва да бъдат приети единодушно от държавите членки.
Европейският парламент има правото да бъде консултиран по данъчни
въпроси; по въпроси, свързани с бюджета, той е дори съзаконодател.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Главата с 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 бива консултиран. Разпоредбите, приети в областта на данъчното
облагане, включват директиви за сближаване на националните разпоредби и
решения на Съвета. С твърдото убеждение, че запазването на единодушието за
всички решения в областта на данъчното облагане затруднява постигането на
изискваното от Европа равнище на данъчна координация, Комисията представи
предложения за преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство в
някои области на данъчното облагане. Те обаче бяха отхвърлени от държавите
членки.
Прякото данъчно облагане означава данъчното облагане на доходите,
имуществото и капитала, независимо дали са лични или корпоративни. Данъкът
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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 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 ЕС в областта на данъчната политика е обяснена в съобщението
на Комисията, озаглавено „Данъчната политика в Европейския съюз —
приоритети за следващите години“ и, неотдавна, в публикацията „Данъчно
облагане — насърчаване на вътрешния пазар и икономическия растеж: към
опростено, справедливо и ефикасно данъчно облагане в Европейския съюз“.
Правомощието за въвеждане, премахване или коригиране на данъци остава
в ръцете на държавите членки. При условие че спазва правилата на ЕС,
всяка държава членка 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 и укриването на
данъци, както 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 в Акта за единния пазар. Освен това данъчното облагане е една
от ключовите политики, наблюдавани чрез европейския семестър — годишния
цикъл на координация на икономическите политики; редица специфични за
всяка държава препоръки, отправени към държавите членки, редовно засягат
борбата с агресивното данъчно планиране, отклонението от данъчно облагане
или избягването на данъци.

ИНИЦИАТИВИ И НАПРЕДЪК

Годишният доклад на Комисията в областта на данъчното облагане представя
постиженията на ЕС и свързаните с данъците въпроси, които предстои да бъдат
разгледани. Борбата с избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане
и данъчните измами както на равнище ЕС, така и на световно равнище, остава
на челно място в дневния ред на институциите на ЕС. На други места продължи
работата по превръщането на корпоративното данъчно облагане в ЕС в по-
справедливо и по-добре адаптирано към съвременната цифрова икономика на
вътрешния пазар. Сред ключовите инициативи са:
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— в Директивата за борба с избягването на данъци (приета през 2016 г. и
изменена през 2017 г.) се определят правила срещу практиките за избягване
на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар и се
разглеждат несъответствията при хибридни образувания и инструменти с
държави извън ЕС;

— Директивата за административното сътрудничество (ДАС), въведена
през 2011 г. с цел засилване на обмена на данъчна информация, е
изменяна неколкократно през последните години, последно на 22 март 2021 г.
с ДАС 7, която все още предстои да бъде приложена (вж. по-долу).
Преди това последните промени бяха направени чрез ДАС 6, приета на
25 май 2018 г. Тази директива включва изискване посредниците, като
например консултанти, адвокати или финансови институции, да докладват за
определени данъчни договорености на местните данъчни органи, които след
това следва автоматично да обменят информацията, събрана в целия ЕС;

— на 15 юли 2020 г. Комисията прие данъчен пакет за справедливо и
опростено данъчно облагане, състоящ се от три отделни, но допълващи
се инициативи: 1) план за действие за справедливо и опростено данъчно
облагане в подкрепа на възстановяването: набор от 25 инициативи, които
предстои да бъдат приети и приложени от Комисията до 2024 г., за да стане
данъчното облагане по-справедливо, опростено и по-добре адаптирано
към съвременните технологии; 2) преразглеждане на Директивата за
административното сътрудничество (ДАС 7), която беше официално приета
от Съвета на 22 март 2021 г. и има за цел да гарантира, че държавите
членки автоматично обменят информация относно приходите, генерирани
от продавачите на цифрови платформи, независимо дали платформата се
намира в ЕС или не; предложение за допълнително преразглеждане на
Директивата за административното сътрудничество (ДАС 8) с цел справяне
с обмена на информация за криптоактивите и електронните пари, което
все още не е приключило; и 3) съобщение относно доброто управление в
областта на данъчното облагане в ЕС и извън него;

— на 18 май 2021 г. Комисията публикува съобщение относно данъчното
облагане на предприятията през 21-ви век, в което се призовава действията
на ЕС в областта на данъчното облагане на предприятията да бъдат
интегрирани в рамките на всеобхватна програма на ЕС в областта на
данъчното облагане и се предлагат редица действия за гарантиране
на справедливо и ефективно данъчно облагане. В съобщението се
препоръчва и предложение за по-дългосрочна рамка за данъчно облагане
на предприятията (BEFIT — Бизнес в Европа: Рамка за подоходно
данъчно облагане), преминаване към обща данъчна нормативна уредба
и осигуряване на по-справедливо разпределение на правата за данъчно
облагане между държавите членки;

— от 1 януари 2018 г. влязоха в сила нови правила, които задължават държавите
членки да предоставят на данъчните органи достъп до данните, събирани
съгласно законодателството за борба с изпирането на пари. Директивите
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за борба с изпирането на пари — ДБИП4 и ДБИП5 — имат за цел да
предотвратят използването на европейската финансова система за целите
на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на това е
да се гарантира, че националните данъчни органи ще имат пряк достъп
до информация относно действителните собственици на дружествата,
тръстовете и други субекти, както и до данните за надлежна проверка на
клиентите на дружествата. Целта на правилата е също така да се даде
възможност на данъчните органи да реагират бързо и ефикасно в случаи на
отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци.

Законодателното предложение относно борбата с изпирането на пари,
представено от Комисията през юли 2021 г., обхваща:
— ново предложение за предотвратяване на използването на финансовата

система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

— предложение за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и
финансирането на тероризма;

— предложение относно информацията, придружаваща преводите на средства
и определени криптоактиви.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент като цяло е подкрепял основните насоки на програмите
на Комисията в областта на данъчното облагане, като борбата срещу данъчните
измами и укриването на данъци и изпирането на пари е приоритет на
политиката от настоящия и изминалия законодателен период. Работата на
няколко специални комисии беше полезна за препоръките на Парламента в тази
област.
На първо място, комисията относно данъчните постановления и другите
мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE), насочи вниманието към
очевиден парадокс: свободната конкуренция по данъчни въпроси и липсата на
сътрудничество между държавите членки са довели до прекъсване на връзката
между местата, където се създава стойност, и местата, където печалбите се
облагат с данъци, което води до подкопаване на корпоративната данъчна основа
и намаляване на приходите в различни държави, някои от които са също така
подложени на мерки за строги икономии.
В контекста на „Досиетата от Панама“ и разкритията от скандала „Люкс лийкс“,
които бяха разкрили необходимостта от по-голямо сътрудничество и прозрачност
в световен мащаб, комисията TAXE 2 използва като основа за работата си
дейността на комисията TAXE. Нейният окончателен доклад беше приет от
Парламента като резолюция на 6 юли 2016 г., която призовава за налагане на
санкции срещу неоказващите съдействие данъчни юрисдикции, включени в черен
списък на данъчните убежища, така че те да се прилагат и по отношение на
дружества, банки и счетоводни и адвокатски кантори, с възможност за отмяна на
техните бизнес лицензи; Тя подчертава отрицателните последици от патентните
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кутии, които в повечето случаи се използват от многонационални дружества за
целите на избягването на данъци.
Анкетната комисия във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци
и данъчните измами (PANA) надгради върху работата на комисиите TAXE
и TAXE 2 и резолюцията на Парламента от декември 2015 г. относно
осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните
данъчни политики, която идентифицира свързани с регулирането и наблюдението
предизвикателства при предприемането на мерки в областта на данъчни въпроси.
Целта на комисията TAX 3 — комисията относно финансовите престъпления,
данъчните измами и избягването на данъци — беше да продължи работата
на комисиите TAXE, TAXE 2 и PANA, както и да разследва въпроси, свързани
с данъчното облагане на цифровата икономика, националните програми за
гражданство и измамите с ДДС.
Нейният окончателен доклад беше приет от Парламента на пленарното
заседание на 26 март 2019 г. В него се подчертава, че съществува спешна и
непрекъсната необходимост от реформа на правилата, така че международните и
националните данъчни системи и данъчните системи в ЕС да могат да посрещат
новите икономически, социални и технологични предизвикателства на 21-ви век.
В него се стига до заключението, че действащите данъчни системи и счетоводни
методи не са пригодени, така че да не изостават от тези промени или да
гарантират, че всички участници на пазара плащат справедлив дял от данъците.
Членовете на ЕП приветстваха факта, че през изминалия мандат Комисията
е представила 26 законодателни предложения, насочени към отстраняване на
някои от слабостите, подобряване на борбата срещу финансовите престъпления
и агресивното данъчно планиране и за повишаване на ефективността на
събирането на данъци и данъчната справедливост. При все това, те изразиха
дълбоко съжаление във връзка с липсата на напредък в Съвета по основни
инициативи за реформа на корпоративния данък, които не са завършени поради
липсата на истинска политическа воля. Те призоваха за това, инициативите на
ЕС, които все още не са финализирани, да бъдат бързо приети, и прилагането
им да бъде наблюдавано отблизо, за да се гарантира ефикасност и правилно
прилагане, както и да не се изостава с оглед на бързо развиващите се данъчните
измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране. Накрая,
членовете на ЕП утвърдиха това, че ЕС следва да приеме широка стратегия, чрез
която да подкрепя — с помощта на съответните политики — държавите членки
при прехода им от настоящите им вредни данъчни системи към данъчна система,
която е съвместима с правната уредба на ЕС и с духа на Договорите на ЕС.
Подкомисията по данъчни въпроси (FISC) на комисията по икономически и
парични въпроси беше създадена през септември 2020 г., за да продължи
борбата с избягването на данъци, която Парламентът продължи по време на
предишния си мандат. Нейните цели са да се гарантира, че Парламентът
насърчава справедливото данъчно облагане на национално, европейско и
световно равнище. Освен това, с оглед на предизвикателството за насърчаване
на устойчиво икономическо възстановяване в съответствие с Европейския зелен
пакт, комисията е натоварена със задачата да съдейства за разработването на по-
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опростена, по-ефективна и по-устойчива данъчна политика на ЕС. Парламентът
вече прие две резолюции въз основа на доклади FISC:
— резолюция от 15 февруари 2022 г. относно въздействието на националните

данъчни реформи върху икономиката на ЕС. Наред с други заключения,
той приветства историческото споразумение, постигнато от Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Г-20, относно
реформирането на международната данъчна система, за да се гарантира
по-справедливо разпределение на печалбите и правата на данъчно
облагане между държавите по отношение на най-големите многонационални
дружества, включително частичното преразпределяне на правата за данъчно
облагане към държавите, в които се създава стойност, и установяването на
обща минимална ефективна данъчна ставка от 15 %;

— резолюция от 21 октомври 2021 г. относно досиетата „Пандора“: последици за
усилията за борба с изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане
и избягването на данъци. С тази резолюция Парламентът призова ЕС да
запълни пропуските, които позволяват масово осъществяване на избягването
на данъци, изпирането на пари и данъчните измами. Той също така призова
Комисията да предприеме правни действия срещу държавите членки, които
не прилагат правилно съществуващите закони.

Jost Angerer
08/2022
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