
PA\925780BG.doc PE504.241v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджетен контрол

2012/0000(INI)

12.2.2013

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджетен контрол

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и 
данъчните убежища
(2012/0000(INI))

Докладчик по становище: Bart Staes



PE504.241v01-00 2/5 PA\925780BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\925780BG.doc 3/5 PE504.241v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. посочва, че като цяло разходите във връзка с укриването на данъци в ЕС са по-
високи от общия размер на бюджетните средства за здравеопазване в Съюза и че 
ако укриването на данъци можеше да бъде спряно, дефицитът на всички държави —
членки на ЕС, можеше да бъде изплатен само за 8,8 години1;

2 отбелязва, че определението за понятието „данъчни убежища“ е вече неактуално и 
че в държавите членки все по-често се прибягва до (полу-) легални начини за 
избягване или намаляване на данъчните задължения: например само за една година 
трансферите от дружества „пощенски кутии“ във и през Холандия се очаква да 
възлязат на 8000 милиарда евро;

3. подчертава, че масовото укриване на данъци от страна на по-големите дружества е с 
опустошителни последици за дисциплината на по-малките дружества в качеството 
им на данъкоплатци, и дори на физическите лица, тъй като укриването на данъци се 
налага като общоприето правило;

4. изразява съжаление, че огромните суми, плащани на Съюза от най-големите 
дружества от тютюневия сектор въз основа на споразуменията, не бяха използвани 
за мерки и програми за борба с измамите, а „90 % от тях бяха конфискувани“ от 
държавите членки, които ги включиха като доход в съответните си бюджети;

5. подчертава, че укриването на данъци в областта на ДДС влияе пряко на 
икономиките на държавите членки и бюджета на ЕС; припомня, че както посочва 
самата Сметна палата, „укриването на ДДС засяга финансовите интереси на 
държавите членки. То има въздействие върху бюджета на ЕС, тъй като води до по-
ниски собствени ресурси от ДДС. Тази загуба се компенсира от собствените 
ресурси на база БНД, като по този начин се променя размерът на отделните вноски 
на държавите членки в бюджета на ЕС. Освен това данъчните измами засягат 
функционирането на вътрешния пазар и представляват пречка пред лоялната 
конкуренция“2;

6. отбелязва, че системата на ДДС на ЕС осигурява значителна част от публичните 
приходи – 21 % през 2009 г.3, но също така е причина за високо равнище както на 
разходите за ненужно привеждане в съответствие, така и на избягването на данъци;

                                               
1 „Премахване на разликата в данъчното облагане в Европа“, доклад за Групата на Прогресивния 

алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент от Richard Murphy, член на 
Института на експерт-счетоводителите в Англия и Уелс, Директор, Tax Research UK.

2 Специален доклад на Сметната палата № 13/2011, стр. 11, параграф 5.
3 Проучване на Европейския парламент: „Опростяване и модернизиране на ДДС на цифровия единен 

пазар“. Вж. 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179.
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7. изтъква, че откакто е въведен ДДС, моделът на неговото събиране не е променян;
подчертава, че този модел е неактуален, като се имат предвид настъпилите 
многобройни промени в технологичната и икономическата среда, както и че това 
води до значителни загуби от мита, ДДС и акцизи;

8. изразява съжаление относно факта, че две важни инициативи, насочени към борбата 
с измамите с ДДС, а именно предложението за директива на Съвета за изменение на 
Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената 
стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС 
(COM(2012)0428 ) и предложението за директива на Съвета за изменение на 
Директива 2006/112/ЕО по отношение на незадължително и временно прилагане на 
механизма за самоначисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при 
които съществува риск от измами (COM(2009)0511), все още са блокирани в 
Съвета;

9. подчертава, че правилното функциониране на митническия режим има преки 
последици за изчисляването на ДДС; е дълбоко обезпокоен, че митническите 
проверки в ЕС не функционират правилно, което води до значителни загуби на 
ДДС1; счита за неприемливо, че в повечето държави членки данъчните органи нямат 
пряк достъп до митническите данни, поради което автоматизираните кръстосани 
проверки чрез съпоставка с данъчните данни са невъзможни; посочва, че 
организираната престъпност е отлично запозната със слабостите на настоящата 
система;

10. посочва, че съдебните производства във връзка с данъчни измами са тромави и 
дълги и че лицата, които в крайна сметка биват признати за виновни, получават 
сравнително леки присъди, което прави данъчните измами престъпление, което не е 
свързано с никакъв риск;

11. подчертава потенциала на електронното управление по отношение на 
увеличаването на прозрачността и борбата с измамите и корупцията, чрез което да 
се допринесе за защита на публичните средства; подчертава, че Европа изостава от 
своите индустриални партньори, наред с другото поради липсата на оперативна 
съвместимост на системите2; подчертава, че Европа трябва да увеличи усилията си 
за въвеждане на следващото поколение форми на електронно управление, чрез 
които ще се осигури по-голяма прозрачност в публичните финанси;

12. изразява съжаление относно факта, че Комисията и държавите членки не бяха в 
състояние да гарантират навременното въвеждане на Модернизирания митнически 
кодекс; подчертава, че размерът на пропуснатите поради забавянето на въвеждането 
на новия митнически кодекс икономически ползи се оценява на около 2,5 милиарда 

                                               
1 В своя специален доклад № 13/2011 Сметната палата констатира, че само прилагането на митническа 

процедура 42 през 2009 г. е довело до загуби, оценени чрез екстраполация на приблизително 2,2 
милиарда евро във връзка със седемте държави членки, в които Палатата е извършила одит, което 
представлява 29 % от ДДС, теоретично дължим върху облагаемата сума на всички вносни операции 
по митническа процедура 42 през 2009 г. в тези държави — членки на ЕС.

2 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на регионите: Програма в областта на цифровите технологии за 
Европа („Digital Agenda for Europe“), COM(2010)245.
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евро оперативни икономии в областта на разходите за съответствие при режим на 
пълно прилагане, както и до 50 милиарда евро в областта на разширения 
международен търговски пазар1.

                                               
1 Проучване на Европейския парламент „Пътна карта към цифровия единен пазар“, вж.: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.p
df.


