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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана 
основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM)(2011)0121),

– като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който 
Съветът се е консултирал с него (C7-0092/2011),

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Кралство 
Нидерландия, Риксдага на Кралство Швеция, Народното събрание на Република 
България, Камарата на Общините на Обединеното Кралство, Народното събрание 
на Република Полша, Камарата на представителите на Република Малта, 
Националния съвет на Словашката република, Камарата на представителите на 
Ирландия и Камарата на депутатите на Румъния в рамките на протокол №2 относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, 
че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на  комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2011),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Дружествата, които възнамеряват да 
извършват трансгранична дейност в 
рамките на Съюза срещат сериозни 
пречки и нарушения на пазара поради 
наличието на 27 различни системи за 
корпоративно облагане. Тези пречки и 
нарушения пречат на правилното 
функциониране на вътрешния пазар. Те 
са демотивиращ фактор за инвестициите 
в Съюза и влизат в противоречие с 
приоритетите, залегнали в съобщението 
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, прието от Комисията на 3 март 
2010 г. Те противоречат и на 
изискванията за „силно 
конкурентоспособна социална пазарна 
икономика“.

(1) Дружествата, които възнамеряват да 
извършват трансгранична дейност в 
рамките на Съюза срещат сериозни 
пречки и нарушения на пазара поради 
наличието на 27 различни системи за 
корпоративно облагане. Тези пречки и 
нарушения пречат на правилното 
функциониране на вътрешния пазар. Те 
са демотивиращ фактор за инвестициите 
в Съюза и влизат в противоречие с 
приоритетите, залегнали в съобщението 
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, прието от Комисията на 3 март 
2010 г., с пакта „Евро плюс“ и с 
икономическата, бюджетна и 
фискална интеграция, необходима за 
установяване на силно 
конкурентоспособна социална пазарна 
икономика.

Or. nl

Обосновка

Актуализиране.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на едни и 
същи пречки, не е необходимо 
системата (общата консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) да засегне свободата 

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на едни и 
същи пречки, не е необходимо 
системата (общата консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) да засегне свободата 
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на действие на държавите-членки по 
отношение на националната/ите им 
ставка/и за данъчно облагане на 
дружества.

на действие на държавите-членки по 
отношение на националната/ите им 
ставка/и за данъчно облагане на 
дружества. Следователно държавите-
членки запазват и възможността си 
да прилагат определени стимули за 
предприятията, преди всичко под 
формата на данъчен кредит.

Or. nl

Обосновка

Предложеното изменение не се нуждае от обяснение.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящата директива не 
представлява първа стъпка към 
хармонизация на ставките на 
корпоративния данък на държавите-
членки. Ако обаче се окаже, че 
известна хармонизация на ставките 
би била от полза за икономическата 
ефективност, целесъобразността и 
справедливостта на корпоративния 
данък, този въпрос може да бъде 
разгледан отново при извършването 
на оценка на настоящата директива. 

Or. nl

Обосновка

Въпреки че хармонизацията на данъчните ставки не се поставя за разглеждане, не 
трябва напълно да изключваме тази възможност за в бъдеще.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Широката данъчна основа, 
консолидацията и дискреционните 
правомощия на държавите-членки по 
отношение на техните национални 
ставки на корпоративен данък 
правят ОКООКД данъчно неутрален 
процес.  

Or. nl

Обосновка

Предложеното изменение не се нуждае от обяснение.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Ако се окаже, че използването на 
ОКООКД има отражение върху 
данъчните приходи на регионалните и 
местните органи, държавите-членки 
имат свободата да предприемат 
мерки за справяне с проблемите в 
съответствие техните 
конституционни системи и по начин, 
съвместим с настоящата директива.

Or. nl

Обосновка

Съществуващата в някои държави-членки организационна структура с регионална 
насоченост не представлява пречка за въвеждането на ОКООКД.
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Системата следва да включва общо 
правило за борба със злоупотребите, 
придружено с мерки за ограничаване на 
специфични форми на злоупотреби. 
Тези мерки следва да включват 
ограничения на правото на приспадане 
на лихви, платени на асоциирани 
предприятия — местни лица за данъчни 
цели в държави с ниски данъчни ставки 
извън Съюза, които не обменят 
информация с държавата-членка на 
лицето — платец въз основа на 
споразумение, съпоставимо с Директива 
2011/16/ЕС на Съвета относно 
взаимопомощта между компетентните 
органи на държавите-членки в областта 
на прякото данъчно облагане и облагане 
на застрахователните премии и правила 
за контролираните чуждестранни 
дружества.

(20) Системата следва да включва 
ефективно общо правило за борба със 
злоупотребите, придружено с мерки за 
ограничаване на специфични форми на 
злоупотреби. Тези мерки следва да 
включват ограничения на правото на 
приспадане на лихви, платени на 
асоциирани предприятия — местни 
лица за данъчни цели в държави с ниски 
данъчни ставки извън Съюза, които не 
обменят информация с държавата-
членка на лицето — платец въз основа 
на споразумение, съпоставимо с 
Директива 2011/16/ЕС на Съвета 
относно взаимопомощта между 
компетентните органи на държавите-
членки в областта на прякото данъчно 
облагане и облагане на 
застрахователните премии и правила за 
контролираните чуждестранни 
дружества.

Or. nl

Обосновка

Предложеното изменение не се нуждае от обяснение.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Настоящата директива 
съдържа радикално нов подход към 
основен елемент на корпоративното 
данъчно облагане. По тази причина 
следва да се направи задълбочен 
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анализ и оценка, веднага щом като 
има възможност за извършването им 
по смислен начин. Поради присъщия 
за прилагането и изпълнението на 
корпоративното данъчно облагане 
цикъл, не е възможно да се извърши 
сериозна оценка преди изтичане на 
пет години от влизането в сила на 
директивата.

Or. nl

Обосновка

Някои се застъпват за извършване на оценка след три години. Това обаче не си 
струва, като се има предвид последователното протичане във времето процесите на 
приключване на финансовата година, подаване на данъчната декларация, проверка от 
страна на данъчните органи и плащане на данъците, което означава, че няма да са 
завършени достатъчно цикли. 

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) В анализа въз основа на клаузата 
за преразглеждане следва да се 
включат и следните елементи: 
незадължителният характер на 
ОКООКД, ограничаването на 
хармонизацията до данъчната основа, 
формулата за разпределение и 
съображения относно 
приложимостта на практика за 
МСП.

Or. nl

Обосновка

Предложеното изменение не се нуждае от обяснение.
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 Член 80

Общо правило за борба със 
злоупотребите

Общо правило за борба със 
злоупотребите

Фиктивни сделки, извършени 
единствено с цел избягване на данъчно 
облагане, не се вземат предвид при 
изчисляването на данъчната основа.

Фиктивни сделки, извършени основно с 
цел избягване на данъчно облагане, не 
се вземат предвид при изчисляването на 
данъчната основа.

Първият параграф не се прилага при 
чисто търговски дейности, при които 
данъкоплатецът има възможност да 
избира между две или повече възможни 
сделки с един и същ търговски резултат, 
но които водят до различни облагаеми 
суми.

Първият параграф не се прилага при 
чисто търговски дейности, при които 
данъкоплатецът има възможност да 
избира между две или повече възможни 
сделки с един и същ търговски резултат, 
но които водят до различни облагаеми 
суми.

Or. nl

Обосновка

Общото правило за борба със злоупотребите отчита както аспектите, свързани с 
фактите, така и наличието на умисъл. Докладчикът счита, че в случай на изкуствени 
трансакции (фактически аспект), следва да е достатъчно явното наличие на умисъл 
за укриване на данъци.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 133

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 133 Член 133

Преглед Преглед
В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
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директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

директива. Докладът включва 
задължително  анализ на 
въздействието на механизма, установен 
в глава XVI от настоящата директива, 
върху разпределението на данъчните 
основи между държавите-членки. 

Or. nl

Обосновка

Предложеното изменение не се нуждае от обяснение.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 133

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 133 Член 133

Преглед Преглед
В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на незадължителния 
характер на този инструмент и на 
въздействието на механизма, установен 
в глава XVI от настоящата директива, 
върху разпределението на данъчните 
основи между държавите-членки.

Or. nl

Обосновка

Въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък е нещо 
толкова радикално ново, че е по-добре тя да бъде изпробвана най-напред на 
доброволна основа. Освен това незадължителният характер ще повиши 
привлекателността й за държавите-членки, така че да се съгласят с ОКООКД 
(която може да бъде одобрена само с единодушно решение в Съвета). Въпреки това 
трябва да сме подготвени за извършване на оценка на незадължителния й характер 
след изтичане на пет години и след това.
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Изменение 12

Предложение за директива
Член 133

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 133 Член 133
Преглед Преглед

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въпроса, доколко е 
желателно освен на данъчната 
основа да се извърши и хармонизация 
на данъчните ставки, както и анализ 
на въздействието на механизма, 
установен в глава XVI от настоящата 
директива, върху разпределението на 
данъчните основи между държавите-
членки. 

Or. nl

Обосновка

При въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък е 
уместно да се започне с данъчната основа, като решаването на въпроса за определяне 
на данъчните ставки се предостави на страните-членки. Въпреки това при 
извършването на оценка на въздействието на предложението, този аспект следва 
също да бъде разгледан.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 133

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 133 Член 133
Преглед Преглед
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В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки. Докладът 
включва също проучване на 
използването на този инструмент от 
страна на МСП и практическата му 
приложимост за тях. 

Or. nl

Обосновка

МСП са най-големите работодатели в Европейския съюз и създават най-много 
работни места. Преди всичко като се има предвид, че се прави предложение само за 
ОКООКД, а не както се очакваше същевременно и предложение за облагане с данъци 
на МСП с трансгранична дейност в съответствие с правилата на държавата по 
произход, действителното използване на ОКООКД и достъпът на МСП до нея трябва 
да бъдат включени в оценката за въздействието.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съдържание на предложението

Директивата относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък 
(ОКООКД) определя общи правила за изчисляване на данъчната основа, приложима за 
дружества, извършващи дейност в Европейския съюз. 

Тази обща данъчната рамка на ЕС съдържа пълен набор от правила за изчисляване на 
данъчните резултати на всяко едно дружество или клон, за консолидиране на тези 
резултати (печалби и загуби) при наличие на други членове на групата и за 
разпределението на тази консолидирана данъчна основа - ако е положителна - на 
всички съответни държави-членки.

Консолидираната данъчна основа се разпределя въз основа на установена формула, 
която обхваща три фактора с еднаква тежест: оборот, труд и активи. 

Всяка държава-членка ще прилага своята данъчна ставка по отношение на частта от 
данъчната основа, която й е разпределена. Хармонизират се само изчислението и 
разпределението на данъчната основа. Държавите-членки запазват правомощията си да 
определят данъчните ставки. 

Хармонизацията също така не засяга националните разпоредби за финансовo отчитане. 

ОКООКД е незадължителна. Всички дружества, както малки, така и големи и 
независимо от това, дали извършват трансгранични действия, ще могат да прилагат 
ОКООКД. Никой обаче няма да бъде задължен. Предприятие, което се реши да прилага 
ОКООКД, се обвързва за пет години, като прилагането на системата се продължава 
автоматично с три години, ако предприятието не съобщи за отказа си три месеца преди 
изтичане на срока. 

Предложението съдържа също така правила за борба със злоупотребите и как ОКООКД 
следва да бъде администрирана от държавите-членки съгласно принципа за 
„обслужване на едно гише“. 

С директивата на Комисията се предоставят за неопределен период правомощия за 
приемане на делегирани актове в четири области.

Директивата съдържа клауза за преразглеждане, която се прилага преди всичко именно 
за действието на формулата за преразпределяне на данъчната основа.

В заключение, при транспонирането на директивата държавите-членки трябва да 
предадат на Комисията таблица на съответствието.

Позиция на докладчика
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Докладчикът счита, че ОКООКД е изключително важен инструмент за цялостното 
изграждане на европейския вътрешен пазар, от една страна, и за необходимата за 
стабилността на еврозоната европейска икономическа интеграция, от друга. Не трябва 
да се допусне настоящата криза да бъде пречка: напротив, тя по-скоро трябва да 
подейства като катализатор за въвеждането на ОКООКД.
Ето защо докладчикът изказва задоволството си от факта, че в заключенията на 
европейските срещи на високо равнище или на срещите на високо равнище на 
еврозоната, проведени преди съставянето на настоящия доклад, изрично се споменава 
ОКООКД. Тя обръща внимание и на факта, че в съвместно писмо до председателя на 
Европейския съвет от 18 август 2011 г. германският канцлер и президентът на Франция 
настоятелно призовават за приключване на преговорите относно ОКООКД преди края 
на 2012 г. и изрично обявяват (като средство за упражняване на натиск?), че 
понастоящем разработват двустранна френско-германска междуправителствена 
инициатива.

Това демонстриране на интерес по отношение на ОКООКД трябва да звучи като музика 
в ушите на Европейския парламент, преди всичко като се има предвид, че през 
последните години Парламентът също многократно призова за въвеждане на ОКООКД. 
По тази причина в качеството си на докладчик бих желала да подкрепя напълно 
настоящото предложение за директива и да призова Съвета да продължи решително 
обсъждането на предложението и да вземе положително решение във връзка с него. 

Някои национални парламенти изразиха възражения, считайки че Комисията е 
нарушила принципа на субсидиарност.  Според докладчика тези възражения не са 
убедителни. Изкривяванията на вътрешния пазар може да бъдат премахнати само ако се 
приеме обща система от правила с общи административни процедури и управление на 
принципа на „обслужване на едно гише“. По тази причина докладчикът подкрепя 
решението на Комисията да не преразглежда предложението. 

Докладчикът би желал да подчертае основните предимства на въвеждането на 
ОКООКД:

 по-голяма фискална прозрачност, която прави данъчната система по-
справедлива и по-ефикасна; 

 по-ниски разноски по изпълнение и по-малко бюрокрация, което ще подобри 
перспективите за растеж на дружествата с трансгранична дейност, ще направи 
Европейския съюз по-привлекателен за чужди инвеститори и ще насърчи 
достъпа до вътрешния пазар за дружества, които все още не извършват 
трансгранична дейност; 

 очакването, че на вътрешния пазар свързани с разпределението решения ще 
бъдат вземани в по-голяма степен в светлината на данъчно неутрални социални 
и икономически съображения; 

 намаляване на два вида данъчни проблеми: от една страна укриването на данъци 
и данъчната измама и от друга страна двойното данъчно облагане.

Колкото по-широко е участието в системата на ОКООКД, толкова по-големи ще бъдат 
предимствата. Ето защо идеята системата да стане задължителна, вместо 
незадължителна, изглежда примамлива. Но като се има предвид, че въвеждането на 
консолидирана данъчна основа в Европейския съюз е още нещо ново, радикално, и 
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всъщност все още експериментално, и като се има предвид, че вероятно актуалната 
икономическа конюнктура не е подходяща за задължаване на всички дружества, както 
големи, така и малки, да извършат радикално преустройство, докладчикът предпочита 
ОКООКД да остане незадължителна. Въпреки това тя предлага след известно време да 
се извърши преразглеждане на този подход и внася съответно изменение към клаузата 
за преразглеждане.

С цел постигане на максимално увеличаване на предимствата на ОКООКД е желателно 
тя да бъде въведена в целия Европейски съюз. Докладчикът изразява предпочитания 
към  незадължителна ОКООКД, въведена в целия Европейски съюз, пред задължителна 
ОКООКД под формата на засилено сътрудничество. Ако обаче Съветът не успее да 
постигне задоволително споразумение с всички държави-членки, ще трябва да се 
приеме така ли иначе засиленото сътрудничество. В такъв случай целта е да се 
постигне участие на всички държави-членки, които принадлежат към еврозоната или се 
очаква да се присъединят към нея и чиято по-нататъшна икономическа интеграция е 
изключително важна по редица причини.

Друг въпрос за разискване е обхватът на хармонизацията. Докладчикът вижда от една 
страна предимства в сближаването на данъчните ставки (с минимални нива или 
ограничен спектър). От друга страна тя признава, че това не е действително 
необходимо за правилното функциониране на вътрешния пазар и че във времена, в 
които повечето държави-членки се борят за възстановяване или за поддържане на 
състоянието на публичните си финанси, не е уместно да се провежда радикална 
хармонизация. Въпреки това, ако след определен период се окаже, че данъчната 
конкуренция между държавите-членки причинява повече вреди отколкото ползи, 
винаги може да се предприеме следваща стъпка. Въпреки че настоящата директива не 
следва да се разбира в никакъв случай като предварителна стъпка към хармонизирането 
на данъчните ставки, докладчикът предлага въпросът, свързан с данъчните ставки, да 
бъде включен в клаузата за преразглеждане.

Докладчикът се застъпва напълно за принципа на консолидация, както по отношение на 
ефективността на вътрешния пазар, така и за повишаване на привлекателността на 
ОКООКД за дружествата. Като се вземе предвид още повече, че данъчната основа при 
системата на ОКООКД е по-широка от средните национални данъчни основи и че 
ставките се определят от самите държави-членки, консолидацията не може да бъде 
пречка за държавите-членки. 

Съвместното въздействие на ширината на данъчната основа, на суверенното право на 
държавите-членки да определят ставките, както и на консолидацията ще позволи на 
ОКООКД да бъде „данъчно неутрална“ както по отношение на дружествата, така и по 
отношение на публичните финанси.

Установената формула за разпределение, предвидена в директивата, няма влияние 
върху данъчната основа, а само върху разпределянето й сред държавите-членки. 
Разпределението трябва да се характеризира с правна сигурност, да е предвидимо, от 
икономическо значение и справедливо. В предложението в това отношение са избрани 
трите определящи фактори:  данните са известни и присъстват в счетоводните книги, те 
се манипулират трудно и обещават печалба. Факторът труд е разделен с право на 
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разходи за работна заплата и численост на персонала, с което се смекчава ефектът на 
различните равнища на заплащане в държавите-членки. Ето защо докладчикът 
подкрепя формулата за разпределение, но се съгласява с Комисията, че би било 
разумно формулата да бъде предмет на клаузата за преразглеждане. 

Естествено докладчикът приветства принципа на „обслужване на едно гише“ и 
повишеното сътрудничество между националните данъчни администрации. Тя обаче си 
задава въпроса, дали основанието за определяне на главния данъчен орган съответства 
в достатъчна степен на икономическата действителност и дали ще гарантира 
достатъчно разпространение в държавите-членки.

В крайна сметка докладчикът не възразява на предложението ОКООКД да бъде 
независима от счетоводната отчетност. Алтернативата в това отношение би била 
система, основаваща се на Международните стандарти за финансова отчетност 
(МСФО). В такъв случай определянето на данъчната основа би било предоставено 
индиректно на частния сектор и би възникнала система, вероятно неподходяща за 
малките и средните предприятия. 


