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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 система на данък 
върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0594),

– като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7-0355/2011),

– като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, от 
кипърския парламент и шведския парламент, в които се посочва, 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 
становищата на комисията по развитие, на комисията по бюджети и на комисията 
по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0000/2012),

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 Европейския съюз;

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.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 

(1) Неотдавнашната финансова криза 
доведе до дебати на всички равнища 



PE480.888v01-00 6/19 PR\891774BG.doc

BG

относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности; да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 
бюджети или специфични политически 
цели.

относно възможен допълнителен данък 
върху финансовия сектор, и по-
специално данък върху финансовите 
сделки (ДФС). Този дебат произтича от 
желанието да се гарантира участието на 
финансовия сектор в покриването на 
разходите от кризата и равностойното 
му данъчно облагане спрямо останалите 
сектори в бъдеще, да се премахнат 
стимулите за обвързване на 
финансовите институции с прекомерно 
рискови дейности; да се допълнят 
регулаторните мерки, целящи избягване 
на бъдещи кризи, и да се генерират 
допълнителни приходи за общите 
бюджети, наред с другото като принос 
за данъчна консолидация, или 
специфични политически цели, по-
специално такива, които насърчават 
растежа.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Освен това в настоящия период 
на тежка финансова криза, и по-
специално на прогнози за нисък 
растеж в Съюза, ДФС може да окаже 
положително въздействие върху 
средносрочната и дългосрочната 
перспектива за растеж посредством:
a) намаляване на несъразмерния 
принос на непродуктивни сделки, 
като по този начин значително се 
способства за намаляване на 
рисковете от бъдещи системни кризи 
и съответно на високата цена на 
подобни кризи от гледна точка на 
растежа; 
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б) прехвърляне на данъчната тежест 
от труда и продуктивните 
инвестиции към финансови дейности 
с тежки външни последици за 
реалната икономика; 
в) генериране на допълнителни 
приходи за обществените разходи и 
принос за по-ниското данъчно 
облагане на доходите, което е важна 
предпоставка за насърчаване на 
търсенето и потреблението и 
следователно на растежа.

Or. en

Обосновка

Наскоро публикувани проучвания показват, че ефектът от въвеждането на ДФС на 
равнище БВП се предполага да бъде най-малко около + 0,25 %. Освен това, 
благодарение на ДФС, краткосрочните спекуланти като хедж-фондовете или 
високочестотните търговци ще плащат най-много. По този начин ДФС би ограничил 
краткосрочните спекулации, а не дългосрочните инвестиции. И накрая, ДФС може да 
генерира допълнителни приходи. 

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Ако бъде въведен в световен 
мащаб, ДФС ще изпълни най-добре 
своята двойна функция (генериране на 
допълнителни приходи чрез по-
справедливо данъчно облагане на други 
сектори и предотвратяване на 
прекомерните и вредни спекулации в 
настоящата финансова система). 
Въпреки това, поради отсъствието 
на правно обвързващо международно 
споразумение, Съюзът, който е най-
големият в света пазар на финансови 
услуги, трябва да поеме водещата 
роля, като координира, въвежда и 
осъществява данъчно облагане чрез 
добре проектиран ДФС, което ще даде 
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по-силен тласък на процеса за 
сключване на международно 
споразумение.

Or. en

Обосновка

Данък в световен мащаб би бил по-доброто решение; но като поема водещата роля, 
Европа ще създаде за останалите силен политически стимул да тръгнат по нейния 
път.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) В съответствие с поетите 
ангажименти от страна на 
държавите членки за премахване на 
препятствията и насърчаване на по-
нататъшното интегриране на 
вътрешния пазар, както се 
подчертава в съобщението на 
Комисията от 13 април 2011 г., 
озаглавено „Акт за единния пазар —
Дванадесет лоста за насърчаване на 
растежа и укрепване на доверието —
Заедно за нов тип икономически 
растеж“, настоящата директива 
следва да бъде приложена на равнище 
Съюз. Въпреки това, с цел да се ускори 
напредъкът, някои държави членки 
биха могли да приемат разпоредбите 
на настоящата директива в рамките 
на засилено сътрудничество съгласно 
член 329 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en
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Обосновка

Засиленото сътрудничество, предвидено в членове 326–334 от ДФЕС, е 
законосъобразна алтернатива за ускоряване на процеса. 

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 17б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Настоящата директива не се 
отнася до управлението на приходите 
от ДФС. Въпреки това, предвид 
предложението на Комисията за 
регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014–2020 г., и по-специално 
във връзка с обезпечаването на 
собствените ресурси на Съюза, за 
част от приходите от ДФС би могло 
да се предвиди управление на равнище 
Съюз – или като част от 
собствените ресурси на Съюза, или 
като се свържат пряко с определени 
политики и обществени блага на 
Съюза, като например 
финансирането на целите на 
помощта за развитие, борбата срещу 
изменението на климата, 
устойчивото развитие и системата 
за социална защита на Съюза. Според 
предварителната оценка и в 
зависимост от реакцията на пазара, 
приходите от ДФС могат да 
достигнат 57 милиарда евро годишно, 
ако същият бъде въведен на равнище 
Съюз.

Or. en

Обосновка

Управлението на ресурсите от ДФС следва да се осъществява в контекста на 
предложението за многогодишна финансова рамка за периода 2014–2020 г.
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага към 
всички финансови сделки, при условие 
че поне една от страните по сделката е 
установена в държава членка и че
страна по сделката е финансова 
институция, установена на територията 
на държава членка, която действа за 
своя сметка или за сметка на друго лице 
или действа от името на страна по 
сделката.

2. Настоящата директива се прилага, в 
съответствие с член 3, към всички 
финансови сделки, които отговарят 
на следните условия:

a) поне една от страните по сделката е 
установена в държава членка и страна 
по сделката е финансова институция, 
установена на територията на държава 
членка, която действа за своя сметка 
или за сметка на друго лице или действа 
от името на страна по сделката; или

б) сделката включва финансов 
инструмент, емитиран от 
юридически лица, регистрирани в 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Комбинацията от принципите за установяване и за място на емитиране ще осигури 
това ДФС да обхване всички сделки и участници.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 3 — параграф 1 — буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) тя е страна по финансова сделка 
във връзка с финансов инструмент, 
емитиран на територията на 
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държава членка или на Съюза.

Or. en

Обосновка

Този допълнителен критерий ще осигури възможността ДФС да бъде събиран също 
въз основа на принципа за място на емитиране.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Емитиране

1. По смисъла на настоящата 
директива даден финансов 
инструмент се счита за емитиран на 
територията на държава членка или 
на Съюза, ако е емитиран от 
юридическо лице, регистрирано в 
държава членка.
2. Когато става въпрос за дериват, 
условието за емитиране на 
територията на държава членка или 
на Съюза е изпълнено, ако 
референтният или базов инструмент 
е емитиран от юридическо лице, 
регистрирано в държава членка.
3. Когато става въпрос за 
структуриран инструмент, 
условието за емитиране на 
територията на държава членка или 
на Съюза е изпълнено, ако 
структурираният инструмент, 
основаващ се на или обезпечен със 
значителен дял активи или 
финансови инструменти и деривати, 
свързани с финансови инструменти, е 
емитиран от юридическо лице, 
регистрирано в държава членка. 
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Or. en

Обосновка

Този нов член дава определение на понятието „емитиране“ за финансови 
инструменти, деривати и структурирани инструменти.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Прехвърляне на правото на 

собственост
1. Финансова сделка, във връзка с 
която не е събран ДФС, следва да се 
счита за юридически неизпълнима и 
не може да има за последица 
прехвърляне на правото на 
собственост на базовия инструмент. 
2. Финансова сделка по смисъла на 
параграф 1 не е допустима за 
централен клиринг по смисъла на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ .../2012 г. на Европейския 
парламент и на Съвета от ... относно 
извънборсовите деривати, 
централните контрагенти и 
регистрите на транзакции (EMIR), 
нито е допустима да изпълни 
изискванията за капиталова 
адекватност по смисъла на 
Регламент (ЕС) № .../2012 г. на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... относно пруденциалните 
изисквания за кредитните 
институции и инвестиционните 
посредници (CRD IV).
3. При наличието на автоматизирани 
електронни схеми на плащане със или 
без участието на агенти за уреждане 
на плащанията, органите по 
приходите на дадена държава членка 
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могат да въведат система за 
автоматизирано електронно 
събиране на данъка и сертификати за 
прехвърляне на правото на 
собственост.

Or. en

Обосновка

За да се намали рискът от избягване на ДФС, той трябва да включва система, която 
да гарантира, че ако данъкът не бъде платен, договорите за покупка или продажба на 
инструмент ще бъдат обявени за неизпълними. Според тази система, необложен 
инструмент би следвало да бъде недопустим за централен клиринг, което би струвало 
на укриващия данъка многократно повече от самия данък.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 9 — параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Финансова сделка, във връзка с 
която не е събран ДФС, следва да се 
счита за юридически неизпълнима и 
не може да има за последица 
прехвърлянето на правото на 
собственост на базовия актив.

Or. en

Обосновка

За да се намали рискът от избягване на ДФС, той трябва да включва система, която 
да гарантира, че ако данъкът не бъде платен, договорите за покупка или продажба на 
инструмент ще бъдат обявени за неизпълними. 

Изменение 11

Предложение за директива
Член 11 — параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. С цел адаптиране на данъчните 
администрации на държавите членки 
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към разпоредбите на настоящата 
директива, и по-специално във връзка 
с административното 
сътрудничество, посочено в 
параграф 3, на тези администрации 
се предоставят необходимите и 
подходящи човешки ресурси и 
техническо оборудване. Особено 
внимание се отделя на осигуряване на 
обучение за служителите.

Or. en

Обосновка

За да се справят с тези нови изисквания, данъчните органи ще трябва да бъдат 
подсигурени с подходящ персонал и технологични ресурси. 

Изменение 12

Предложение за директива
Член 16 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този доклад Комисията оценява най-
малко въздействието на ДФС върху 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, финансовите пазари и 
реалната икономика и отчита напредъка 
в данъчното облагане на финансовия 
сектор в международен план.

В този доклад Комисията оценява най-
малко въздействието на ДФС върху 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, финансовите пазари и 
реалната икономика и отчита напредъка 
в данъчното облагане на финансовия 
сектор в международен план, обхвата 
на ДФС и необходимостта от 
разграничаване на различните 
финансови продукти и категории 
активи по отношение на данъчната 
ставка.

Or. en

Обосновка

В зависимост от въздействието на ДФС върху пазара, може да се предвиди 
допълнително разграничаване на ставките между финансовите инструменти като 
част от преразглеждането на директивата. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Импулсът за предложението на Комисията за обща система на данък върху 
финансовите сделки

Световната финансова криза от 2008 г. се разпространи бързо и внезапно в реалните 
икономики, което доведе до дълбока рецесия на световната икономика и оказа 
широкомащабно въздействие върху заетостта. Необходимостта от спасителни планове 
чрез обществени фондове за спасяването на твърде големи финансови институции 
значително влоши обществените финанси и доведе до още по-голяма икономическа 
рецесия в световен и европейски мащаб.

В този контекст се изтъкват следните положения:
– Финансовият сектор, който е един от основните знаменатели на финансовата криза и 
който получи значителни обществени субсидии за преодоляване на последиците от 
кризата, не допринася по справедлив начин за плащането на цената на тази криза. Във 
време, когато гражданите на ЕС се сблъскват със значително увеличаване на преките и 
непреките данъци и сериозно намаляване на заплатите и на пенсиите, финансовият 
сектор все още до голяма степен е освободен от данък върху дейностите и сделките.
– Огромният ръст на финансовите сделки през последното десетилетие и 
преминаването от дългосрочни към краткосрочни инвестиции и крайно спекулативни и 
рискови сделки, по-специално в дейности като високочестотната търговия (ВЧТ), ясно 
показват промяна в основната роля на финансовия сектор от финансиране на нуждите 
на реалната икономика към операции без продуктивно въздействие и могат да 
предизвикат сериозни сътресения в цените на пазара и функционирането на 
националните икономики. 
– Настоящите тежки данъчни затруднения в по-голямата част от държавите членки на 
ЕС значително възпрепятстват държавите членки и Съюза в преодоляването на 
основните предстоящи предизвикателства като финансовия растеж, устойчивото и 
социалното развитие, борбата с изменението на климата и финансирането на помощта 
за развитие. Увеличаването на ставките и на обхвата на традиционните данъчни 
инструменти и по-нататъшните съкращения на обществените разходи не могат да бъдат 
нито достатъчно, нито устойчиво решение за справяне с тези предизвикателства. Ето 
защо са необходими прогресивни данъчни инструменти, които могат да прехвърлят 
данъчната тежест от труда и продуктивните инвестиции към сектори със значителни 
отрицателни външни последици за реалната икономика.

В този смисъл дискусията за въвеждането на данък върху финансовите сделки (ДФС) е 
по-актуална от всякога. В сравнение с други традиционни данъчни инструменти и 
различни икономически политики, ДФС има предимството, че е многофункционален:
– той може да генерира нови важни приходи (според неотдавнашна оценка – до 57 
милиарда евро, ако бъде въведен на равнище Съюз);
– може да прехвърли тежестта към дейности с отрицателни външни последици, като 
например ВЧТ и изключително спекулативни финансови сделки, осигурявайки по този 
начин по-справедливо разпределение на данъчната тежест; 
– може да стане възпиращ фактор за използващите изключително много лостовия ефект 
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и вредни спекулативни сделки и по този начин да допринесе, успоредно с едно 
подходящо регламентиране и надзорен режим, за стабилизирането на пазарите и 
преориентирането на сектора към продуктивни дългосрочни инвестиции.

Според наскоро проведено изследване („Данъци върху финансовите сделки“ от 
Stephany Griffith Jones и Avinash Persaud) и преработената оценка на въздействието на 
Европейската комисия, въздействието на ДФС върху растежа на ЕС се очаква да 
достигне положително равнище от 0,25 %, като:
– се намалят системните рискове и равнището на необмисленото търгуване заедно с 
ВЧТ – ДФС може значително да допринесе за намаляване на вероятността от бъдеща 
криза; тъй като истинската цена на кризата е голяма тежест за растежа, то ДФС може да 
поеме тези цена и да окаже положително въздействие върху дългосрочния растеж на 
ЕС;
– ДФС се превърне в нов финансов източник за данъчна консолидация и ключови 
инвестиции в растежа и заетостта;
– се прехвърли данъчната тежест върху други дейности; по този начин ДФС може да 
доведе до намаляване или до по-слабо повишаване на данъчното облагане на доходите 
и на труда и така да стимулира потреблението и да обедини търсенето. 

Като се има предвид глобалният характер на финансовия сектор и на услугите му, за да 
може ДФС да поеме изцяло многостранната си функция, той следва да бъде въведен 
във възможно най-широк мащаб. Все пак, липсата на международно споразумение 
налага водещите световни икономически партньори да поемат една по-изявена роля. 
Днес ЕС представлява най-големият финансов пазар в света и като такъв носи 
отговорността да направи първата стъпка, като координира въвеждането на добре 
проектиран и лесно осъществим ДФС, който ще даде по-силен тласък на процеса за 
сключване на международно споразумение.

С резолюцията си относно новаторското финансиране на световно и европейско 
равнище (P7_TA-PROV (2011)0080) Европейският парламент заяви, че „ЕС следва да 
насърчава въвеждането на данък върху финансовите сделки на световно равнище; ако 
това не се осъществи, ЕС следва да наложи данък върху финансовите сделки на 
европейско равнище като първа стъпка; призовава Комисията бързо да изготви 
проучване относно осъществимостта, като отчете необходимостта от равнопоставени 
условия на конкуренция в световен мащаб, и да представи конкретни законодателни 
предложения“.
В отговор на това Европейската комисия представи своята оценка на въздействието, 
която се обяви в подкрепа на осъществимостта на въвеждането на ДФС в рамките на 
целия Съюз, и заедно с това своето законодателно предложение. 

Добре проектиран и лесно осъществим ДФС

Основните предизвикателства при въвеждането на ДФС на равнище ЕС са следните:
– да се избегне прехвърлянето на сделки към юрисдикции извън ЕС; 
– да се предотврати избягването на данъчното облагане; 
– да се избегне прехвърлянето на цената към потребителите и гражданите.

Както при всеки един инструмент за данъчно облагане, начинът да се намали 
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избягването и укриването на данъци е да се превърне нежеланата дейност от такава с 
висока възвращаемост и нисък риск в дейност с ниска възвращаемост и висок риск. В 
случая на ДФС това означава ниска данъчна ставка, която да направи избягването му 
нисковъзвращаем риск, и налагане на тежки последици в случай на незачитането му, 
което да го направи рисково.

Съществуват множество инструменти от типа на ДФС, въведени в различни 
юрисдикции по света, но по-конкретно гербовите налози (дължими от всеки контрагент 
по сделка за прехвърляне на собственост върху местни ценни книжа) бележат най-
голям „успех“ досега, тъй като е доказано, че те много трудно могат да бъдат избегнати 
и генерират значителни приходи в юрисдикциите, които са ги въвели.

Основни аспекти на предложението на Комисията

Европейският парламент приветства решението на Комисията да представи 
законодателно предложение за въвеждането на данък върху финансовите сделки, 
възприемайки напълно основните доводи, изтъкнати от Европейския парламент в 
резолюцията му относно новаторското финансиране на световно и европейско равнище 
(P7_TA-PROV (2011)0080).

 Обхват на директивата

Предложението на Комисията обхваща сделките с всички различни видове ценни 
книжа (акции, собствен капитал, облигации и свързани с тях деривати), а така също и 
всички видове сделки в рамките на регулирани или нерегулирани платформи. 
Изключването на първичните пазари на облигации и акции (но не и на техните 
деривати) дава възможност нуждата от набиране на капитал в реалния свят да остане 
незасегната.
Обсегът на данъка е ограничен до финансовите институции, независимо от това дали 
действат за своя сметка или за сметка на друго лице. Националните централни банки, 
Европейската централна банка и органите, създадени от ЕС, са единствените 
изключени финансови институции, и то с право, с оглед на това да бъдат 
предотвратявани нежелани външни последици върху паричните политики или върху 
възможностите за рефинансиране на финансовия сектор. Въпреки това следва да стане 
ясно, че това изключение е в сила, докато сделките на тези субекти съответстват на 
основната им обществена функция.

 Принципът на установяване

Предложението на Комисията използва установяването на контрагента по сделката на 
територията на държава членка като основание данъкът да бъде платим. 
Това покрива всички сделки на установени в ЕС финансови институции, но не и всички 
финансови инструменти, чийто произход е от Съюза. По този начин с данък ще бъде 
обложена сделка на финансова институция от ЕС с неевропейски финансови 
инструменти, с всички положителни резултати за пазара на неевропейския инструмент, 
произтичащи от това, а сделките на неевропейски институции с инструменти на ЕС 
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няма да бъдат облагани, което ще създаде неизгодно положение за институциите на ЕС 
от гледна точка на конкуренцията.

 Принципът за място на емитиране

Най-добрият начин за избягване на празнотите в закона и на създаването на неизгодно 
положение от гледна точка на конкуренцията би бил да се последва примерът на 
гербовите налози и да се налага данък върху всяка сделка с финансов инструмент, 
емитиран от субект на територията на държава членка на ЕС. Въпреки че това е 
напълно приложимо по отношение на облигациите и акциите обаче, могат да възникнат 
някои проблеми по отношение на деривати като суаповете, при които е трудно да се 
определи мястото на емитиране.
С цел напълно преодоляване на този проблем, най-добрата възможност би била да се 
комбинират двата принципа и да се предложи допълнително условие в член 3, свързано 
с мястото на емитиране. По този начин, доколкото едно от условията на член 3 е 
изпълнено, данъкът трябва да бъде платен. 
С цел да бъдат използвани всички предимства на принципа за място на емитиране, 
връзката на плащането на данъка с правната приложимост на договора следва също да 
бъде добавена като правна последица. 

 Данъчните ставки

С цел облагането с данъка да бъде лесно осъществимо и да бъдат избегнати нарушения 
във вътрешния пазар, предвидените данъчни ставки следва да бъдат прости за 
прилагане и да отразяват различните характеристики на финансовите инструменти.
Предложението на Комисията за минимална ставка от 0,1 % за акции и облигации и 
0,01 % за деривати действително отговаря на тези принципи, като и двете ставки са 
относително ниски и същевременно позволяват минимална защитна хармонизация по 
възможно най-малко нарушаващия начин и възможност за гъвкавост, в случай че 
дадена държава членка счете за уместно да определи по-високи ставки. 
Разграничението между категориите активи е оправдано, тъй като акциите и 
облигациите имат по-сходно поведение на пазара в сравнение с дериватите. 
По отношение на дериватите, тъй като оценката на стойността им е много по-трудна, 
решението да се избере условна стойност, която може да бъде значително по-висока от 
действителната пазарна стойност на деривата, оправдава избора на по-ниска ставка.

 Географският обхват

Приемането на директивата чрез единодушие е най-добрият начин за осъществяване на 
предложението, с цел да се избегнат нарушения и да се осигури по-нататъшната 
интеграция на финансовите пазари в ЕС. 
Въпреки това, предвид факта, че множество данъчни инструменти от типа на ДФС или 
вече са създадени, или се обсъждат в много от държавите членки, ЕС следва да ускори 
процеса по премахване на изкривяванията в съответните области. Затова ако 
приемането на директивата според правилото на единодушие е невъзможно, държавите 
членки могат да въведат законовите разпоредби на настоящата директива по правилата 
на засиленото сътрудничество.
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 Управление на приходите

Предложението на Комисията не се позовава пряко на управлението на приходите. 
Докладът отбелязва, че обсъжданото в момента законодателно предложение относно 
многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г .  предвижда част от 
приходите от ДФС да станат собствени ресурси на ЕС. Приходите от ДФС биха могли 
също да се обвържат с определени политики и обществени блага на Съюза, сред които 
финансирането на целите на помощта за развитие, борбата срещу изменението на 
климата, устойчивото развитие и системата за социална защита в ЕС, или с 
финансирането на националните бюджети, особено като начин за насърчаване на 
усилията за данъчна консолидация. 


