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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя предложението на Европейската комисия за въвеждане на 
доброволна обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) 
в целия ЕС. 

Страните от ЕС имат различни данъчни основи, които на практика действат като 
търговски бариери за растежа и заетостта. 

Предложението за ОКООКД би довело до значителни промени в корпоративното 
облагане в Европа и би могло да създаде подобрения за дружествата, които извършват 
трансгранична дейност, като намали административните разходи и бюрокрацията. По 
този начин ще се постигне по-ефикасен единен пазар, ще се повиши 
конкурентоспособността на дружествата в ЕС и ще се подобри общата привлекателност 
на пазара на ЕС спрямо други големи пазари като САЩ и Китай.

Основните опасения на докладчика са следните:

ОКООКД трябва да бъде незадължителна за дружествата. Една задължителна система 
ще доведе до повече разходи, особено за МСП, и следователно няма да създаде по-
голям растеж и конкурентоспособност на европейския пазар. Наличието на 
конкурентни системи и институционална конкуренция също е ценно. Не се препоръчва 
системата да става задължителна преди да се придобият практически опит и знания за 
нейните последици. 

1. Равнището на данъчната ставка следва да продължи да се определя от националните 
парламенти. Целта е да се укрепи системата за данъчно облагане на дружествата, а 
не да се хармонизират данъчните ставки.

2. Трансграничните пречки следва да бъдат премахнати. Следователно системата 
трябва да позволява консолидация на печалбите и загубите от самото начало, за 
да улесни трансграничната дейност в още по-голяма степен.

3. ОКООКД трябва да дава възможност за опростяване, така че да е необходимо 
представянето на една-единствена декларация за цялата група (принцип на 
„обслужване на едно гише“). Намаляването на административната тежест и 
бюрокрацията е особено важно за системата за ОКООКД. Това ще намали 
разходите за привеждане в съответствие, но също така ще даде стимули за 
постигане на общо данъчно третиране.

4. Системата следва да бъде толкова привлекателна, че дружествата да решат да 
участват в ОКООКД, което ще създаде истински предимства.

Докладчикът предлага следните промени: 
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Промени във формулата – изключване на фактора продажби: Формулата за 
разпределението на консолидираната данъчна основа следва да се основава само на два 
фактора: труд и активи.
Продажбите по местоназначение налагат значителна промяна спрямо действащия 
принцип за предоставяне на крайните данъчни права на държавата източник. 
Принципът на източника има здрави концептуални позиции в държавите-членки на ЕС 
и отдавна е ръководещият принцип в работата на ОИСР в областта на международното 
данъчно облагане. 
Освен това малките и средните по големина държави-членки с малък вътрешен пазар 
ще понесат значителни загуби на данъчни приходи с тази формула.

В допълнение към това, факторът продажби, основан върху местоназначението, би 
могъл да бъде манипулиран твърде лесно. Възможно е наемането с договор на 
независим търговски агент (пребиваващ в държава, която не е страна по ОКООКД) в 
качеството на посредник, който да извършва продажбите от името на групата на 
съответните пазари, и по този начин местоназначението на продажбите да бъде 
изместено от държава на намерението към държава по собствен избор. Подобни начини 
за данъчно планиране биха накърнили легитимността на фактора и най-вероятно биха 
предизвикали комплексни правила за борба срещу избягването на данъчното облагане.

Форум за ОКООКД: Въвеждане на форум за ОКООКД между държавите-членки за 
извънсъдебно разрешаване на спорове (промени в съображение 26 и член 123).

По-бърз преглед: Комисията следва да извърши преглед след три години с цел оценка 
на въздействието на ОКООКД, член 133.

Оценка на въздействието на ОКООКД в прегледа на директивата: след три години 
Комисията извършва оценка на предимствата и недостатъците на въвеждането на 
задължителна система с цел създаване на една ОКООКД в ЕС.  

Комисията също така извършва анализ на въздействието на директивата върху 
данъчните основи на държавите-членки на национално, регионално и местно равнище, 
включително социално-икономическото въздействие върху преразпределянето на 
икономическата дейност и работните места в ЕС.

Следва да бъде обмислено разширяването на ОКООКД, така че тя да обхване 
обекти, различни от корпорации, като например партньорства (дружества): В 
някои държави-членки множество предприятие съществуват под формата на 
партньорства (дружества). Комисията следва да определи дали партньорствата могат да 
бъдат третирани като корпоративни дружества.

Процентът на елемент на завършване в дългосрочните договори: Член 24 следва да
бъде заличен, тъй като дружествата не следва да бъдат задължавани да извършват това 
изчисление единствено за целите на данъчното облагане. То не е обичайно за 
счетоводните режими на държавите-членки и води до допълнително усложняване на 
системата.
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Повишаване на привлекателността на ОКООКД: разпоредбите в ОКООКД трябва 
да носят повече ползи на дружествата, отколкото действащите национални системи. 

Правилата за амортизиране трябва да бъдат щедри за дружествата. В член 39 
равнището следва да бъде повишено от 25 на 35 процента от ставката по амортизиране 
на групата активи на дружеството.  

Изискването за осчетоводяване на вътрешногруповите сделки, съдържащо се в член 59, 
изглежда съмнително, тъй като то би довело до допълнителна административна тежест 
и разходи за дружествата.

Уточнени разпоредби относно одитите: в член 122. Положението, при което всеки 
компетентен орган може да започне извършването на одит на цялата група и ли на част 
от нея независимо от данъчната юрисдикция, би довело до неприемливи 
административни последствия.

По-строго правило за злоупотреби: Необходимо е извършването на промени в член 
80, съгласно който фиктивни сделки, извършени главно с цел избягване на данъчно 
облагане, не се вземат предвид при изчисляването на данъчната основа.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Данъчната конкуренция оказва 
натиск върху правителствата да 
държат разходите под контрол.  
Въпреки това въвеждането на 
доброволна обща консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) в целия ЕС не следва 
да засяга данъчната конкуренция, тъй 
като системата не включва 
хармонизация на данъчните ставки.
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Or. en

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Подобряването на вътрешния 
пазар е ключовият фактор за 
насърчаване на растежа и 
създаването на работни места. 
Въвеждането на ОКООКД следва да 
подобри растежа и да създаде повече 
работни места в Съюза, като намали 
административните разходи и 
бюрокрацията за дружествата и 
особено за малките предприятия, 
които извършват дейност в няколко 
държави-членки.

Or. en

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Формулата за разпределението на 
консолидираната данъчна основа следва 
да обхваща три фактора с еднаква 
тежест (труд, активи и продажби). 
Факторът „труд“ следва да се изчислява 
въз основа на разходите за заплати и 
броя на наетите лица (двата индикатора 
са с равна тежест — всеки от тях се 
брои за половина). Факторът „активи“ 
следва да обхваща всички дълготрайни 
материални активи. Нематериалните и 
финансовите активи следва да се 
изключат от формулата поради 
променливия си характер и риска да се 
разстрои системата. Използването на 

(21) Формулата за разпределението на 
консолидираната данъчна основа следва 
да обхваща два фактора с еднаква 
тежест (труд и активи). Факторът „труд“ 
следва да се изчислява въз основа на 
разходите за заплати и броя на наетите 
лица (двата индикатора са с равна 
тежест — всеки от тях се брои за
половина). Факторът „активи“ следва да 
обхваща всички дълготрайни 
материални активи. Нематериалните и 
финансовите активи следва да се 
изключат от формулата поради 
променливия си характер и риска да се 
разстрои системата. Използването на 



PA\882659BG.doc 7/16 PE475.872v01-00

BG

тези фактори позволява да се отдаде 
необходимото значение на интересите 
на държавите-членки на произход.
Освен това следва да се вземат 
предвид и продажбите, за да се 
осигури равностойно участие на 
държавата-членка по 
местоназначение. Тези фактори и 
разпределянето на тежестта им следва 
да позволят облагане на печалбите там, 
където са възникнали. Като изключение 
от общото правило, когато резултатът от 
разпределението не отразява 
справедливо размера на дейността на 
предприятието, действа предпазна 
клауза, която предвижда алтернативен 
метод.

тези фактори позволява да се отдаде 
необходимото значение на интересите 
на държавите-членки на произход. Тези 
фактори и разпределянето на тежестта 
им следва да позволят облагане на 
печалбите там, където са възникнали. 
Като изключение от общото правило, 
когато резултатът от разпределението не 
отразява справедливо размера на 
дейността на предприятието, действа 
предпазна клауза, която предвижда 
алтернативен метод.

Or. en

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Комисията следва да постави 
началото на нов форум за ОКООКД, 
подобен на Съвместния форум на ЕС 
по трансферното ценообразуване 
(СФТЦ), пред който дружествата и 
държавите-членки могат да 
поставят въпроси и спорове във 
връзка с ОКООКД. Този форум следва 
да може да дава насоки на 
дружествата и държавите-членки и 
следва да бъде квалифициран като 
юрисдикция съгласно член 267, 
параграф 2 от ДФЕС.

Or. en
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Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Комисията следва да направи 
преглед на приложението на 
директивата след период от пет
години и държавите-членки следва да 
съдействат на Комисията като 
предоставят необходимата за целта 
информация.

(27) Комисията следва да направи 
преглед на приложението на 
настоящата директива след период от 
три години от нейното влизане в сила
и държавите-членки следва да 
съдействат на Комисията като 
предоставят необходимата за целта 
информация.

Or. en

Изменение 6
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подлежащите на приспадане разходи 
включват всички разходи за продажби и 
чисти разходи за подлежащ на 
приспадане данък върху добавената 
стойност, направени от данъкоплатеца с 
цел получаване или обезпечаване на 
доход, включително разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност и разходи, направени при 
набиране на собствен капитал или 
привлечен капитал за целите на 
дейността.

Подлежащите на приспадане разходи 
включват всички разходи за продажби и 
чисти разходи за подлежащ на 
приспадане данък върху добавената 
стойност, направени от данъкоплатеца с 
цел получаване или обезпечаване на 
доход, включително разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност и разходи, направени при 
набиране на собствен капитал или 
привлечен капитал за целите на 
дейността. Периодичните разходи във 
връзка с опазването на околната 
среда и намаляването на 
въглеродните емисии също се считат 
за подлежащи на приспадане разходи.

Or. en
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Изменение 7
Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се

Дългосрочни договори
1. Дългосрочен е договор, който 
отговаря на следните условия:
(а) сключен е с цел производство, 
монтажни дейности, строителство 
или извършването на услуги.
(б) сключен е за срок, който надхвърля 
или се очаква да надхвърли 12 месеца.
2. Независимо от член 18, приходи по 
дългосрочен договор се признават за 
данъчни цели в размер, който 
съответства на частта от договора, 
изпълнена през съответната данъчна 
година. Процентът на изпълнение се 
определя или въз основа на 
съотношението на разходите за 
съответната година спрямо общите 
очаквани разходи или въз основа на 
експертна оценка на степента на 
завършеност в края на данъчната 
година.
3. Разходите по дългосрочни договори 
се отчитат през данъчната година, 
през която са извършени.

Or. en

Изменение 8
Предложение за директива
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дълготрайни активи, различни от 
посочените в членове 36 и 40 се 
амортизират общо като група активи по 

1. Дълготрайни активи, различни от 
посочените в членове 36 и 40 се 
амортизират общо като група активи по 
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годишна ставка 25 % от 
амортизируемата стойност.

годишна ставка 35 % от 
амортизируемата стойност.

Or. en

Изменение 9
Предложение за директива
Член 59 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Групите прилагат последователен 
и подходящо документиран метод 
при осчетоводяването на 
вътрешногруповите сделки. Групите 
могат да променят метода само по 
основателни търговски причини в 
началото на данъчната година.

заличава се

4. Методът на осчетоводяването на 
вътрешногруповите сделки позволява 
установяването на всички трансфери 
и продажби в рамките на групата по 
по-ниската от двете стойности —
себестойност и стойност за данъчни 
цели.

Or. en

Изменение 10
Предложение за директива
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 11
Предложение за директива
Член 86 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Консолидираната данъчна основа се 
разпределя между членовете на групата 
всяка данъчна година въз основа на 
формула за разпределяне. При 
определянето на разпределения дял на 
член на групата А формулата е в 
следния вид, който дава равни тежести 
на факторите продажби, труд и активи:

1. Консолидираната данъчна основа се 
разпределя между членовете на групата 
всяка данъчна година въз основа на 
формула за разпределяне. При 
определянето на разпределения дял на 
член на групата А формулата е в 
следния вид, който дава равни тежести 
на факторите труд и активи:

Or. en

Изменение 12
Предложение за директива
Член 86 – параграф 1 – формула

Текст, предложен от Комисията
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Изменение 13
Предложение за директива
Член 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 95 заличава се
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Структура на фактора продажби
1. Факторът продажби се състои от 
общите продажби на член на групата 
(включително мястото на стопанска 
дейност, за което се смята, че 
съществува по силата на член 70, 
параграф 2, втора алинея) — в 
числителя, и общите продажби на 
групата — в знаменателя.
2. Под „продажби“ се разбират 
постъпленията от всички продажби 
на стоки и предоставяне на услуги 
след търговските отстъпки и 
отбиви, с изключение на данъка върху 
добавената стойност, други данъци и 
мита. Във фактора продажби не се 
включват освободените приходи, 
лихви, дивиденти, авторските и 
лицензионните възнаграждения и 
постъпленията от продажбата на 
дълготрайни активи, освен ако са 
приходи в резултат на обичайна 
търговска дейност или бизнес. Не се 
включват продажбите на стоки и 
предоставянето на услуги в рамките 
на групата.
3. Оценката на продажбите се прави 
съгласно член 22.

Or. en

Изменение 14
Предложение за директива
Член 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 96 заличава се

Продажби по местоназначение
1. Продажбите на стоки се включват 
във фактора продажби на член на 
групата, намиращ се в държавата-
членка, в която завършва 
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експедицията или транспортирането 
на стоките до придобиващото ги 
лице. Ако мястото не може да бъде 
установено, продажбите на стоки се 
прехвърлят на член на групата, 
намиращ се в държавата-членка на 
последното установено 
местонахождение на стоките.
2. Предоставянето на услуги се 
включва във фактора продажби на 
член на групата, намиращ се в 
държавата-членка, в която услугата 
се извършва фактически.
3. Ако освободените приходи, лихви, 
дивиденти, авторските и 
лицензионните възнаграждения и 
постъпленията от продажбата на 
активи се включат във фактора 
продажби, те се разпределят към 
тези на приобретателя.
4. Ако в държавата-членка, в която се 
доставят стоките или се 
предоставят услугите, няма член на 
групата, или ако стоките се 
доставят или услугите се извършват 
в трета държава, продажбите се 
включват във фактора продажби на 
всички членове на групата 
пропорционално на техните фактори 
труд и активи.
5. Ако в държавата-членка, в която се 
доставят стоките или се 
предоставят услугите, има повече от 
един член на групата, продажбите се 
включват във фактора продажби на 
всички членове на групата в 
съответната държава-членка 
пропорционално на техните фактори 
труд и активи.

Or. en
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Изменение 15
Предложение за директива
Член 97 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме актове, с 
които се установяват подробни правила 
за изчисляването на факторите труд,
активи и продажби, разпределянето на 
наетите лица и заплатите, на активите и 
на продажбите към съответните 
фактори и оценката на активите. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 131, 
параграф 2.

Комисията може да приеме актове, с 
които се установяват подробни правила 
за изчисляването на факторите труд и
активи, разпределянето на наетите лица 
и заплатите и на активите към 
съответните фактори и оценката на 
активите. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
на разглеждане, посочена в член 131, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 16
Предложение за директива
Член 105 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След приемането на съобщението за 
избор отделният данъкоплатец или 
група, в зависимост от случая, прилага 
системата, предвидена от настоящата 
директива, за период от пет данъчни 
години. След изтичането на този 
първоначален период на действие 
отделният данъкоплатец или групата 
продължава да прилага системата за 
последващи периоди с 
продължителност три данъчни години, 
освен ако не подаде съобщение за 
прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става 
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния данъкоплатец 
на главния данъчен орган през трите 
месеца преди края на първоначалния 

1. След приемането на съобщението за 
избор отделният данъкоплатец или 
група, в зависимост от случая, прилага 
системата, предвидена от настоящата 
директива, за период от три данъчни 
години. След изтичането на този 
първоначален период на действие 
отделният данъкоплатец или групата 
продължава да прилага системата за 
последващи периоди с 
продължителност три данъчни години, 
освен ако не подаде съобщение за 
прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния данъкоплатец 
на главния данъчен орган през трите 
месеца преди края на първоначалния 
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период или на последващия период на 
действие.

период или на последващия период на 
действие.
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Изменение 17
Предложение за директива
Член 122 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Главният данъчен орган може да поиска 
и да координира проверки на членове на 
групата. Проверката може също така да 
бъде по искане на компетентен орган.

Главният данъчен орган може да поиска 
и да координира проверки на членове на 
групата. Проверката може също така да 
бъде по искане на компетентен орган в 
държавата-членка, където пребивава 
членът на групата.

Or. en

Изменение 18
Предложение за директива
Член 123 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 123а
Форум за ОКООКД – орган за 

разрешаване на спорове
Комисията поставя началото на нов 
форум за ОКООКД, подобен на 
Съвместния форум на ЕС по 
трансферното ценообразуване 
(СФТЦ), пред който дружествата и 
държавите-членки могат да 
поставят въпроси и спорове във 
връзка с ОКООКД. Този форум 
предоставя насоки и е квалифициран 
като юрисдикция в съответствие с 
член 267, параграф 2 от ДФЕС.

Or. en
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Изменение 19
Предложение за директива
Член 133 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 три години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Европейския 
парламенти и 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 съдържа анализ на 
въздействието на настоящата 
директива върху данъчните основи на 
държавите-членки на национално, 
регионално и местно равнище. 
Комисията също така извършва 
анализ на социално-икономическото 
въздействие, което ОКООКД оказва 
върху преразпределянето на 
икономическата дейност и 
работните места в ЕС. Комисията 
също така извършва оценка на 
възможността за данъчно облагане 
на партньорствата като 
корпоративни дружества, а не като 
непрозрачни субекти. Докладът също 
така съдържа анализ на
предимствата и недостатъците, 
свързани с придаването на 
задължителен характер на 
системата. Докладът се придружава 
при необходимост от съответни 
законодателни предложения.
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