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Относно: Становище относно правното основание на предложението за директива 
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Уважаема г-жо Председател,

С писмо от 12 януари 2012 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси 
съгласно член 37 от Правилника за дейността с искане тя да даде своето становище 
относно правилното правно основание за приемането на предложението за директива 
на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък  
(ОКООКД).

Комисията представи предложението въз основа на член 115 от ДФЕС. Вашето искане 
се отнася до това, дали следва да се включи и член 136 от ДФЕС като правно 
основание.

В писмото си от 23 януари 2012 г. Правната служба на Парламента представи анализ на 
въпроса и заключи, че член 115 от ДФЕС е правилното правно основание и че няма 
основания за изменянето му чрез добавянето на член 136 от ДФЕС към него.

Контекст

I. Предложението
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Предложението има за цел да се намалят разходите за привеждане в съответствие в 
областта на данъчното облагане за дружествата в рамките на единния пазар чрез 
въвеждането на система за обща основа за облагане с корпоративен данък. По-
специално в него се предлага ОКООКД да се въведе като система от общи правила за 
изчисляване на данъчната основа на дружествата, които са местни лица за данъчни 
цели в ЕС и клоновете на дружества на трети държави, разположени на територията на 
ЕС. ОКООКД би била факултативна система, до която всички дружества, независимо 
от своя размер, имат достъп. По отношение на групите от дружества ОКООКД има за 
цел да предостави единен набор от правила за данъчно облагане в целия Съюз, за да 
могат те да се обръщат само към една данъчна администрация. Предложението 
включва пълен набор от правила за корпоративното облагане. Дружествата, избрали 
системата за ОКООКД, престават да бъдат обект на националните разпоредби за 
облагане с корпоративен данък по отношение на всички въпроси, уредени с общите 
правила.

II. Въпросните правни основания

1. Правно основание на предложението на Комисията

Предложението на Комисията се основава на член 115 от ДФЕС, който гласи следното:

„Член 115

Без да се засягат разпоредбите на член 114, Съветът, с единодушие, в съответствие 
със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент 
и с Икономическия и социален комитет, приема директиви относно сближаването на 
онези разпоредби, предвидени в законови, подзаконови или административни 
разпоредби на държавите членки, които пряко се отнасят до създаването или 
функционирането на вътрешния пазар.“

Изборът на правното основание се обосновава от Комисията в обяснителния 
меморандум по следния начин:

„Законодателството относно прякото данъчно облагане попада в обхвата на член 
115 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Съгласно разпоредбата 
законодателните мерки за сближаване по посочения член приемат правната форма на 
директива.“

2. Предложение за изменение на правното основание
От името на комисията по икономически и парични въпроси Вие поискахте да 
получите становището на комисията по правни въпроси относно добавянето като 
правно основание на член 136 от ДФЕС във връзка със следните съображения: в случай 
че прилагането на ОКООКД във всички 27 държави членки на ЕС не е възможно, 
налице са две възможности за действие с по-малък брой държави членки:
- обикновено засилено сътрудничество съгласно ДФЕС или
- специфични разпоредби за държавите членки, чиято парична единица е еврото, въз 
основа на член 136 от ДФЕС.
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В комисията по икономически и парични въпроси е внесено изменение, с което се 
изменя правното основание в съответствие с тази обосновка (изменение 15).

Член 136 от ДФЕС гласи, както следва:

„Член 136

1. За да допринесе за правилното функциониране на икономическия и паричен съюз и 
съгласно съответните разпоредби на Договорите, Съветът, в съответствие с 
подходящата процедура измежду посочените в членове 121 и 126, с изключение на 
процедурата, предвидена в член 126, параграф 14, приема мерки, отнасящи се до 
държавите членки, чиято парична единица е еврото, с цел:

а) да се засилят координацията и наблюдението на тяхната бюджетна дисциплина;

б) да се разработят отнасящи се за тях насоки за икономическа политика, като се 
внимава те да бъдат съвместими с насоките, приети за Съюза като цяло, и да се 
осигури съответното наблюдение.

2. Единствено членовете на Съвета, представляващи държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, участват в гласуването на мерките, посочени в 
параграф 1.

Квалифицираното мнозинство от споменатите членове се определя в съответствие с 
член 238, параграф 3, буква а).“ 

Член 121 от ДФЕС съдържа разпоредби относно координацията на икономическите 
политики между държавите членки, а член 126 от ДФЕС определя процедурата, която 
се прилага в случаи на прекомерен държавен дефицит.

III. Анализ 

В съдебната практика на Съда се очертават няколко принципа по отношение на избора 
на правно основание. На първо място, като се имат предвид последиците от правното 
основание в материалноправен и процесуален смисъл, изборът на правилното правно 
основание е с конституционно значение1. На второ място, съгласно член 13, параграф 2 
от ДЕС всяка институция действа в кръга на правомощията, които са й предоставени с 
Договорите2. На трето място, според съдебната практика на Съда на ЕС „изборът на 
правното основание на общностен акт трябва да се основава на обективни критерии, 
които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта 
и съдържанието на акта“3. И, накрая, по отношение на използването на повече от едно 
правни основания, ако един акт има едновременно няколко цели или елемента, които са 
неразривно свързани, без никоя/никой от тях да е с второстепенно значение или с 

                                               
1 Становище от 2001 г. по Протокол от Картаген (2/00, Recueil, стр. I-9713, точка 5); дело 
Комисия/Съвет, C-370/07, точки 46—49; становище от 2009 г. по Общо споразумение по търговията с 
услуги (1/08, Сборник, стр. I-11129, точка 110).
2 Решение от 2007 г. по дело Парламент/Комисия (C-403/05, Сборник, стр. I-9045, точка 49) и съдебната 
практика, цитирана в него.
3 Вж. последно решение от 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-7585).
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косвено въздействие в сравнение с останалите, актът трябва да се основава на 
съответните различни разпоредби на Договорите1. При все това не е възможно да се 
използват едновременно две правни основания, ако процедурите, предвидени за всяко 
едно от правните основания, са несъвместими една с друга или ако използването на две 
правни основания може да накърни правата на Парламента2.

Общата цел на въпросното предложение е да се преодолеят някои основни данъчни 
пречки пред растежа в рамките на единния пазар3. Неговият обхват се определя в член 
1, както следва: „С настоящата директива се установява система на облагане на 
някои дружества и групи от дружества въз основа на обща данъчна основа и се 
определят правила за изчисляването и ползването на тази основа.“

ДФЕС съдържа две правни основания за сближаването на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки в рамките на вътрешния пазар: 
член 114 се прилага, когато целта е „създаването или функционирането на вътрешния 
пазар“, а член 115 — когато въпросните мерки „пряко се отнасят до създаването или 
функционирането на вътрешния пазар“. Член 114, параграф 1 от ДФЕС предвижда 
мерките да се приемат от Съвета и Европейския парламент в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, което предполага наличието на квалифицирано 
мнозинство в Съвета; съгласно член 115 от ДФЕС Съветът приема директивите с 
единодушие, след консултация с Европейския парламент. На практика член 115 е от 
значение предимно за областите, които член 114, параграф 2 изключва от приложното 
поле на член 114, параграф 1. Едно от тези изключения касае „данъчните разпоредби“, 
което навежда на мисълта, че член 115 е правилното правно основание за предложения 
акт.

Що се отнася до въпроса, дали да се включи като правно основание член 136 от ДФЕС, 
ще трябва да се приложат критериите за използването на повече от едно правни 
основания, т.е. трябва да е налице втори елемент или цел съгласно член 136 от ДФЕС, 
който/която да е неразривно свързан/а с първия/първата. Предложението не съдържа 
специфични разпоредби за държавите членки, чиято парична единица е еврото, с оглед 
на гарантирането на правилното функциониране на икономическия и паричен съюз. 
Освен това процедурите съгласно членове 121 и 126 от ДФЕС са напълно различни и 
оттам — несъвместими с процедурата на консултация, съгласно която е внесено 
предложението за въпросния акт. 

Комисията по правни въпроси разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание 
от 26 януари 2012 г.  На това заседание тя съответно реши с 22 гласа „за“ и 1 „въздържал 
се“4 да препоръча, че правилното правно основание за предложението за директива на 

                                               
1 Решение от 1988 г. по дело Комисия/Съвет (C-165/87, Recueil, стр. 5545, точка 11); решение от 2006 г. 
по дело Комисия/Европейски парламент и Съвет (Recueil, стр. I-107, точки 43-56).
2Решение от 2006 г. по дело Комисия/Европейски парламент и Съвет (C-178/03, Recueil, стр. I-207, точка 
57).
3 Обяснителен меморандум, стр. 1.
4 На окончателното гласуване присъстваха: Klaus-Heiner Lehne (председател), Raffaele Baldassarre 
(заместник-председател), Evelyn Regner (заместник-председател), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, 
Eva Ortiz Vilella, Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico 
Speroni, Димитър Стоянов, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-
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Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък следва 
да бъде член 115 от ДФЕС и че член 136 от ДФЕС не следва да се включва като правно 
основание.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Behrendt,Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger.


