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Комисия по правни въпроси
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(39/2011)

Относно: Мотивирано становище от Камарата на общините на Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия 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))

Съгласно член 6 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Камарата на общините на 
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно горепосоченото 
предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище на Камарата на общините

представено на председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията съгласно член 6 от 

Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност

Проект на директива относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък 
(7263/11)

Рамка на договорите за оценка на съответствието с принципа на субсидиарност
1. Принципът на субсидиарност произхожда от желанието да се гарантира вземането на решения

възможно най-близо до гражданите на ЕС. Той е определен в член 5, параграф 2 от ДЕС:

„По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в неговата изключителна 

компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на предвиденото действие не 

могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, както на централно, така и на 

регионално и местно равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат 

да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза.“

2. Институциите на ЕС трябва да следят „постоянно за спазването“1 на принципа на субсидиарност, 

определен в Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 

пропорционалност.

3. Съобразно с това преди да предложи законодателен акт, Комисията провежда широки консултации.

Когато е уместно, тези консултации трябва д а  отчитат регионалното и местното измерение на 

предвижданите действия2.

4. По силата на член 5 от Протокол (№ 2), всеки проект на законодателен акт следва да съдържа 

„подробно становище“ с описание на елементи, които позволяват да се оцени спазването на принципите 

на субсидиарност и на пропорционалност. Това становище следва да съдържа:

— елементи, които позволяват да се оцени финансовият ефект на предложението;

— когато става въпрос за директива, нейните последици от гледна точка на законодателните действия, 

които държавите-членки трябва да предприемат, включително и последиците върху регионалното 

законодателство, когато е уместно; и

                                               
1 Член 1 от Протокол (№ 2).
2 Член 2 от Протокол (№ 2).
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— основанията да се направи заключението, че определена цел на Съюза може да бъде по-добре 

постигната на равнището на Съюза, се подкрепят с качествени, а когато това е възможно, и с 

количествени показатели.

Подробното становище следва д а  отчита необходимостта всяко финансово или административно 

задължение, възложено на Съюза, националните правителства, регионалните или местните власти, 

стопанските субекти и гражданите, да бъде възможно най-малко натоварващо и да бъде съобразено с 

поставената цел.

5. По силата на член 5, параграф 2 и член 12, буква б) от ДЕС, националните парламенти следят за 

спазването на принципа на субсидиарност в съответствие с процедурата, предвидена в Протокол (№ 2), а 

именно процедурата за предоставяне на мотивирано становище.

Предишният Протокол относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност

6. В предишния Протокол относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 

пропорционалност, приложен към Договора от Амстердам, се предоставят полезни насоки относно 

начина за прилагане на принципа на субсидиарност. Тези насоки продължават да бъдат показател за

спазването на субсидиарността:

„Двата аспекта на принципа на субсидиарността трябва да бъдат спазени, за да бъде счетено за 

обосновано дадено действие на Общността: целите на предложеното действие да не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от действие на държавите-членки в рамките на тяхната 

конституционна система и следователно могат да бъдат постигнати в по-голяма степен чрез 

действие от страна на Общността.

„За да се прецени дали споменатото по-горе условие е изпълнено, следва да се спазват следните 

основни насоки:

• дали разглежданият въпрос има транснационални аспекти, които не могат да бъдат 

задоволително регулирани посредством действията на държавите-членки;

• действия само на национално ниво или липсата на действие от страна на Общността биха 

противоречали на изискванията на Договора (например необходимостта да се внесе 

корекция при нарушаване на конкуренцията, да се избегнат скрити ограничения пред 
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търговията или да се укрепи икономическото и социално сближаване) или биха увредили 

значително по друг начин интересите на държавите-членки;

• действие, провеждано на ниво Общност, би създало очевидни ползи, поради неговия 

обхват или поради последиците от него, в сравнение с действие, провеждано на равнище 

държави-членки 3.

Предложение

7. Предложената директива се стреми да въведе обща консолидирана основа за облагане с корпоративен 

данък (ОКООКД). С ОКООКД ще се въведе единен набор от хармонизирани правила за изчисляване на 

данъчната основа на подлежащата на облагане печалба на дружествата, които са установени в 

държавите-членки на ЕС, и ще се разрешава на групите от дружества да изчисляват тяхната обща 

консолидирана печалба за данъчни цели в целия ЕС.

8. Тази печалба след това ще се разпределя между дружествата в състава на групата въз основа на 

формула за разпределение, която включва продажбите, разходите за заплати, броя на наетите лица и 

активите във всяка държава-членка. Държавите-членки след това ще облагат с данък печалбата, 

разпределена между дружествата в държавата-членка.

9. Разпределянето на печалбата на тази основа би било съществена промяна на съществуващото 

положение — сегашните разпоредби подкрепят отделно счетоводство във всяка държава-членка с цел 

определяне на местонахождението на дохода, а оттам и на дължимия данък. С предложението данъчната 

основа ще се преразпределя между държавите-членки, но те ще продължат да определят своите 

собствени ставки на корпоративния данък.

10. В случай че бъде приета, директивата би трябвало да  се транспонира в националното право.

Държавите-членки ще трябва да администрират две отделни данъчни системи – своята съществуваща 

национална система, която се обхваща от действащото законодателство, и ОКООКД. Според 

правителството на Обединеното кралство това няма да наложи корекции в действащото законодателство 

на Обединеното кралство, но ще повиши разходите: нови разходи във връзка с необходимостта от 

координиране с другите администрации, както и еднократни разходи като нуждата от обучение на 

служителите и усъвършенстване на информационните системи.

                                               
3 Член 5.
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Оценка на въздействието

11. Предложението на Комисията е придружено от обяснителен меморандум, резюме на оценката на 

въздействието и самата оценка на въздействието. Оценката на въздействието следва насоките на 

Генералния секретариат относно оценката на въздействието и съответно съдържа: „(i) преглед на 

процеса на консултации; (ii) описание на съществуващите проблеми; (iii) изложение на политическите 

цели; и (iv) сравнение на алтернативните варианти за действия за постигане на посочените цели“4.. Тя 

също така включва резултатите от пет проучвания, направени за Комисията. Четирите алтернативни 

варианта за действие са: предложената незадължителна ОКООКД, задължителна ОКООКД, 

незадължителна обща основа за облагане с корпоративен данък (при която ще се запази отделното 

счетоводство вместо консолидиране на данъчния резултат) и задължителна обща основа за облагане с 

корпоративен данък.

12. Оценката на въздействието на предпочитания от Комисията вариант предполага, че при участие на 

Обединеното кралство заедно с всичките останали 26 държави-членки, делът на Обединеното кралство 

от основата за облагане с корпоративен данък на равнището на ЕС ще нарасне от 20,3 % на 20,5 %.

13. Оценката на въздействието на равнището на ЕС показва отрицателно въздействие върху 

инвестициите (от -0,74 % на -0,87 %), заетостта ( от 0 % на -0,01 %) и БВП (от -0,15 % на -0,17 %), като 

единствено при благоденствието се наблюдава съвсем слабо подобрение (+0,02 %).

14. По отношение на Обединеното кралство тя показва отрицателно въздействие върху инвестициите 

(от -0,77% на -0,93%), заетостта ( от -0,03% на -0,04%) и БВП (от -0,02% на -0,05%) за Обединеното 

кралство, като единствено при благоденствието се наблюдава съвсем слабо подобрение (от 0 на +0.02%).

15. Комисията признава, че е трудно да се предвиди точното въздействие на предложението върху 

данъчните приходи на отделните държави-членки. С предложението основата на корпоративния данък 

ще се преразпределя ефективно между държавите-членки въз основа на фактори за разпределение. В 

обяснителния меморандум се посочва, че:

„всъщност влиянието върху доходите на държавите-членки ще зависи в крайна сметка от избора на 

действие, направен на национално равнище, с оглед на евентуални адаптации на съвкупността от 

различни данъчни инструменти или приложими данъчни ставки. Поради това е трудно да се 

предскаже точното въздействие върху различните държави-членки. В тази светлина, като 

                                               
4 Обяснителен меморандум, стр. 8.
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изключение от общия принцип, когато резултатът от разпределението на данъчната основа между 

държавите-членки не отразява справедливо размера на дейността на предприятието действа 

предпазна клауза, която предвижда алтернативен метод.“5

Мн Мнението на Правителството на Обединеното кралство

16. Правителството на Обединеното кралство счита, че има сериозни недостатъци в прогнозите на 

Комисията относно въздействието на предложението върху Обединеното кралство и оценката на 

въздействието като цяло. То не приема допускането, че една ОКООКД непременно ще обхване по-

всеобхватните цели на предложението или че 27 различни национални системи за облагане с 

корпоративен данък присъщо ще възпрепятстват функционирането на вътрешния пазар. Правителството 

не е убедено, че една ОКООКД непременно ще подобри простотата и ефикасността на системите за 

облагане с корпоративен данък в ЕС. Правителството счита, че фискалните пречки пред трансграничната 

дейност, които предложението твърди, че отстранява – разходи за привеждане в съответствие, двойно 

данъчно облагане или свръхоблагане – могат да бъдат преодолени по други начини, като неофициално 

сътрудничество или двустранни решения. Следователно то трябва да бъде убедено, че Комисията е 

обосновала в достатъчна степен факта, че са необходими действия на равнището на ЕС и че 

предложението е съобразено с изискванията на принципите на субсидиарност и пропорционалност. 

Когато преговорите започнат, Правителството ще настоява за допълнителен анализ, който Комисията да 

предостави относно спазването на субсидиарността и пропорционалността.

Аспекти на директивата, които не съответстват на принципа на субсидиарност

17. Камарата на общините счита, че проектът на директива относно обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък не съответства нито на процедурните задължения, наложени на 

Комисията съгласно Протокол (№2), нито на принципа на субсидиарност в следните аспекти:

i) неспазване на процедурните задължения

18. Раздел 2.4 от оценката на въздействието (относно субсидиарността и пропорционалността) не 

съдържа „подробно становище“, за да може да се оцени спазването на принципа на субсидиарност (и 

пропорционалност), както изисква член 5 от Протокол (№ 2). Раздел 2.4. съвсем не е достатъчен по 

отношение на подробностите, необходими за обосноваване на действията на равнището на ЕС и 

                                               
5 Стр. 7.
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включва също така неуместни съображения по отношение на правното основание и спазването на 

Хартата на основните права на Европейския съюз:

"2.4. Субсидиарност и пропорционалност

„Правото на Общността [sic] за действие в областта на прякото данъчно облагане е залегнало в 

член 115 от ДФЕС, който предвижда, че „Съветът, с единодушие по предложение на Комисията и 

след консултации с Европейския парламент и 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 общия пазар“. Освен това предвидените варианти за действие съответстват на 

Хартата на основните права на Европейския съюз.

„Както се посочва в предишните раздели, настоящата рамка от 27 различни национални системи за 

облагане с корпоративен данък възпрепятства правилното функциониране на вътрешния пазар.

Държавите-членки не могат д а  предоставят всеобхватно решение на този проблем. Всяко 

некоординирано действие, планирано и приложено самостоятелно от всяка държава-членка, ще 

доведе до повторение на съществуващата в момента ситуация, тъй като данъкоплатците отново ще 

трябва да се обръщат към толкова данъчни администрации, колкото са страните, в които подлежат 

на облагане. Необходими са действия на Общността с оглед да се създаде юридическа рамка с 

общи правила. Комисията е поела инициатива като има предвид, че съгласно принципа на 

субсидиарност, държавите-членки са свободни да определят размера и състава на техните данъчни 

приходи.

„Мерките, които следва д а  бъдат предприети съгласно тази инициатива, са едновременно 

подходящи и необходими за постигане на целта (тоест те са пропорционални). Всеобхватните 

предложения, разгледани в настоящия документ, не означават хармонизация на ставките на 

корпоративния данък в ЕС и поради това не ограничават способността на държавите-членки да 

оказват влияние върху желания от тях размер на данъчните приходи. Те не осъществяват намеса в 

избора на национално равнище по отношение на намесата на обществения сектор и състава на 

данъчните приходи. Те предлагат по-ефикасен начин за колективно разрешаване на проблемите 

вследствие на сегментацията на националните системи на корпоративния данък с оглед постигане 

на по-ефикасен вътрешен пазар. С оглед на общото разбиране на принципа на субсидиарност, те 
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предлагат решения, които позволяват колективно преодоляване на пазарните слабости в резултат от 

отделната работа на 27 национални данъчни системи“.6

19. Презумпцията в член 5 от ДЕС е, че решенията следва да се вземат възможно най-близо до 

гражданите на ЕС. Всяко отклонение от тази презумпция не следва да се взема за дадено, а да се 

обосновава достатъчно подробно и ясно, така че гражданите на ЕС да могат да разберат причините в 

количествено и качествено отношение, които водят до заключението, че са оправдани действията на 

европейско, а не на национално равнище. В своята оценка на въздействието Комисията не се е 

освободила от задълженията си съгласно член 5 от Протокол (№2) за предоставяне на подробно

становище относно субсидиарността.

ii) неспазване на принципа на субсидиарност

20. В първото съображение от предложението се посочва законодателната цел:

„ (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“.7

21. Съответствието на тази цел със субсидиарността се оценява в контекста на насоките, посочени в 

параграф 6 по-горе.

22. Налице е допускане, а не ясни доказателства под формата на количествени и качествени показатели 

в оценката на въздействието, че разглежданият въпрос има транснационални аспекти, които не могат 

да бъдат задоволително регулирани посредством действията на държавите-членки, например 

посредством неформално сътрудничество, както предлага Правителството на Обединеното кралство.

23. Също така, налице е допускане, а не ясни доказателства под формата на количествени и качествени 

показатели в оценката на въздействието, че действията, предприети само от държавите-членки, или 
                                               
6  Стр. 15-16.
7    Стр. 13 от предложението.
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липсата на действия на равнището на ЕС са в противоречие с изискванията на Договорите на ЕС, 

например вътрешния пазар. Макар да е ясно, че различните режими на корпоративно облагане поставят 

допълнително бреме върху дружествата, които осъществяват дейност в повече от една държава-членка 

на ЕС, както и че една единна основа за облагане с корпоративен данък би влошила това бреме, това не е 

същото като твърдението на Комисията, че това бреме води до пречки пред функционирането на 

вътрешния пазар.

„данъчните бариери, пред които са изправени предприятията от ЕС при излизане извън 

националните граници, могат да се определят като бариери, които водят до повишаване на 

разходите в резултат от ограничения при влизане на пазара. Премахването на тези бариери е 

сходно с политиката на либерализация, което следва да се анализира в рамката на свободното 

установяване на вътрешния пазар.“8

Не са налице достатъчно факти в оценката на въздействието, които д а  обосноват настоящото 

предложение въз основа на „сходно с политиката на либерализация, което следва да се анализира в 

рамката на свободното установяване на вътрешния пазар.“

24. Няма достатъчно факти под формата на количествени и качествени показатели в оценката на 

въздействието, че действията на равнището на ЕС ще донесат явни ползи поради техния мащаб или 

въздействие спрямо действията на равнището на държавите-членки. Въпреки че намаляването на 

разходите за привеждане в съответствие се предвижда да  бъде в рамките на 7 %, оценката на 

въздействието демонстрира отрицателно влияние върху инвестициите, заетостта и БВП на равнището на 

ЕС, като единствено при благоденствието се наблюдава съвсем слабо подобрение. Също така са спорни 

и ползите за държавите-членки: счита се за необходима предпазна клауза, която предвижда 

алтернативен метод на разпределение, когато преразпределянето на данъчната основа между държавите-

членки се счита за несправедливо по отношение на дадена държава-членка.

25. По тези причини Камарата на общините прави заключението, че настоящото предложение не зачита 

принципа на субсидиарност.

                                               
8. Раздел 2.3 от оценката на въздействието „Резюме на проблемите и основният сценарий”, стр. 14.


