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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(41/2011)

Относно: Мотивирано становище на Камарата на представителите на Република 
Малта 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 представителите на 
Парламента на Република Малта относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък (ОКООКД) – COM(2011)121

Мотивирано становище на Камарата на представителите, Малтийски парламент

Като отбелязва, че основната цел на предложението за обща консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък (ОКООКД) е премахването на основните препятствия пред растежа на вътрешния 
пазар, по-специално препятствията, свързани със съществуването на 27 различни национални данъчни 
системи, Малтийският парламент счита, че тази цел не може да бъде постигната. Европейската комисия 
счита, че този въпрос изисква общ подход към правилата, които наред с останалото са насочени към 
трансграничните загуби и необлагаемите преобразувания на дружества. Малтийският парламент счита, 
че целите на тази директива могат да бъдат постигнати по-ефективно чрез национални средства.

Принципите на субсидиарност и пропорционалност са приложими, когато Съюзът и държавите-членки 
имат съвместна компетентност в определена област, по-специално област от обхвата на Договора за 
Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. Във всички останали случаи не 
съществува подобен проблем. Изключителната компетентност на Съюза е очевидно недопустима по 
отношение на данъчните въпроси. Поради това единственият вариант (според Комисията) е Съюзът и
държавите-членки да имат споделена компетентност по данъчните въпроси, свързани с вътрешния пазар 
като цяло, което се допуска от Договора. В такъв случай възниква въпросът дали Съюзът има 
правомощия да приема мерки за хармонизиране на данъчното облагане в рамките на предложената 
мярка.

Правомощия за действие на Съюза

Последната версия на Договора определя по-ясно от всякога, че Съюзът и неговите институции могат да 
действат единствено при стриктно спазване на предоставената им съгласно Договорите компетентност 
(принцип на предоставена компетентност). Тази посока е поета още от Договора от Маастрихт, който 
беше реформиран след отрицателните резултати от референдума относно Договора за създаване на 
конституция на ЕС в Ирландия и Франция през 2005 г.

В този случай Комисията счита, на Съюза е предоставена компетентност в съответствие с член 115 от 
ДФЕС, съгласно който 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 закони, подзаконови или административни 
актове на държавите-членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на вътрешния 
пазар.

Съгласно обосновката на Комисията член 115 се прилага, ако член 114 не е приложим, поради 
разбирането, че член 114, параграф 1 сам по себе си не е приложим, тъй като член 114, параграф 2 
изключва прилагането му и следователно прилагането на обикновена законодателна процедура по 
отношение на данъчните въпроси. Следователно става ясно, че Комисията е на мнението, че член 114, 
параграф 2 не разрешава въпроса за хармонизирането на данъчното облагане, а данъчното 
законодателство може да бъде хармонизирано единствено при прилагането на член 115, въпреки че в 
самия член 115 е посочено, че той действа, без да се засягат разпоредбите на член 114.

Член 115 предвижда „сближаване“ на законови и други разпоредби. Обикновено под сближаване се 
разбира постигането на общ резултат чрез съгласуване на националните законодателства точно с тази 
цел. В повечето случаи това не означава обединяване на законите или създаване на закон или на 
уникална европейска система. В миналото всички подобни амбициозни инициативи трябваше да бъдат 
приемани чрез регламенти и чрез друга база, определена в Договора, в допълнение към разпоредбите за 
„сближаването“ на законодателствата. Освен това през последните години Съдът на Европейския съюз 
ограничи използването на член 114 от Комисията (основните разпоредби за сближаването на 
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законодателствата, които позволяват квалифицирано мнозинство вместо единодушие на Съвета). 
Например делото „Реклама и спонсорство на тютюневи изделия“ (дело C-376/98) твърдо установява, че 
всички действия на Съюза имат за цел създаването и функционирането на вътрешния пазар, но делото не 
предвижда допълнителни изисквания в тази посока. По-специално, действията на Съюза следва да не 
водят до нарушаване на конкуренцията, нито да имат за цел регулирането на вътрешния пазар, особено 
чрез навлизане в сферата на компетентност на държавите-членки и без проверка на съответствието 
между всяка предложена мярка и целите на вътрешния пазар в цялостния контекст на Договора.

Освен това член 4, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (след Лисабон) предвижда, че Съюзът 
следва да зачита „съществените функции“ на държавите-членки. Член 4 не съдържа изчерпателно 
определение на тези „съществени функции“ и ние считаме, че мярката може да наруши, и според нас го 
прави, традиционно считаните за съществени функции на държавата (суверенитет по отношение на 
приходите и данъчната политика).

Изразяваме убеждението, че в рамките на Договора от Лисабон, ако от него бъде поискано, Съдът на ЕС 
следва да тълкува и прилага разпоредбите и принципите на Договора стриктно, в съответствие с 
очакванията на държавите-членки при ратифицирането на Договора от Лисабон.

В този контекст считаме, че Договорите не предоставят компетентност на институциите да приемат 
мерки, целящи установяването на система за ОКООКД за определяне на основа за облагане с 
корпоративен данък, чрез консолидация и разпределение и в по-широк смисъл под формата на директива 
съгласно член 115. Поради това с оглед на ясните разпоредби относно принципа на предоставена 
компетентност в новите Договори, Комисията е изправена пред по-сложната задача да покаже, че всяко 
предложение съгласно член 115 (тълкувано в контекста на член 114) следва да отговаря на предвидените 
в него условия. Това не се отнася за случаи, в които мярката би довела до създаването на система, която 
излиза извън границите на хармонизирането на законодателствата и нарушава данъчния суверенитет 
като съществена функция на държавата.

Причините, поради които Малтийският парламент счита, че това предложение на Комисията нарушава 
принципа на субсидиарност, са следните:

• Като цяло новите правила, предвидени в предложението за ОКООКД, сами по себе си са неясни, тъй 
като не са били предмет на тълкуване нито от данъчни администрации, нито от съдилища. Освен това,
тъй като ОКООКД не е задължителна, предприятията следва да се справят не само с 27 различни 
валидни правилника, но и с ОКООКД. Макар че някои могат да защитават тезата, че тази система би 
могла д а  има определени предимства за големите предприятия, за малките предприятия би 
представлявало трудност да  намерят най-подходящата за тях система. Това се отнася както за 
предприятия, които са членове на дадена група, така и за такива, които не са. Съгласно предложената 
директива, за последните системата също е незадължителна. Освен това, макар че предложението не 
засяга прилаганите от държавите-членки данъчни ставки, поради факта, че то не е неутрално по 
отношение на приходите, има голяма вероятност държавите-членки да бъдат принудени да променят 
ставките при всички случаи. Макар че целта на ОКООКД е създаването на координирано действие, 
като се има предвид, че ОКООКД е незадължителна и е приложима за предприятия, които не са част 
от група, това означава, че тя няма да постигне този резултат. Поради това целите на тази директива 
не могат да бъдат постигнати по-ефективно на равнище ЕС.

• Макар че ОКООКД би могла да доведе до известно намаляване на разходите за привеждане в 
съответствие, изборът между отделно изчисляване на печалбата и ОКООКД не може да  бъде 
подходящо предложение. Освен това идеята за обслужване на едно гише създава впечатлението, че 
всички данъкоплатци се обслужват от една данъчна администрация. Въпреки това, докато при 
обикновената система предприятията и физическите лица се обръщат към съответните данъчни 
органи, при ОКООКД отделните предприятия следва да си взаимодействат в много по-голяма степен 
с водещия данъкоплатец както при консолидация, така и по време на извършваните от водещия 
компетентен орган проверки. Причината за това е, че при ОКООКД отделните предприятия са 
задължени да водят отчетност и да съхраняват придружителните документи. Освен това не е ясно 
дали ОКООКД следва да доведе до намаляване на разходите за привеждане в съответствие по 
отношение на данъчните декларации. Тази цел може да бъде постигната чрез други субсидиарни и 
пропорционални средства. Например с въвеждането на електронни средства на равнище държави-
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членки тези разходи могат да бъдат намалени в значителна степен. Освен това предприятията, които 
приемат ОКООКД (независимо дали като част от група или не), следва да направят допълнителни
разходи заради промяната. Това се отнася особено за малки и средни предприятия. Поради това на 
равнище ЕС не е наложително предприемането на действия за постигането на тази цел. Малтийският 
парламент счита, че действията в държавите-членки биха били достатъчни за намаляване на 
административната тежест.

• Една от целите на ОКООКД е премахването на сложната система на трансферното ценообразуване, 
която в момента се прилага за групови сделки. Малтийският парламент също така счита, че ОКООКД 
не премахва трансферното ценообразуване, тъй като то все още се прилага за предприятия, които не 
приемат ОКООКД или между дружества от една група в различни ОКООКД1. Самото предложение 
признава, че ОКООКД не може да премахне споровете между отделните държави-членки. Освен това 
вече съществува механизъм за справяне със спорове между държави-членки във връзка с този 
въпрос, т.е. спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и арбитражни споразумения. По 
същия начин Съвместният форум на ЕС по трансферното ценообразуване обединява 
администрирането на данъци от държавите-членки и тези на търговски представители за 
разрешаване на проблемите, свързани с трансферното ценообразуване. В тази връзка форумът 
постигна редица резултати, включително предложения кодекс на поведение с насоки относно 
стойността, одобрени от Съвета на Европейския съюз. Поради това на равнище ЕС не е необходимо 
предприемането на действия за постигането на тази цел, тъй като необходимите механизми вече 
съществуват. Предложението за ОКООКД не дава доказателства за по-добро постигане на тази цел, 
тъй като самото предложение за ОКООКД признава, че е възможно да има спорове.

• ОКООКД има за цел да вземе изцяло предвид трансграничните търговски дейности и по този начин 
да избегне допълнителните данъци, така че да се консолидират печалбите и загубите на равнище 
ЕС2.Докато консолидирането постига тези резултати, държавите-членки могат да  предприемат 
действия на национално равнище за намаляване на загубите на всички дружества от една група и 
Съдът на ЕС вече е издал решение по този въпрос (вж. дело C-446/03, Marks & Spencer plc срещу 
David Halsey (данъчен инспектор на Нейно величество)). За постигането на тази цел не е необходимо 
да се предприемат действия на равнище ЕС, тъй като такива действия със същия резултат могат да 
бъдат предприети на национално равнище.

• Друга цел на ОКООКД е намаляването на допълнителните възможности или на онези, които не са 
отбелязани в корпоративното данъчно планиране, чрез прилагането на 27 паралелни корпоративни 
данъчни системи в Съюза, включвайки общо правило срещу злоупотребите, допълнено от мерки, 
насочени към изкореняването на определени практики3. Малтийският парламент счита, че 
съществуващите механизми, т.е. групата по въпросите на Етичния кодекс за корпоративно облагане, 
регулират вредните данъчни практики в ЕС. Тази група прави предложения, които след това се 
одобряват от Европейския икономически и социален комитет. Поради това Малтийският парламент 
счита, че за постигането на тази цел не са необходими действия на равнище ЕС, тъй като вече 
съществуват механизми за това и няма доказателства, че тази цел ще бъде изпълнена по-успешно от 
ОКООКД.

• Формулата за разпределение отговаря на елемента на консолидация в предложението. Малтийският 
парламент счита, че тази формула води до нарушения на сравнителните и конкурентните 
предимства на държавите-членки, носи ползи на икономики, които все още са зависими от 
икономическия сектор, разчитащ на интензивен труд, и поставя в неизгодно положение 
икономиките със сравнително високо равнище на производителност и/или които преминават към 
икономически дейности с добавена стойност, и/или където размерът на пазара е ограничен. Освен 
това, проучванията4 показват, че:

- При ОКООКД корпоративната данъчна тежест върху потенциалните доходи ще се увеличи.

                                               
1 Член 123 от предложението.
2 Преамбюл 6.
3 Преамбюл 10 и 20.
4 Проучване относно въздействието от предложението за директива на Съвета относно обща 
консолидирана основа за облагане с корпоративен данък върху европейските корпоративни 
данъкоплатци от януари 2011 г., извършено от „Ernst & Young“.
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Основната причина за това е, че въвеждането на механизъм за разпределение би означавало, че 
по-голяма част от доходите се разпределят и облагат с данък в държавите-членки с по-висока 
ставка за корпоративен данък.

- Формулата за разпределение може д а  причини значителен дисбаланс и не отразява 
икономическата основа на модерния бизнес. Тези нарушения в баланса могат да превърнат 
данъчното облагане в реално препятствие пред търговските сделки. Много вероятно е 
предприятията да започнат да търсят инвестиции извън ЕС, което от своя страна ще се отрази на 
европейските икономики, разчитащи на преки чуждестранни инвестиции за икономическия си 
растеж. Освен това по-силният акцент върху елементите на механизма за разпределение може да 
доведе до значителни последствия за заетостта.

Малтийският парламент посочва, че държавните и правителствените глави на държавите от еврозоната 
се съгласиха, че „разработването на обща база за данъчно облагане на предприятията би могло да бъде 
неутрално спрямо приходите средство за осигуряване на последователност между националните данъчни 
системи при зачитане на националните стратегии за данъчно облагане, както и да  допринесе за 
устойчивост на публичните финанси и конкурентоспособност на европейските предприятия“. 
Създаването на обща основа за облагане с корпоративен данък може да не се отрази на приходите, ако се 
спазват сравнителните и конкурентните предимства на държавите-членки. Освен това държавните и 
правителствените глави на страните от еврозоната се позовават на обща основа за облагане с 
корпоративен данък, а не на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

Поради това Малтийският парламент счита, че формулата не отговаря на изискването за по-добро 
постигане на целта на равнище ЕС. Напротив, на равнище ЕС предложеното действие може да има 
отрицателни последствия.

Заключение
1. Малтийският парламент счита, че Договорите не предоставят на институциите ясни 

правомощия да приемат, в съответствие с член 115, директива, която да има за цел 
определянето на предложената система за ОКООКД за установяване на основа на 
корпоративния данък чрез консолидация и разпределяне. Следователно, поради ясната 
разпоредба за спазване на принципа на предоставяне на компетентност в новите 
Договори, Комисията е изправена пред задачата да демонстрира, че всяка предложена 
съгласно член 115 (тълкувана в контекста на член 114 от ДФЕС, както и съгласно член 4 
от ДЕС) мярка попада в обхвата му. Това не се отнася за случаи, в които мярката води до 
създаването на система, която преминава границите на хармонизирането на законите и 
нарушава данъчния суверенитет като съществена функция на държавата.

2. Във всички случаи упражняването на каквито и да било правомощия от страна на Съюза 
(които не са изключителни) следва да съответства на принципа на субсидиарност и на 
този на пропорционалност. За да докаже това, Комисията следва да демонстрира, че:

(1) доброволните действия от страна на държавите-членки поотделно или заедно не 
биха постигнали търсените резултати, докато предприемането на предложеното 
действие на равнище ЕС би било по-добро решение (субсидиарност), и

(2) мярката е необходима, за да подпомогне създаването или функционирането на 
вътрешния пазар като в същото време не преминава границите на необходимото за 
постигането на целта: предложената директива не надхвърля необходимото за 
отстраняването на очевидните препятствия и би била подходяща, необходима и 
пропорционална по отношение на постигането на целта (пропорционалност). Освен 
това в представянето на предложението Комисията следва да предостави подробни 
доказателства за строгото спазване на тези принципи в предложението и за това по 
какъв начин ползите надделяват над отрицателните последствия. Ние не считаме, 
че предложението изпълнява тези изисквания. То не съдържа достатъчна 
количествена и качествена обосновка. Според нас в него няма достатъчна 
обосновка, а предимно мерки, основани на предположения.
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Като има предвид, че самата Комисия е признала и в този контекст все още се позовава на член 115 
(единодушие на Съвета) като правна основа, това предложение е свързано със суверенитета на 
държавите-членки по въпросите на прякото данъчно облагане и очакваният резултат е, че Малта и 
другите държави-членки ще бъдат възпрепятствани при вземането на решения, свързани с политиката на 
данъчно облагане, например данъчни ставки, което може да окаже отрицателно въздействие върху 
икономическото положение в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Член 115, правната 
основа, приета от Комисията, изисква единодушие на Съвета. По този начин, за да бъде получено 
съгласието на държавите-членки, мярката не следва да възпрепятства тези суверенни държави нито сега, 
нито в бъдеще, при формулирането на националната им политика във всички нейни области. Съюзът 
също така няма интерес да го прави по начин, който подрива данъчната и бюджетната основа на една или 
няколко държави-членки. Предложената мярка обаче се опитва да направи точно това. Това предложение 
оказва отрицателно въздействие върху националната автономност в тази сфера и следователно и върху 
възможността за структуриране на данъците от държавата според социалноикономическите ѝ
обстоятелства на централно, регионално или местно равнище.

Второ, по отношение на избора на модел на ОКООКД и по-специално елемента на консолидация 
(разпределяне на приходите) – основен елемент от предложението – предложението посочва модел (от 
няколко възможни), който води до големи промени в националните данъчни системи на няколко 
държави-членки, като в същото време налага допълнителни тежести на националните икономики и на ЕС 
с неясни резултати в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Всъщност в няколко аспекта се 
очакват отрицателни резултати: БВП, загуба на приходи, разходи и заетост. Няма ясни доказателства, че 
предложението ще допринесе за общото благо на ЕС в достатъчна степен, която държавите-членки не 
могат да постигнат сами. Държавите-членки могат да предприемат подпомагащи мерки за постигането 
на няколко „конкретни“ цели. Няколко фактора могат д а  бъдат изпълнени от държавите-членки 
поотделно или заедно, използвайки механизми, които:

i) не нарушават частично или в по-широк аспект правомощията на държавите-членки и

ii) предлагат перспективи, които са достатъчно привлекателни, за д а  насърчат 
трансграничната дейност. Освен това може да се постигне по-голямо обединяване и да се 
реализират по-всеобхватни цели по балансиран начин чрез сътрудничество и по-ниски 
равнища на хармонизиране от предложените, например чрез обща основа за облагане с 
корпоративен данък без консолидация.

Поради това Комисията не може да твърди, че принципите на субсидиарност и пропорционалност са 
спазени. Съществуват варианти, при които има по-малка степен на намеса и които биха могли да 
постигнат същите цели в краткосрочен и дългосрочен план без значителна намеса и с по-малко 
отрицателни последствия.

Следва да не се забравя, че дори целите на самия Съюз са се променили и разширили, в резултат на 
което новите цели и приоритети следва д а  бъдат оценени спрямо пряката интеграция, целяща 
премахването на всички препятствия, реални или предполагаеми, с цел завършването на вътрешния 
пазар. Наред с целите на интеграцията съществуват и други ценности и цели, свързани с Европейската 
общност. Икономическата и данъчната стабилност със сигурност са сред тях.

Становището на Малтийския парламент е, че настоящото предложение не съответства и не са 
представени необходимите доказателства за неговото съответствие нито на принципа на субсидиарност, 
нито на принципа на пропорционалност.

Като има предвид въздействието върху суверенитета на държавата и сериозните последствия, 
които се очакват при евентуално въвеждане на мярката във вида, в който е предложена, особено за 
икономиките, зависими от услуги, планирани в продължение на десетилетия, тъй като ползите 
както за някои държави-членки, така и за Съюза, са несъществени в сравнение с щетите, или са 
несигурни и неясни:

Малтийският парламент реши да не одобри това предложение и да предаде настоящото 
мотивирано становище в съответствие с процедурата, определена в член 6 от Протокол № 2 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към 
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Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз.

17 май 2011 г.

Камара на представителите
Малтийски парламент


