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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

26.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(42/2011)

Относно: Мотивирано становище от Националния съвет на Словашката република 
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 пропорционалност, в срок от осем седмици от датата на предаване на 
проект на законодателен акт, всеки национален парламент може 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 Националния съвет на 
Словашката република относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

25-то заседание

106

Резолюция
на комисията по европейски въпроси на Националния съвет на 

Словашката република

12 май 2011 г.

Комисията по европейски въпроси на Националния съвет на Словашката 
република,
след като обсъди предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана 
основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД),

А. подчертава,

че дългогодишната позиция на Словашката република е преките данъци да не се 
хармонизират на равнище Европейски съюз;

Б. посочва,

че определянето на данъчните ставки попада в изключителната компетентност на 
държавите-членки на Европейския съюз;

В. посочва,

че общите данъчни постъпления са резултат от комбинация от размера на данъчната 
основа и данъчните ставки;

Г. счита,

че предложението за директива би могло да има отрицателно влияние върху ръста на 
БВП и заетостта и по-този начин да понижи общото благосъстояние в много държави-
членки на Европейския съюз, като освен това не е убедена, че предложението за 
директива допринася за опростяването и ефективността на системите на данъчно 
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облагане в Европейския съюз, а точно обратното – то ще доведе до увеличение на 
разходите, свързани с въвеждането на нова система с обща основа за облагане с 
корпоративен данък, а също и до евентуална административна тежест;

Д. подчертава,

че в своята оценка на въздействието Европейската комисия не е представила анализ на 
реалното въздействие на въвеждането на директивата върху бюджетните постъпления 
на държавите-членки;

Е. счита,

че становището към директивата, представено съгласно член 5 от Протокола относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, не е достатъчно, 
за да аргументира съответствие с принципа на субсидиарност. Европейската комисия е 
представила предложение, което не може да бъде задоволително изразено с 
количествени показатели;

Ж. счита,

че предложението за директива е в противоречие с принципа на субсидиарност, поради 
което, в съответствие с член 12 от Договора за Европейския съюз, Протокола относно 
ролята на националните парламенти в Европейския съюз и член 6 от Протокола 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,
представя мотивирано становище в приложение;

З. възлага

на председателя на комисията

да информира председателя на Националния съвет на Словашката република, 
заместник министър-председателя и министър на финансите на Словашката република, 
председателя на Европейската комисия, председателя на Европейския парламент и 
председателя на Съвета на Европейския съюз за приетата резолюция.

/подпис/

Приложение към Резолюция № 106 на комисията по европейски въпроси на 
Националния съвет на Словашката република

1. На първо място следва да се посочи, че една позиция на противопоставяне на 
хармонизацията на преките данъци е в дългосрочен стратегически интерес на 
Словашката република на различните равнища на ЕС. Именно по предложение на 
словашкия министър-председател в заключенията на срещата на най-високо равнище 
на държавните и правителствени ръководители на страните от еврозоната, проведена 
на 11.3.2011 г., в отделно изречение беше изрично подчертано, че прякото данъчно 
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облагане следва да остане в компетентността на държавите-членки. Освен това, в 
своята „Правителствена програмна декларация за периода 2010–2014 г.“ 
правителството на Словашката република заяви, че няма да се съгласи с европейска 
данъчна хармонизация в областта на подоходните данъци. Заедно с независимата 
бюджетна политика, данъчната независимост в областта на прякото данъчно облагане 
се счита за ключов елемент на националния суверенитет.

2. Бихме искали също така да обърнем внимание на разходите, свързани с въвеждането 
на нова система с обща основа за облагане с корпоративен данък, както и на 
възможното увеличаване на административната тежест. Според нас една система, 
основана на доброволен принцип, е твърде неблагоприятна.

3. Друг неблагоприятен аспект е евентуалното понижаване на гъвкавостта на 
държавите-членки на ЕС да реагират на променяща се икономическа ситуация и 
икономическа среда чрез данъчната политика, както беше досега. Предлага се 
системата на ОКООКД да бъде въведена под формата на директива, в резултат на 
което за прилагането на измененията ще бъде необходимо повече време отколкото е 
необходимо сега в националното законодателство.

4. Бихме искали също така да посочим, че приемането на тази директива ще има 
отрицателно влияние върху ръста на БВП и заетостта, като очакваме да има 
отрицателен ефект и върху приходната част на бюджетите на държавите-членки. 
Европейската комисия е представила законодателно предложение, чиито ефекти не 
могат да бъдат задоволително изразени с количествени показатели.

5. Европейската комисия предлага да се измени по-специално изчисляването на 
данъчната основа, избягвайки хармонизирането на ставките, докато ние подчертаваме, 
че общите данъчни постъпления са резултат от комбинация от тези два фактора, т.е. 
размера на данъчната основа и данъчните ставки.

6. Считаме за основен недостатък на предложението за директива факта, че в своята 
оценка на въздействието Европейската комисия не е включила анализ на реалното 
влияние на въвеждането на ОКООКД върху бюджетните постъпления на държавите-
членки, позовавайки се на сложността на такова изчисление, тъй като последващите 
данъчни постъпления ще зависят от „избора на действие, направен на национално 
равнище, с оглед на евентуални адаптации на съвкупността от различни данъчни 
инструменти или приложими данъчни ставки“. Следователно Европейската комисия 
предлага нов режим на облагане с корпоративен данък без да знае какво ще бъде 
неговото влияние върху бюджетите на държавите-членки.

7. Друг аспект, който изисква внимание, са разходите, свързани с въвеждането на 
незадължителна система на ОКООКД за данъчните администрации на държавите-
членки. Фактът, че режимът на ОКООКД трябва да бъде незадължителен по своя 
характер, от една страна предлага предимства на дружествата, осъществяващи 
трансгранична дейност, които ще са в състояние да спечелят от един такъв режим; от 
друга страна обаче, той създава 28 данъчни системи, които работят паралелно 
(въвеждайки системата на ОКООКД в допълнение към 27-те съществуващи 
национални данъчни системи). Ето защо можем да приемем, че тази мярка няма да 
доведе до желаното намаляване на административните разходи за дружествата, нито 
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пък до по-ефективна събираемост на корпоративния данък, тъй като ще наложи 
допълнителни разходи за администрирането на двойна система и за събирането на 
корпоративния данък.


