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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(43/2011)

Относно: Мотивирано становище от Dáil Éireann на Република 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 Dáil Éireann на Република 
Ирландия по горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

DÁIL ÉIREANN
МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ОТНОСНО ОБЩА КОНСОЛИДИРАНА 
ОСНОВА ЗА ОБЛАГАНЕ С КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (COM(2011)121).

1. Комисията не е изпълнила адекватно процедурните изисквания (в Протокол № 2, член 5) 
да предостави подробно изложение с достатъчно количествени и качествени показатели, 
които да позволят на националните парламенти да оценят изцяло последиците от 
субсидиарността в подобно трансгранично предложение. Трудно е да се направи 
заключение с недостатъчно доказателства, че законодателното действие на ЕС е 
необходимо и е от по-голяма полза в сравнение с индивидуално действие.

2. Предложението не отговаря на изискванията за сравнителна ефективност в тестовете за 
необходимост или по-голяма полза.
В предложението на Комисията или в оценката на въздействието не е установено, че
а) законодателството на ЕС е изцяло обосновано като най-добрия начин да се отговори 

на по-широките цели на предложението. Не е доказано, че действията на отделни 
държави-членки (т.е. неофициално координиране или двустранни решения) могат да 
не бъдат еднакво ефективни при отстраняването на данъчните пречки в 
трансграничната дейност, която очевидно ще бъде разгледана;

б) 27 различни национални системи за облагане с корпоративен данък по същество
възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар. Всъщност 
предложението би въвело втора успоредна система за функциониране в рамките на 
всяка държава-членка, която не би подобрила опростяването и ефективността на 
системите за облагане с корпоративен данък в ЕС;

в) налице е по-голяма полза, възникваща от ограничения обхват на предложението, във 
вида, в който е публикувано, и която изглежда е насочена към потребностите на 
много големите дружества вместо тези на по-малките дружества. Новите МСП трябва 
да разберат, че съществуващите бариери пред функционирането и търговията в 27-те 
държави-членки се преодоляват. Този аспект липсва от предложението и 
следователно е възможно предложението да не постига определените цели;
Действително това изпускане е довело до някои опасения, че предложението може да 
е от по-голяма полза за по-големите държави-членки. Това се потвърждава от 
резултатите от изследване, които показват, че Ирландия ще попадне в група от шест 
държави (заедно с Португалия, Полша, Финландия, Чешката република и България), 
чиито предприятия ще бъдат най-тежко засегнати от ОКООКД.

3. От оценката на въздействието става ясно, че предложението може да има значително и 
вероятно нееднакво въздействие по отношение на разходите между отделните държави-
членки. Липсват конкретни и количествени оценки, които да обосноват резултата от такава 
политика, по-специално срещу ясния риск от намаляване на приходите в бюджета от 
корпоративни данъци, заедно с предполагаемото намаляване на БВП, заетостта и преките 
чуждестранни инвестиции, пред които много държави-членки ще бъдат изправени.

4. Всъщност голяма част от обосновката на предложението е основана на предположения и 
липсва достатъчно информация относно последиците от тази нова политика. Самата 
Комисия приема в обяснителния меморандум, който посочва, че

„...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.“,
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И все пак предложението ще законодателства, за да разпредели ефективно основата за 
облагане с корпоративен данък между държавите-членки въз основа на новите фактори на 
разпределение. Основният недостатък, който не е разгледан в предложението или 
оценката на въздействието, е защо 27-те държави-членки ще законодателстват за такъв 
неравностоен политически резултат?

5. Също така чрез свързването на финансовото въздействие, посочено в директивата, с 
политическите решения на национално равнище относно преките данъци, е налице 
потенциално размиване на включените правомощия и отговорности. Съгласно Договорите
Комисията няма компетентност в областта на прекия корпоративен данък. Не следва да 
бъде предлагано законодателство на ЕС, което непряко оказва въздействие върху 
националния суверенитет, като средство за отстраняване на всяко произтичащо от него 
отрицателно финансово въздействие.

17 май 2011 г.

ПОСТОЯННО НАРЕЖДАНЕ 103 НА КОМИТЕТА В НАМАЛЕН СЪСТАВ

ОТГОВОР НА ПОСТОЯННО НАРЕЖДАНЕ 105ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА 
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ОТНОСНО ОБЩА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА ЗА 

ОБЛАГАНЕ С КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (COM(2011)121)

Въведение
1. Принципът на субсидиарност е определен в член 5, параграф 3 от ДЕС, както следва:

„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.“

Член 5, параграф 3 също предоставя специална отговорност на националните парламенти, за да 
гарантират, че институциите на ЕС прилагат принципа в съответствие с Протокол № 2 относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.

2. Тестът, определен в член 5, параграф 3 от ДЕС, е всъщност упражнение за „сравнителна 
ефективност“, което включва тест за „необходимост“ и тест за „по-големи ползи“1:

(i) Необходимост – Необходимо ли е действието на ЕС за постигане на целта на 
предложението? Може ли целта на предложението да бъде единствено постигната 
или постигната в достатъчна степен посредством действие от страна на ЕС?

(ii) По-големи ползи – Би ли могла целта да бъде постигната по-добре на равнище ЕС, 
т.е. действието на ЕС би ли предоставило по-големи ползи в сравнение с действието 
на равнище държави-членки?

                                               
1 Бележка на Камарата на лордовете, Субсидиарност: Оценка на предложението на ЕС (ноември 2009 г.).
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3. За да подпомогне националните парламенти при оценката им на съответствието с принципа 
на субсидиарност, в член 5 от Протокол № 2 изрично се посочва, че

„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 подробно становище следва да съдържа 
елементи, които позволяват да се оцени финансовият ефект на проекта, а когато 
става въпрос за директива, нейните последици от гледна точка на законодателните 
действия, които държавите-членки трябва да предприемат...“

4.  От договорите става много ясно, че както с всеки нов проект на законодателен акт, 
предложението за ОКООКД

• трябва да бъде подкрепено от достатъчно „подробно изложение“, което да позволи на 
националните парламенти да направят оценка относно съответствието му с принципа на 
субсидиарност

• трябва ясно да отговарят на тестовете за необходимост и по-голяма полза 
• трябва, съгласно принципа на предоставената компетентност, определен в член 5, 

параграф 2 от ДЕС, да покажат, че Съюзът действа 
„единствено в границите на компетентност, която държавите-членки са му 
предоставили с Договорите, с оглед постигане на поставените в тези Договори цели.“

Становище на комитета
5. Комитетът има специално отношение към разпоредбите от Договора и е на мнение, че 

предложението относно ОКООКД не съответства на принципа на субсидиарност. 
Причините са изложени по-долу.

6. Комисията не е изпълнила адекватно процедурните изисквания (в Протокол № 2, член 5) да 
предостави подробно изложение с достатъчно количествени и качествени показатели, които 
да позволят на националните парламенти да оценят изцяло всички последици от 
субсидиарността в подобно трансгранично предложение и е трудно да се направи 
заключение с недостатъчно доказателства, че законодателното действие на ЕС е 
необходимо и от по-голяма полза в сравнение с действието на отделните държави-членки.

7. Предложението не отговаря на изискванията за сравнителна ефективност в тестовете за 
необходимост или по-голяма полза.

В предложението на Комисията или в оценката за въздействието не е установено, че

а) законодателството на ЕС е изцяло обосновано като най-добрия начин да се отговори 
на по-широките цели на предложението. Не е доказано, че действията на отделни 
държави-членки (т.е. неофициално координиране или двустранни решения) могат да 
не бъдат еднакво ефективни при отстраняването на данъчните пречки в 
трансграничната дейност, която очевидно ще бъде разгледана;

б) 27 различни национални системи за облагане с корпоративен данък по същество
възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар. Всъщност 
предложението би въвело втора успоредна система за функциониране в рамките на 
всяка държава-членка, която не би подобрила опростяването и ефективността на 
системите за облагане с корпоративен данък в ЕС;

в) налице е по-голяма полза, възникваща от ограничения обхват на предложението, във 
вида, в който е публикувано, и която изглежда е насочена към потребностите на 
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много големите дружества вместо тези на по-малките дружества. Новите МСП 
трябва да разберат, че съществуващите бариери пред функционирането и търговията 
в 27-те държави-членки се преодоляват. Този аспект липсва от предложението и 
следователно е възможно предложението да не постига определените цели;

Действително това изпускане е довело до някои опасения, че предложението може да 
е от по-голяма полза за по-големите държави-членки. Това се потвърждава от 
резултатите от изследване, които показват, че Ирландия ще попадне в група от шест 
държави (заедно с Португалия, Полша, Финландия, Чешката република и България), 
чиито предприятия ще бъдат най-тежко засегнати от ОКООКД.

8. От оценката на въздействието става ясно, че предложението може да има значително и 
вероятно нееднакво въздействие по отношение на разходите между отделните държави-
членки. Липсват конкретни и количествени оценки, които да обосноват резултата от такава 
политика, по-специално срещу ясния риск от намаляване на приходите в бюджета от 
корпоративни данъци, заедно с предполагаемото намаляване на БВП, заетостта и преките 
чуждестранни инвестиции, пред които много държави-членки ще бъдат изправени.

9. Всъщност голяма част от обосновката на предложението е основана на предположения и 
липсва достатъчно информация относно последиците от тази нова политика. Самата 
Комисия приема в обяснителния меморандум, който посочва, че 

„...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.“,

И все пак предложението ще законодателства, за да разпредели ефективно основата за 
облагане с корпоративен данък между държавите-членки въз основа на новите фактори на 
разпределение. Основният недостатък, който не е разгледан в предложението или 
оценката на въздействието, е защо 27-те държави-членки ще законодателстват за такъв 
неравностоен политически резултат?

10. Също така чрез свързването на финансовото въздействие, посочено в директивата, с 
политическите решения на национално равнище относно преките данъци, е налице 
потенциално размиване на включените правомощия и отговорности. Съгласно Договорите 
Комисията няма компетентност в областта на прекия корпоративен данък. Не следва да бъде 
предлагано законодателство на ЕС, което непряко оказва въздействие върху националния 
суверенитет, като средство за отстраняване на всяко произтичащо от него отрицателно 
финансово въздействие.

Препоръка на комитета
Постоянно нареждане 103 на комитета в намален състав, на заседанието си от 11 май 2011 г., 
прие доклад съгласно Постоянно нареждане 105 относно предложението за Директива на 
Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Комитетът, 
съгласно Постоянно нареждане 105 (3)(fr), препоръчва мотивираното становище, което се 
съдържа в параграфи 6 до 10 от този доклад да бъде прието от „Daii“ и председателят следва да 
внесе в „Dail“ предложението в приложение 1 в съответствие с Постоянно нареждане 105(3)(д).


