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Subject: Мотивирано становище от Камарата на депутатите на Румъния 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 Парламента, 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 депутатите на 
Румъния относно горепосоченото предложение.
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ANNEX

Парламент на 
Република Румъния

Камара на депутатите 
на Румъния

Букурещ, 18 май 2011 г.

Мотивирано становище
относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана 

основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) (COM(2011)0121)

Като взе предвид Договора от Лисабон и по-специално членове 5 и 12 от ДЕС и 
Протоколи №1 и 2 към Договора,

Като взе предвид Румънската конституция, с последните изменения, и по-специално 
член 148 от нея,

Като взе предвид Решение № 11/2011 на Камарата на депутатите,

Като взе предвид мотивираното становище на комисията по бюджет, финанси и 
банково дело, прието на заседанието от 10 май 2011 г.,

Като взе предвид позицията на румънското правителство, изразена от Министерството 
на европейските въпроси,
Камарата на депутатите, упражнявайки правото си да следи за спазването на 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност в предложението за директива на 
Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък 
(ОКООКД) (COM(2011)0121), представено от Европейската комисия на 16 март 2011 г., 
прие следното мотивирано становище:

Описание и цел

1. Чрез включените мерки, най-вече чрез създаването на обща консолидирана основа за 
облагане с корпоративен данък, предложението за директива има за цел да подобри 
икономическата ефективност на разпределението на производствения капитал в ЕС чрез 
намаляване на фискалните нарушения в инвестиционните решения, увеличавайки по 
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този начин възможностите за осъществяване на трансгранични инвестиции.
Правната основа, върху която Европейската комисия е разработила предложението, е 
член 115 от ДФЕС, съгласно който Съветът, с единодушие, в съответствие със 
специална законодателна процедура може да 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.

Оценката на съответствието с принципа на субсидиарност беше извършена, като се 
вземат предвид два критерия, посочени в член 5 от ДЕС:

- критерият за недостатъчност на националните действия (целите на 
предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки) и;

- критерият за добавената стойност на действията на равнище ЕС (целите на 
предвиденото действие могат, поради обхвата или последиците от него, да бъдат 
по-добре постигнати на равнището на Съюза).

Беше извършена и оценка на последиците за фискалната независимост на държавите-
членки при прилагането на директивата, както и оценка на избора на правна основа.

Критерият за недостатъчност на националните действия

2. Европейската комисия твърди, че националните действия няма да са достатъчни и 
отбелязва, че наличието на 27 различни национални системи за облагане с 
корпоративен данък възпрепятства правилното функциониране на вътрешния пазар и 
че със самостоятелно действие от страна на държавите-членки няма да бъде намерено 
решение на проблема.

Задължението на Европейската комисия да обосновава своите предложения за директиви
изисква и извършването на подробна оценка на текущото положение. Тази оценка 
трябваше да разгледа като алтернативна възможност въпросът как по-добрата
координация и сътрудничество между държавите-членки (и техните данъчни 
администрации) биха могли да помогнат за предотвратяване на двойното данъчно 
облагане и други фискални трансгранични пречки, вземайки предвид действащото 
законодателство на ЕС относно сътрудничеството и обмена на информация между 
държавите-членки в сферата на прякото данъчно облагане.

Критерият за добавената стойност на действията на равнище ЕС

3. Критерият за добавената стойност не беше обоснован с ясно и количествено измеримо 
представяне на предимствата на действията на равнище ЕС:

- Анализът на въздействието, извършен от Европейската комисия, разкрива 
незначителните, дори отрицателни, последици върху ЕС като цяло от въвеждането 
на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (общ модел за 
равновесие на CORTAX);
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- Приетата формула за разпределение на данъчната основа използва три критерия –
труд, активи и продажби, които могат да се разглеждат като небалансирани, 
неравностойни или несправедливи. Предложената формула ще окаже
отрицателно въздействие върху приходите в някои държави-членки, 
включително Румъния;

- В обяснителния меморандум Комисията заявява, че предложението няма за цел да 
повлияе на размера или разпределението на корпоративните данъчни основи в ЕС. 
Поради това не са определени никакви цели по отношение на разпределението или 
неутралността на приходите на държавите-членки. Освен това Европейската 
комисия се ограничава до изявлението, че „не следва да се правят общи 
заключения относно крайното въздействие върху приходите или върху 
състоянието на бюджета на различните държави-членки, тъй като те ще 
зависят 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“. Този избор на действие 
на национално равнище всъщност ще приеме формата на корекции от страна на 
държавите-членки, насочени към запазването на техните данъчни приходи и ще 
предизвика верижна реакция, като всяка корекция ще води до други последици.
Прилагането на директивата може да създаде атмосфера на несигурност и 
непредвидимост, която ще окаже отрицателно въздействие върху инвестициите;

- Положителното въздействие върху транснационалните корпорации е 
двустранно:

o намаляване на разходите за привеждане в съответствие, което води до 
подобряване на нетните печалби за всички икономически заинтересовани 
лица (частни предприятия, държавата, домакинствата);

o плащане на по-ниски данъци и по този начин увеличаване на нетната печалба 
на дружествата, като се вземат предвид възможностите за консолидиране на 
загубите и интернализация на цените чрез премахване на разходите за 
транснационални сделки в съответствие с принципа на сделката между 
несвързани лица. Тези положителни фактори обаче не са резултат на 
подобрени нетни печалби, а на реално прехвърляне на публични средства, 
които са подвластни на натиска от фискалната консолидация, в отчетите за 
приходите и разходите на дружествата. Не е извършена оценка на 
въздействието върху общото благосъстояние в резултат на това прехвърляне, 
което ще доведе до намаляване на публичните приходи.

- Има голяма вероятност транспонирането на директивата в националното 
законодателство и прилагането ѝ да доведат до (значителни) допълнителни 
финансови и административни разходи за националните данъчни органи
поради едновременното съществуване на две отделни фискални системи за 
управление на един и същи данък и необходимостта от създаване и 
консолидиране на административната инфраструктура за сътрудничество между 
националните органи.

- За да компенсира за неубедителните резултати на модела на CORTAX по 
отношение на общото благосъстояние в ЕС, Европейската комисия подчертава 
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дългосрочните динамични ползи от продължаващата интеграция на вътрешния 
пазар, която ще доведе до заместване на националните инвестиции с 
трансгранични и ще увеличи привлекателността на ЕС като цяло за 
многонационалните инвеститори. Това е само предположение, в подкрепа на 
което не са представени солидни доказателства. Освен това твърдението на 
Комисията, че ще има динамично въздействие е основано на предполагаемите 
ползи от засилената корпоративна конкурентоспособност в резултат на 
интегрирането на вътрешния пазар. Въпреки че корпоративната 
конкурентоспособност е изключително важна, не е задължително тя да доведе до 
увеличаване на конкурентоспособността на икономиките като цяло. Между 
корпоративната конкурентоспособност и общия приоритет на нациите може да 
има положителна взаимовръзка само при определени условия. Поради това 
подобни твърдения следва да бъдат подробно обосновани – нещо, което 
Комисията трябва да направи.

Въздействие върху данъчния суверенитет на държавите-членки

4. Комисията счита, че запазвайки контрол върху данъчните ставки, държавите-членки 
запазват данъчния си суверенитет и следователно принципът на субсидиарност е 
спазен.

Данъчните приходи на държавите зависят както от номиналната стойност на данъчната 
ставка, така и от данъчната основа. Данъчният суверенитет в сферата на корпоративния 
данък изисква запазване на контрол както върху данъчната основа, така и върху 
данъчната ставка. Ограничаването на възможностите за упражняване на този контрол 
означава загуба на данъчния суверенитет.

Прилагането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще 
окаже пряко въздействие върху данъчната основа на всяка държава-членка, както и 
непряко въздействие върху данъчните ставки, тъй като държавите-членки ще трябва 
да ги коригират, за да компенсират последиците върху данъчните приходи от 
промяната на данъчната основа.

Следователно прилагането на директивата ще доведе до значително ограничаване на 
данъчния суверенитет на държавите-членки.

От това следва, че представените от Комисията аргументи са противоречиви и 
недостатъчно обосновани.

Правно основание

5. Съществува противоречие между необходимостта от премахване на данъчните 
пречки на единния пазар и данъчния суверенитет на държавите-членки. Въпросът е до 
каква степен може да се оправдае ограничаването на сферата на компетентност на 
държавите-членки в областта на корпоративното данъчно облагане в името на 
функционирането на единния пазар (член 115 ДФЕС). До този момент законодателните 
действия на ЕС в областта на прякото данъчно облагане се свеждаха до конкретни 
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области. Това предложение има за цел да разшири значително сферата на действие на 
ЕС в областта на корпоративното данъчно облагане. Следователно необходимостта от 
законодателни действия на равнище ЕС следва да бъде обоснована с обективни 
критерии. Освен това Комисията не е представила убедителна обосновка за начина, по 
който изборът на всяка държава-членка по отношение на нейните данъчни правила 
следва да бъде ограничен в съответствие с предложените насоки.

В контекста на ЕС понятието субсидиарност има динамично (или двойствено) естество, 
както е посочено в точка 3 от Протокола към Договора от Амстердам: „Понятието за 
субсидиарност е динамично и тя следва да се прилага в светлината на целите, 
изложени в Договора. То позволява Общността да разширява, в рамките на своите 
правомощия, обхвата на действията си, когато обстоятелствата го налагат и 
обратно – да ги ограничава или прекратява, когато те не са обосновани“.

Следователно понятието субсидиарност би позволило разширяването на сферата на 
действие на ЕС в рамките на неговата компетентност. Член 5 от ДЕС посочва, че по 
силата на принципа на предоставената компетентност, Съюзът действа единствено в 
границите на компетентност, която държавите-членки са му предоставили с 
Договорите. Що се отнася до това предложение за директива, чието правно основание е 
член 115 от ДФЕС, Комисията е задължена да представи количествена и качествена 
обосновка за разширяване на сферата на действие на ЕС по отношение на принципа на 
субсидиарност.

Поради тези причини Постоянното бюро на Камарата на депутатите реши да издаде 
мотивирано становище, че предложението за директива не е в  съответствие с 
принципа на субсидиарност.

Настоящото мотивирано становище следва да бъде предоставено на вниманието на 
председателите на Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската 
комисия.

      (подпис)

Roberta Alma Anastase

        Председател на Румънския парламент


