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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на директивата относно едноличните дружества с ограничена 
отговорност("Societas Unius Personae", SUP) съответства по отношение на съществени 
аспекти на предложението за европейско частно дружество (SPE), което беше 
критикувано от Европейския парламент и след това оттеглено от Комисията. Сега 
Комисията пропуска да реши повдигнатите по онова време въпроси. Нейната цел да 
подкрепи трансграничното учредяване на дружества с помощта на SUP и по този начин 
да насърчи малките и средните предприятия (МСП) остава непостигната. Настоящото 
предложение за SUP насърчава неблагоприятни развития като „дружества – пощенски 
кутии“, фиктивна самостоятелна заетост и премахването на участието на служителите 
при вземането на решения.

Общи критерии 

Докладчикът по становище счита, че целта за улесняване на трансграничното 
учредяване на дружества, особено на МСП, принципно заслужава да бъде подкрепена. 
Предложението на Комисията обаче не ограничава приложното поле по отношение 
само на МСП, нито предвижда трансгранично учредяване на дружества. 

В консултациите относно предложението за SUP бяха включени само представители от 
стопанския сектор и работодатели, като представители на професионалните съюзи не 
бяха поканени, въпреки че са основна част от социалното партньорство. Докладчикът 
по становище счита тази процедура за недостатъчна 

Заетост и социални въпроси 

1. Разделяне на седалището и участие на служителите във вземането на решения 

Предложението предвижда възможността за наличие на седалище по регистрация и на 
централна администрация. Съответно за SUP важат законите на държавата членка, в 
която SUP е регистрирано, независимо от това къде дружеството фактически 
осъществява дейността си.

По този начин се подкопават високите стандарти за защита на някои държави, което се 
отразява в особено голяма степен върху правата на служителите за участие във 
вземането на решения. 

Такава уредба не е съвместима с член 153, параграф 1, буква е) от ДФЕС1, както и с 
член 27 от Хартата на основните права на Европейския съюз. 

2. „Дружества – пощенски кутии“ и индивидуални права на служителите 

Възможността за разделяне на седалищата е същевременно свързано със значителни 
стимули за укриване на данъци. Тя насърчава учредяването на „дружества – пощенски 
кутии“ и благоприятства привидната самостоятелна заетост.
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Такава заетост означава, че служителите не са социално осигурени в настоящия 
момент, нито ще бъдат осигурени в пенсионна възраст. Наред с това се отслабват 
системите на държавите членки за социално осигуряване и събиране на данъци.  Вече 
съществуващият дъмпинг на възнагражденията и социалният дъмпинг ще се засилят 
при въвеждането на SUP. 

В предложението на Комисията е също така неясно по какъв начин и къде служителите, 
чието предприятие има различни седалища по регистрация и централна администрация, 
ще могат да предявят съдебни искове във връзка с трудовите си правоотношения.

3. Служители и защита на кредиторите 

Предложението не предвижда минимален капитал; 1 евро, респ. 1 единица от дадена 
валута следва да бъде достатъчна за учредяването на SUP. Поради това липсва 
резервът, който е крайно необходим при дружествата с ограничена лична отговорност. 
Тази защита на кредиторите важи и по отношение на искове от служители. С 
отпадането на минималния капитал се намалява защитата на искове от служители. 

Онлайн учредяването също не е задоволително с оглед на защитата на кредиторите.
Това, което се счита за намаляване на бюрократичните пречки, се оказва отворена врата 
за всякакъв вид наказуеми действия („дружества – пощенски кутии“, пране на пари), 
тъй като не се предвижда нотариална проверка на самоличността. Отпада 
регистрирането.  В случай на фалшива несъстоятелност служителите и социалните 
осигуровки не биха имали възможността да предявят претенции и/или да изискат 
изплащане на неизплатени парични средства, когато самоличността на управителя на 
дружеството е неясна, респ. прикрита. 

4. Субсидиарност и правна сигурност 

Предложението трябва да хармонизира националните закони по определени точки, 
които иначе остават различни. Въпреки че националните закони трябва да останат 
различни, обозначението трябва да бъде идентично. Това е объркващо и не води до 
правна сигурност. При разделяне на седалищата участието на служителите може да се 
прекъсне дори в държава членка, която го предвижда. Това е нарушение на принципа 
на субсидиарност. Предложението предвижда прилагане на определените в 
приложение 2 дружества и трябва да може да бъде променено под формата на 
„делегирани актове.“ С това би се променило приложното поле на предложението, не 
само една разпоредба за прилагане. Това е в разрез с обикновената законодателна 
процедура на ЕС. 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да предложи да се отхвърли предложението на Комисията.

                                               
1 За осъществяване на целите в член 151 Съюзът подкрепя и допълва дейностите на държавите членки в 

следните области: е) представяне и колективна защита на интересите на работниците и работодателите, 
включително съвместно вземане на решения.


