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Евродепутатите ще гласуват за одобряване на споразумението, постигнато с
държавите членки на ЕС относно бюджета за 2018 г. Целта е повече подкрепа
за  младите,  засилване  на  икономическия  растеж  и  подобряване  на
сигурността. 

В сряда евродепутатите ще реагират на плановете на Европейската комисия
за  борба  с  измамите  с  ДДС.  Реформата  може  да  донесе  допълнителни
приходи  от  40  млрд.  годишно  на  държавите  членки.
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STR: (+33) 3 881 78386
PORT: (+32) 473 525 428

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/plenary

Повече информация
• Проект за програма
• Гледайте заседанието на живо
• EuroparlTV
• Пресконференции и други събития
• Аудио-визиуална страница на ЕП
• EP Newshub
• EPRS Plenary podcasts on key issues
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Окончателно  гласуване  на  бюджета  на  ЕС за
2018  г.
 
Евродепутатите ще гласуват за одобряване на споразумението, постигнато с
държавите членки на ЕС относно бюджета за 2018 г. Целта е повече подкрепа
за  младите,  засилване  на  икономическия  растеж  и  подобряване  на
сигурността.
 
 
В сряда ще се обсъди предварителното споразумение със Съвета относно бюджета
на ЕС за 2018 г., което беше постигнато на 18 ноември. Гласуването ще се състои в
четвъртък. Преговарящите от Парламента търсеха и постигнаха повече подкрепа за
безработните младежи, както и допълнително финансиране за ключови инициативи
за подпомагане на малките и средни предприятия, науката и програмата „Еразъм+“
за студентска мобилност.
 
Договорените цифри за 2018 г. са в размер на 160,1 млрд. евро кредити за поети
задължения и 144,7 млрд. евро кредити за плащания.
 
По-подробна  информация  относно  споразумението  можете  да  намерите  в
съобщението за медиите от 18 ноември,  съвместните заключения и този брифинг.
 
Какво са кредитите за поети задължения и плащания?
 
Предвид необходимостта за извършване на многогодишни дейности, като например,
финансирането на научни проекти от по 2-3 години, бюджетът на ЕС прави разлика
между кредити за поети задължения (стойността на законовите задължения по
проекти и договори, чиято реализация може да надхвърли рамките на съответната
година)  и  кредити  за  плащания  (пари,  които  ще  бъдат  реално  платени  през
съответната година, като част от тях е възможно да са ангажирани в предишни
години).
 
Дебат: сряда, 29 ноември 
 
Гласуване: четвъртък, 30 ноември
 
Процедура: бюджетна 
 
Пресконференция: четвъртък, 30 ноември, 14.00 ч. българско време с Жан Артюи
(АЛДЕ, Франция),  председател на комисията по бюджети, Зигфрид Мурешан
(ЕНП, Румуния),  генерален докладчик за бюджета на ЕС за 2018 г.,  и Гюнтер
Йотингер,  комисар за бюджета и човешките ресурси
 
#EUBudget #EUBudget2018
 

 
Повече информация
• Проект на резолюция относно общия бюджет на ЕС за 2018 г.
• Съобщение за медиите след гласуването в комисия (18.11.2017 г.)
• Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румуния), докладчик по част III от бюджета
• Ричард Ашуърт (ЕКР, Великобритания), докладчик по останалата част от бюджета
• Накратко: споразумението относно бюджета на ЕС за 2018 г.
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Документи относно бюджетната процедура за 2018 г.
• Комисия по бюджети
• Технически фишове за Европейския съюз: „Бюджетната процедура“
• Бюджетните правомощия на Европейския парламент
• Бюджетът на ЕС за 2018 г.
• Аудиовизуални материали за професионалисти
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Борба  с  трансграничните  измамите  с  ДДС  и
цялостна  данъчна  реформа
 
В сряда евродепутатите ще реагират на плановете на Европейската комисия за
борба с измамите с ДДС. Реформата може да донесе допълнителни приходи от
40 млрд. годишно на държавите членки.
 
 
Евродепутатите ще се изкажат по предложението на Комисията за справедливо
данъчно облагане. То е част от широкообхватни реформи, целящи опростяването и
модернизирането  на  ДДС  в  ЕС.  Други  мерки  вероятно  ще  включат  опростена
система за ДДС за малки предприятия и преразглеждане на правилата за ставките
за ДДС.
 
 
 
Комисията  изчислява,  че  държавите  членки  на  ЕС  губят  около  50  млрд.  евро
годишно  заради  трансгранични  измами  с  ДДС.  До  80%  от  тях  могат  да  бъдат
елиминирани  чрез  предложените  реформи.
 
По-евтино и по-бързо трансгранично плащане на ДДС
 
Като част от по-широкообхватните реформи на европейската система за ДДС, в
четвъртък  евродепутатите ще гласуват  разширяване на  ползването на  онлайн
портал,  в  който  фирми  могат  да  плащат  своя  ДДС.  Системата  за  електронна
регистрация и  плащане Mini  One-Stop-Shop (MOSS),  която беше първоначално
въведена през 2015 г., намалява разходите за спазване на съответните правила за
фирми, предоставящи стоки и услуги в Европа, като в същото време се очаква да
увеличи приходите от ДДС на държавите членки. 
 
Процедурен код: [2017/2857(RSP)]; [2016/0370(CNS)]; [2016/0371(CNS)]
 
Дебат: сряда, 29 ноември 
 
Гласуване: четвъртък, 30 ноември
 
Процедура: становище на Комисията; консултация
 
#VAT #taxation 
 

 
Повече информация
• План за действие за ДДС — Комисията представя мерки за модернизиране на ДДС в ЕС
• Резолюция на ЕП „Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС“” (24.11.2016

г.)
• Проучване на ЕП: окончателната система за ДДС и борбата с измамите с ДДС
• Проект на доклад относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на

данъка върху добавената стойност
• Съобщение за медиите след гласуването в комисия (09.10.2017 г.)
• Профил на докладчика Лудек Нидермайер (ЕНП, Чехия)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Проект на доклад относно някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Съобщение за медиите след гласуването в комисия (09.10.2017 г.)
• Профил на докладчика Каталин Сорин Иван (С&Д, Румъния)
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