
 
Данъчна политика: решенията на ЕС срещу
избягването на данъци
 
Справедливото данъчно облагане е приоритет за Европейския парламент. Научете
за мерките, за които той се застъпва в борбата с избягването на данъци.
 
Данъчната политика и борбата с данъчните измами се превърнаха в актуална тема през
последните десетилетие благодарение на журналистически разследвания като
Досиетата от Панама и Люкс Лийкс. Те разкриха случаи на укриване на данъци чрез
ощетяващи данъчни практики или използване на данъчни убежища.
 
Избягването на плащането на данъци означава по-малко бюджетни средства на
национално и европейско ниво и предоставяне на по-малко социални услуги.
 
Данъчната политика е тясно свързана с националния суверенитет и е в компетенциите
на държавите членки от самото начало на европейския проект, но борбата с данъчните
измами е споделена отговорност на страните и на ЕС.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621872/EPRS_BRI(2018)621872_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20160530STO29669/korporativno-oblaghane-borbata-sreshchu-izbiaghvaneto-na-dantsi


Данъчното облагане - акцент в работата на
Европейския парламент

Общи данъчни приходи по страни в ЕС като процент от БВП и разделение на приходите между данъци върху труда, капитала и

потреблението
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От септември 2020 г. Парламентът има постоянна подкомисия по данъчните въпроси.
Подкомисията бе създадена, за да подпомага работата на парламентарната комисия по
икономически и парични въпроси и се занимава с борбата срещу данъчните измами,
избягването и укриването на данъци, както и финансовата прозрачност в данъчната
област.
 
През парламентарния мандат от 2014 до 2019 г. в Парламента функционираха няколко
специални комисии по данъчните въпроси, както и анкетна комисия за Досиетата от
Панама. Те установиха и изготвиха доклади за слабости в системите на данъчно
облагане в ЕС.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/fisc/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/econ/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/econ/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614619
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614619
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_BG.html


Инициативи на ЕС в данъчната област 
Някои от главните законодателни предложения в последните години са свързани с
обмена на информация, регламентиран чрез директивата за административно

Данъчното облагане в ЕС - преки и косвени данъци
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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•

•

•

•

•

•

сътрудничество. Правилата по тази директива бяха изменени няколко пъти, за да се
включи:
 

автоматичен обмен на информация за финансовите сметки на данъкоплатец,
който има дейност в различни страни от ЕС 
обмен  на  информация  за  условията  на  облагане,  които  държави  членки
предлагат на конкретни компании. Тази информация трябва да се оповестява
на другите държави и на Европейската комисия 
информация  за  финансовите  резултати  по  страни,  която  трябва  да  се
предоставя от мултинационалните компании и да се споделя между страните
членки в ЕС. Целта е да се предотврати използването на агресивни практики
за оптимизация на данъците от страна на мултинационалните компании и в
ущърб на местните компании и държавните бюджети. 
информация за борбата срещу прането на пари.
 

Други предложения са свързани с корпоративното данъчно облагане. Те включват:
 

установяване на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен
данък. Идеята е да се преодолеят трудностите, произтичащи от различията в
националните  данъчни  системи,  и  да  се  избегнат  рисковете  от  двойно
облагане  или  избягване  на  облагане; 
облагане на компании, които имат значително дигитално присъствие - целта е
да се позволи на държавите да облагат печалби от приходи, направени на
тяхна  територия,  дори  ако  компанията  няма  физическо  присъствие  в
страната. 
единна система за облагане на доходи от някои дигитални услуги - например,
предаването на събрани от потребителите данни
 

Освен това са направени много предложения за подобряване на рамката за облагане с
данък добавена стойност (ДДС) с цел предотвратяване на данъчни измами.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20161118STO51776/oblaghane-s-dds-ep-trsi-nachini-za-namaliavane-na-danchnite-izmami
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20161118STO51776/oblaghane-s-dds-ep-trsi-nachini-za-namaliavane-na-danchnite-izmami


Подкомисията по данъчни въпроси работи по доклад за създаването на нова основа за
облагане на печалбите на дигиталните компании в страните, в които имат дейност,
дори и да не присъстват там физически. Докладът ще изрази позицията на Парламента
преди края на преговорите на световно ниво под егидата на ОИСР, които се очакват да
постигнат резултат в средата на 2021 г.
 
Очаква се Европейската комисия да предложи до юни 2021 г. рамка за облагане на
дигиталните компании, като това ще бъде нов източник на приходи за бюджета на ЕС.
 
Относно инфографиките 
Нашите инфографики показват приходите от преки и косвени данъци за всяка държава
в ЕС, както и размера на общите данъчни приходи, изразен като процент от брутния
вътрешен продукт. Общите данъчни приходи са разделени на данъци върху капитала,
потреблението и труда. Освен това картата показва относителното благосъстояние на
страните в ЕС.
 

Стандартни ставки на ДДС в страните в ЕС

Допълнителна информация
Страница на Европейската комисия относно данъчното облагане
Материал на Изследователската служба на ЕП: Борбата срещу данъчните измами (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/consideration-of-amendments-to-the-draft/product-details/20210311CAN60140
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/consideration-of-amendments-to-the-draft/product-details/20210311CAN60140
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200918STO87405/biudzhet-na-es-zashcho-parlamentt-iska-novi-iztochnitsi-na-prikhodi
https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633153/EPRS_BRI(2019)633153_EN.pdf

