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Акценти 

Европейската комисия представи пакет от законодателни предложения, 
целящи реформирането на начина, по който компаниите се облагат с 
данъци, след което министрите проведоха обмен на мнения. България 
изразява принципна подкрепа за приемане на съответното 
законодателство, с което да се отговори на необходимостта от нова 
съвременна рамка за корпоративно данъчно облагане и с което да се 
осигури стабилна, ясна и предвидима данъчна среда за бизнеса. 
 

След оживен дебат, ЕКОФИН прие заключения на Съвета относно критерии 
за изготвяне на общ за ЕС списък на юрисдикциите, които не оказват 
съдействие за данъчни цели. България подкрепя предложения 
компромисен проект, доколкото той отразява желанието ни, както и това на 
редица други държави членки, за повече амбиция по отношение сроковете 
за изготвянето на общия списък. 

 

ЕКОФИН даде мандат на Икономическия и финансов комитет да започне 
работа по техническите елементи на общия механизъм за подкрепа на 
банките в ЕС. 

Основни резултати 

 Представеният от Комисията на 25 октомври 2016 г. пакет от предложения 
се състои от четири директиви и съобщение на ЕК за изграждане на 
справедлива, конкурентоспособна и стабилна система за корпоративно 
данъчно облагане в ЕС. За да осигури по-бърз напредък на досието от 
2011 г. за обща консолидирана корпоративна данъчна основа, Комисията 
променя подхода си и сега то е разделено в две директиви, като въпросите 
за консолидацията и разпределението на общата основа са в отделни 
законодателни предложения. Според ЕК единните правила за обща 
корпоративна данъчна основа могат да бъдат приети по-бързо, докато 
въпросите на консолидацията ще изискват повече преговори по 
намирането на приемлив за всички държави членки компромис. Третото 
законодателно предложение е за нова система за разрешаване на спорове 
относно двойното данъчно облагане в ЕС, като според Комисията 
съществуващите механизми трябва да покриват по-широк обхват от случаи, 
с обвързващи решения и крайни срокове за държавите членки. Последният 
проект на директива е относно хибридните несъответствия и съдържа 
задължителни за прилагане правила, които ще позволят на държавите 
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членки ефективно да се борят с несъответствията с данъчните системи на 
трети страни. 

България подкрепя избрания подход за обсъждане на 
предложения за изграждане на справедлива, конкурентоспособна и 
стабилна система за корпоративно данъчно облагане в ЕС. 

 ЕКОФИН прие заключения на Съвета относно критериите и процеса по 
създаване на общ списък за ЕС на юрисдикциите, които не сътрудничат в 
областта на данъчното облагане. Заключенията включват критерии за 
преглед на юрисдикциите на трети държави и насоки относно процеса на 
избиране и преглед на юрисдикциите. Прегледът трябва да приключи до 
септември 2017 г., за да може Съветът да одобри списъка с несътрудничещи 
юрисдикции на трети държави до края на 2017 г. 

Подкрепяме предложението юрисдикциите да се определят за 
прозрачни, ако изпълняват и трите критерия – прозрачност, 
справедливо данъчно облагане и критерий, свързан с мерките 
срещу намаляване на данъчната основа и прехвърлянето на 
печалби (anti-BEPS) на ОИСР.  

Подкрепяме така предложения процес по преглед на 
юрисдикциите, които да бъдат включени в европейския списък на 
юрисдикциите на трети държави, които не сътрудничат в 
областта на данъчното облагане. 

 Европейската сметна палата (ЕСП) представи своя годишен доклад за 
изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2015 г., 
след което министрите проведоха обмен на мнения. Въпреки че Комисията 
е предприела мерки за подобряване на своята оценка на риска и влиянието 
на превантивните действия, ЕСП все още вижда място за подобрение. 
Открит е значителен брой грешки, които биха могли да бъдат 
предотвратени или забелязани, или поправени, преди да бъдат извършени 
плащанията. Съветът изрази съжаление, че нивото на грешките във важни 
области на политиката все още е над прага на същественост и призова за 
полагането на усилия и справяне с идентифицираните слабости. 

Съгласни сме с констатацията на ЕСП, че консолидираните 
отчети на Европейския съюз към 31.12.2015 г. са правомерно 
изготвени в съответствие с международните счетоводни 
стандарти за публичния сектор и дават вярна и точна представа 
за финансовите резултати на ЕС за годината, както и че 
свързаните с отчетите приходи за 2015 г. са законосъобразни и 
редовни във всички съществени аспекти. 

Считаме, че подобрението в нивото на грешките в 
разходната част не е еднократно явление. Въпреки това не 
подценяваме факта, че нивото на грешките все още е значително 
над прага на същественост и считаме, че както ЕК, така и 
държавите членки следва да продължат усилията за намаляване 
на грешките. 

Дневен ред: 
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 Европейската комисия уведоми Съвета относно възможното отлагане на 
датата на влизане в сила на регламента относно пакети с инвестиционни 
продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни 
продукти. 

България подкрепя евентуално предложение на Комисията за 
Quick Fix Регламент, с който да се отложи с 12 месеца влизането в 
сила на Регламента за пакети с инвестиционни продукти на 
дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни 
продукти, без да се правят други изменения в него по същество. 

В рамките на заседанието: 

 Председателството представи актуална информация относно работата по 
директивата срещу прането на пари и мерките за борба с финансирането на 
тероризма. 

 ЕКОФИН прие заключения на Съвета относно статистиката на Европейския 
съюз. 

 Министрите на финансите бяха информирани относно актуалното 
състояние по транспониране на законодателните актове в рамките на 
банковия съюз. 
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