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Акценти 

Съветът постигна съгласие по нова система за разрешаване на спорове във 
връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз. 
 

ЕКОФИН прие заключения на Съвета относно докладите по държави и 
задълбочените прегледи от 2017 г. и изпълнението на специфичните за 
всяка държава препоръки от 2016 г. 

 

Основни резултати 

 Съвет ЕКОФИН постигна общ подход по директивата относно механизми 
за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС. 
Настоящата директива установява механизми за разрешаване на спорове 
между държавите членки, произтичащи от тълкуването или прилагането на 
споразумения, целящи да се предотврати двойното данъчно облагане чрез 
създаване на процедурни правила с конкретни времеви линии, както и 
арбитражна фаза с обвързващ резултат. Директивата ще бъдат важен 
инструмент за подобряване на данъчната сигурност и средата, в която 
работят фирмите. 

България подкрепя предложението и счита, че директивата 
ще подобри данъчната сигурност и ще доведе до по-бързо и 
ефективно разрешаване на спорове. 

 ЕКОФИН проведе ориентационен дебат по предложението за директива 
на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък. 
Получените насоки, и по-специално относно необходимостта от гъвкавост 
по отношение на националните икономически позиции от гледна точка на 
данъчните стимули, важността да не се нарушава консолидационната фаза с 
цел осигуряване на предимство, както по отношение на целта възможно 
най-широката данъчна основа да запази националните данъчни приходи, 
ще послужат за основа за по-нататъшната работа на Съвета. 

По отношение на по-нататъшната работа по досието 
България подкрепя двустепенния подход, като държавите членки 
първо трябва да постигнат съгласие по приемането на общите 
правила за изчисляване на данъчната основа и едва тогава да се 
премине към работата по договаряне на механизъм за 
консолидация или друг подходящ инструмент за разпределение на 
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данъчната основа между държавите членки. България би 
подкрепила умерена степен на гъвкавост, тъй като противното 
би могло да доведе до отстъпление от целите на предложението 
за въвеждане на обща данъчна основа, което от своя страна би 
могло да доведе до вредна конкуренция между отделните 
държави членки. Считаме, че техническата работа по общата 
основа следва да продължи паралелно с оценка на въздействието. 

 Съветът се запозна с годишния доклад на Икономическия и финансов 
комитет за движението на капитали и свободата на плащания. В 
допълнение ЕК представи своя доклад относно ускоряването на Съюза на 
капиталовите пазари в контекста на адресирането на бариерите пред 
движението на капитали и в тази връзка Съветът прие пътна карта. 

Във връзка с пречките пред презграничното предлагане на 
инвестиционни фондове, подкрепяме идентифицирането на общо 
разбиране между държавите членки относно понятията за 
предварително предлагане и търсене на инвестиционни фондове 
по инициатива на инвеститора. Считаме, че прозрачността 
относно таксите при презгранично предлагане е много важна. 

Относно предложените действия по отношение на 
процедурата за възстановяване на данък при източника, считаме, 
че всяко политическо решение във връзка с данъчното облагане, 
следва да се приема в съответния данъчен формат, с което ще 
бъдат спазени разпоредбите на първичното ЕС законодателство 
за приемане на актове в областта на данъчното облагане само с 
единодушие. 

 В рамките на Европейския семестър ЕКОФИН прие заключения на Съвета 
относно задълбочените прегледи по Процедурата по макроикономически 
дисбаланси и изпълнението на Специфичните препоръки за 2016 г. 

 В рамките на заседанието малтийското председателство, ЕК и 
германското председателство на Г-20 представиха резултатите от 
пролетните срещи на министрите на финансите и управителите на 
централните банки на държавите от Г-20, МВФ и Световната банка, 
проведени на 21—23 април 2017 г. във Вашингтон.  

 

 

 

 

 

 

 

 
© Съвет на Европейския съюз 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на финансите 

София 1040  
ул. "Г. С. Раковски" 102 
Дирекция "Икономическа и 
финансова политика" 
Тел.: (02) 9859 2193 
Е-mail: ecfinpol@minfin.bg 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/01/27/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/01/27/
mailto:ecfinpol@minfin.bg

