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Акценти 

Съветът постигна общ подход по част от пакета с предложения целящи 
намаляване на риска в банковия сектор. 
 

Министрите на финансите обсъдиха две законодателни предложения в 
областта на данъчната политика – за намалена ставка на ДДС за доставката 
на електронни публикации и за временното прилагане на Общ механизъм 
за обратно начисляване. 

 

Основни резултати 

 Въпреки значителния напредък по досието, министрите не успяха да 
достигнат до единодушно решение на този етап по предложението за 
въвеждане на намалени ставки на ДДС за доставката на електронни 
публикации.   

България принципно подкрепя предложението, както и 
опцията за уеднаквяване ставките за електронните публикации с 
тези на физически носител. 

 ЕКОФИН не успя да постигне съгласие на този етап, въпреки напредъка по 
време на малтийското председателство, по законодателното предложение 
за Общ механизъм за обратно начисляване като мярка за борба с ДДС 
измамите.   

България принципно подкрепя предложението на Комисията за 
временно прилагане на общия механизъм за обратно начисляване 
на всички доставки с фактурна стойност над 10 000 евро на 
фактура, тъй като предложението се явява мярка за 
своевременна и ефективна борба с ДДС измамите, с което ще 
бъде постигната целта да се противодейства на верижните 
измами. 

 Съветът постигна съгласие по позицията си по част от пакета 
законодателни предложения с цел укрепване на Банковия съюз и по-
конкретно - намаляване на риска в банковия сектор. Това са проектът на 
директива относно реда на вземанията по необезпечени дългови 
инструменти в йерархията на кредиторите при несъстоятелност и проектът 
на регламент относно преходния период за смекчаване на въздействието 
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върху собствения капитал от въвеждане на международните стандарти за 
финансови отчети (МСФО 9) и третирането на големите експозиции по 
отношение на някои експозиции към публичния сектор, деноминирани във 
валута на друга държава членка. Преговорите с Европейския парламент ще 
започнат веднага щом Парламентът одобри своята позиция.  

Освен това, ЕКОФИН се запозна с доклада на председателството за 
напредъка по останалите предложения на Комисията относно мерките за 
намаляване на рисковете в банковата система. 

България оценява постигнатия от малтийското 
председателство напредък по пакета законодателни 
предложения за намаляване на рисковете в банковата система, 
особено факта, че беше взет предвид специфичният проблем, 
свързан с необходимостта от поетапно преустановяване на 
освобождаването от ограниченията за големи експозиции за 
експозиции към държавни ценни книжа, деноминирани във валута 
на друга държава членка. 

Също така, приветстваме доклада за напредъка по 
отношение на мерките за споделяне и намаляване на рисковете. 

 Председателството информира Съвета относно работата по 
необслужваните кредити в банковия сектор. Необслужваните кредити, 
които остават на исторически високи нива в ЕС, са наследство от 
финансовата криза и могат да повлияят както на инвестициите, така и на 
икономиката като цяло. Очаква се министрите да обсъдят изготвения от 
работната група към Комитета по финансови услуги доклад и да приемат 
заключения на следващото си заседание през юли. 

 В рамките на Европейския семестър Съветът одобри проекти на 
препоръки към държавите членки относно техните икономически и 
фискални политики. Текстовете са предадени за разглеждане от Съвета по 
общи въпроси на 20 юни, както и за одобрение на предстоящото заседание 
на Европейския съвет на 22-23 юни 2017 г. 

 Съветът прие решения за приключване на процедурите по прекомерен 
дефицит за Хърватия и Португалия, потвърждавайки, че двете страни са 
намалили дефицита си под референтната стойност на ЕС от 3% от БВП. 
Освен това, ЕКОФИН отправи препоръка към Румъния с оглед 
отстраняването на наблюдаваното значително отклонение от плана за 
корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел. 

 В рамките на заседанието Европейската комисия представи 
средносрочния преглед на Плана за изграждане на Съюз на капиталовите 
пазари, както и актуална информация относно изпълнението на Плана за 
действие с цел засилване на борбата срещу финансирането на тероризма.  

 

 Необслужвани кредити 

 Борба срещу 
финансирането на 
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 Съюз на капиталовите 
пазари: Междинен 
преглед 

 Принос към 
заседанието на 
Европейския съвет на 
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