
Министерство на финансите, дирекция "Икономическа и финансова политика“ Октомври 2017 г. 

Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Европейската комисия представи предложения за реформа на системата за 
начисляване на ДДС в Европейския съюз в посока опростяването й и 
превръщането й в по-устойчива срещу измами и по-благоприятна за 
бизнеса. 
 

Съветът проведе обсъждане на мнения относно поуките от Европейския 
семестър през 2017 г. 

 

Основни резултати 

 Европейската комисия представи предложения за реформа на системата 
за начисляване на ДДС в Европейския съюз в посока опростяването й и 
превръщането й в по-устойчива срещу измами и по-благоприятна за 
бизнеса. Представените предложения целят създаването на окончателна 
система на ДДС, която да замести настоящата, датираща от 1993 г.  

България приветства приемането на подходяща система за 
данъчно облагане на трансграничните сделки, съпътствано от 
отстраняване на съществуващите слабости на действащата 
ДДС система и използването на инструменти за интегрирано 
управление на ДДС, при засилено сътрудничество между 
данъчните администрации на държавите членки, като начин за 
постигане на едно по-сигурно единно ДДС пространство на ЕС и 
ефективен инструмент за ограничаване на ДДС измамите.     

 Съветът обмени мнения относно извлечените поуки от Европейския 
семестър през 2017 г., въз основа на представено съобщение от 
председателя на Икономическия и финансов комитет. Европейският 
семестър през 2018 г. ще стартира през ноември тази година с 
публикуването от Европейската комисия на годишното й проучване на 
растежа. 

България счита рационализирането на Европейския семестър и 
предоставянето на по-фокусирани специфични препоръки от 
страна на Комисията като стъпка в правилната посока. 
Същевременно, следва да се отчитат и специфични 
обстоятелства, при които някои реформи обикновено се 
характеризират с отрицателни краткосрочни последици, които 
политически е трудно да бъдат преодолени и в последствие 
адресирани. Това налага необходимостта от тяхното по-добро 
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разбиране и изграждане на допълнителен аналитичен капацитет, 
особено в рамките на Комисията, за задълбочаване на 
съществуващите знания относно специфичните фактори, 
включително и за странични ефекти, които възпрепятстват 
напредъка към автентичен единен пазар. 

 Съветът завърши подготовката за заседанието на министрите на 

финансите и управителите на централните банки на държавите от Г‑20 и за 
годишните срещи на Международния валутен фонд между 12 и 15 
октомври във Вашингтон.  

Заседанието на министрите на финансите и управителите на централните 

банки на държавите от Г‑20 ще включва дискусия за състоянието на 
глобалната икономика, споразумение с Африка, международни финансови 
институции, финансово регулиране, данъчни въпроси и перспективите пред  
Аржентинското председателство на срещите на Г20.  

България подкрепя мандата на ЕС за срещата на министрите 
на финансите и на управителите на централните банки на 
държавите от Г20 на 12 - 13 октомври във Вашингтон и се 
придържа към становището на ЕС по свързаните с МВФ въпроси. 

 Съветът одобри заключения във връзка с климатичните изменения преди 
провеждането на 23-тата сесия на Конференцията на страните към 
Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP23), която ще 
се проведе в Бон от 6 до 17 ноември 2017 г. Заключенията представляват 
мандат за преговарящите от страна на ЕС във връзка с финансовите аспекти 
на климатичните промени. Европейският съюз и неговите държави членки 
изразиха своето съгласие да увеличат приноса на публичните си финанси за 
предстоящата година.  

 Европейската комисия представи съобщение по отношение на облагането 
на дигиталната икономика. Естонското председателство представи и 
следващи стъпки по отношение на облагането на дигиталната икономика, в 
резултат на проведената дискусия на неформалната среща на финансовите 
министри на 16 септември 2017 г. в Талин.  

За заседанието на ЕКОФИН на 5 декември 2017 г. ще бъдат подготвени 
заключения на Съвета, които ще бъдат приносът на ЕС към дискусиите на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и пролетната 
среща на министрите на финансите от Г20 през 2018 г. по отношение на това 
как да се гарантира справедливо данъчно облагане в дигиталната 
икономика. 
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