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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Съветът прие заключения, съдържащи списък на ЕС на юрисдикциите, 
неоказващи съдействие за данъчни цели. Списъкът има за цел да насърчи 
доброто управление в световен мащаб, с цел увеличаване на усилията за 
предотвратяване на данъчните измами и укриването на данъци. 

 

Съвет ЕКОФИН разгледа постигнатия напредък по изграждането на 
Банковия съюз. 

 

Основни резултати 

 Съвет ЕКОФИН разгледа постигнатия напредък по пакета от мерки, 
насочени към намаляване на риска в банковия сектор и предложението за 
европейска схема за гарантиране на депозитите. 

Комисията докладва за работата по изпълнението на плана за действие на 
Съвета от юли 2017 г. относно необслужваните кредити в банковия сектор. 

България оценява напредъка на Естонското председателство 
по пакета законодателни предложения за намаляване на 
рисковете в банковата система и по законодателното 
предложение за Европейската схема за гарантиране на 
депозитите.  

 Съветът прие нови правила, насочени към улесняване на спазването от 
страна на онлайн предприятията на задълженията по ДДС. Като част от 
стратегията на ЕС за единния цифров пазар, предложенията целят да 
улеснят събирането на ДДС на стоки и услуги, закупени онлайн, 
включително и от трети страни. 

 Съветът прие заключения, съдържащи списък на ЕС на юрисдикциите, 
неоказващи съдействие за данъчни цели. Списъкът има за цел да насърчи 
доброто управление в световен мащаб с цел увеличаване на усилията за 
предотвратяване на данъчните измами и укриването на данъци. Работата 
на Съвета се осъществява в сътрудничество с Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие. 

България подкрепя приемането на общ за ЕС списък на 
юрисдикциите, които не оказват съдействие за данъчни цели.  

По отношение на защитните мерки, подкрепя координирания 
подход, изразяващ се в това всички държави членки да прилагат 
едни и същи мерки спрямо несъдействащите юрисдикции. За 
целите на прозрачността и насърчавайки добронамерените 

 

3582 заседание на  
Съвета на Европейския съюз  
(Икономически и  
финансови въпроси) 

 

 

Брюксел,  
5 декември 2017 г. 

 

 

 
© Съвет на Европейския съюз 

 

 

Дневен ред: 

 Укрепване на банковия 
съюз 

 Пакет за ДДС в областта 
на електронната 
търговия 

 Заключения на Съвета 
относно списък на ЕС на 
юрисдикциите, 
неоказващи съдействие 
за данъчни цели 

 Заключения на Съвета 
относно посрещането 
на предизвикателствата 
във връзка с данъчното 
облагане на печалбите 
на цифровата 
икономика 

 Препоръка на Съвета 
относно изпълнението 
на Пакта за стабилност 
и растеж 

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/calendar/?frDt=15%2F01%2F2016&frDt_submit=15%2F01%2F2016&toDt=&toDt_submit=&cc%5B%5D=609&cc%5B%5D=608&cc%5B%5D=604&cc%5B%5D=610&cc%5B%5D=606&cc%5B%5D=611&cc%5B%5D=605&cc%5B%5D=603&cc%5B%5D=607&cc%5B%5D=602&p=1&stDt=20160118


 

2 
 

 

взаимоотношения с третите юрисдикции, отчитайки тяхното 
желание за взаимодействие с ЕС, подкрепяме създаването на 
публичен регистър на поетите от тези юрисдикции 
ангажименти.  

 Съветът прие заключения относно данъчното облагане на печалбите на 
цифровата икономика. Заключенията ще послужат както за принос на ЕС 
към дискусиите в международен план, така и за по-нататъшна работа в 
Европейския съюз. Текстът акцентира върху неотложността от постигане на 
съгласие за политически отговор на международно равнище и призовава за 
тясно сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие и други международни партньори. Текстът предлага анализ на 
концепцията за „виртуален постоянен обект“, заедно с измененията на 
правилата за трансферното ценообразуване и разпределението на 
печалбата. 

България подкрепя заключенията на Съвета. 

 Във връзка с препоръката на Съвета относно изпълнението на Пакта за 
стабилност и растеж, Съвет ЕКОФИН приключи процедурата за прекомерен 
дефицит на Обединеното кралство и констатира, че Румъния не е 
предприела ефективни действия за коригиране на значително отклонение в 
бюджета. Той отправи ревизирана препоръка към Румъния по процедурата 
при значително отклонение. 

 Съветът инициира годишния процес на Европейския семестър за надзор 
над икономическите, фискалните и политиките по заетост в държавите 
членки. Европейската комисия представи своето Годишен обзор на растежа, 
като изтъкна приоритетите за 2018 г. в икономическата и социалната 
област. Тя представи и Доклада по механизма за ранно предупреждение, с 
което се поставя началото на годишната процедура по макроикономически 
дисбаланси. Комисията представи и проект на препоръка на Съвета за 
икономическите политики на еврозоната. 

България подкрепя приоритетните области, идентифицирани 
в Годишния обзор на растежа за 2018 г. Считаме, че трите 
основни приоритета адресират изцяло различните 
предизвикателства, пред които са изправени държавите членки.  

Приветстваме публикуването на Доклада по механизма за 
ранно предупреждение 2018 г. и подкрепяме основните послания в 
него относно въздействието на предизвикателствата пред 
макроикономическа среда, които пречат на бързото коригиране 
на дисбалансите в ЕС. 

България се справи с предизвикателствата, идентифицирани 
в задълбочения преглед през 2017 г. Правителството предприе 
важни стъпки за справянето с макроикономическите дисбаланси, 
придружени от стабилен икономически растеж. Повечето от 
под-препоръките бяха завършени или са в последен етап на 
прилагане. Потенциалните макрофинансови рискове бяха 
значително намалени. Наблюдаваното постоянстващо 
подобрение в показателите потвърждава, че България се е 
справила с прекомерните макроикономически дисбаланси. 

 Европейски семестър за 
2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Министерство на финансите 

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

 

mailto:ecfinpol@minfin.bg

