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Акценти 

Съветът обсъди предложението относно въвеждането на данък върху 
цифровите услуги. 

 

Основни резултати 

 Министрите проведоха задълбочен политически дебат по предложението 
за Директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите 
услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови 
услуги. Дискусията беше фокусирана върху два основни момента – обхват 
на облагаемите услуги и клауза за изтичане на действието на директивата, 
която да гарантира временния характер на директивата и прекратяването 
на действието й след приемането на дългосрочното решение.  

Темата ще бъде обсъдена отново на заседанието през декември с цел 
постигане на съгласие. 

България подкрепя пакета за данъчно облагане на 
дигиталната икономика и в частност предложението за 
директива относно общата система на данък върху цифровите 
услуги.  

По отношение на обхвата на облагаемите услуги поддържаме 
своята позиция, че и трите елемента от първоначалното 
предложение на Комисията следва да бъдат запазени. 

Що се отнася до клаузата за изтичане на действието на 
директивата, считаме че най-доброто решение би било, ако 
директивата за значителното цифрово присъствие започне да се 
прилага на следващия ден след отмяната на директивата за 
данъчно облагане на цифровите услуги. Такава връзка между 
двете предложения ще гарантира избягването на случаите на 
двойно данъчно облагане и двойно данъчно необлагане. 

 Европейската сметна палата представи своя доклад за изпълнението на 
бюджета на Европейския съюз за финансовата 2017 г. Палатата изразява 
становище без резерви относно надеждността на отчетите на Европейския 
съюз за 2017 г, отбелязва, че плащанията за 2017 г. са законосъобразни и 
редовни, с изключение на плащанията за възстановяване на извършени 
разходи. За втора поредна година от 1994 г. насам Европейската сметна 
палата изразява становище с резерви (а не отрицателно становище) относно 
плащанията, което е съществено подобрение в управлението на финансите 
на ЕС. 

Съветът ще анализира доклада при подготовката на своята препоръка за 
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освобождаване на Комисията от отговорност за бюджета на ЕС за 2017 г.  

 ЕКОФИН прие заключения на Съвета за използването на Европейската 
официална статистиката в контекста на икономическото управление на ЕС.  

 Съветът прие заключения относно финансовите аспекти на мерките за 
справяне с изменението на климата за да послужат като ръководни 
принципи на ЕС по време на 24-та сесия на Конференцията на страните (COP 
24) към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата. COP 24 
ще се проведе в периода 3-14 декември в Катовице, Полша.. 
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