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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

ЕКОФИН постигна общ подход по проекта на директива срещу избягването 
на данъци по отношение на хибридните несъответствия с трети страни.  
 

Министрите на финансите обсъдиха последващите действия във връзка със 
заключенията на Съвета от ноември 2016 г. относно критериите и 
процесите, водещи до създаването на общ списък на ЕС с юрисдикциите, 
неоказващи съдействие за данъчни цели. 

 

Основни резултати 

 Съветът постигна съгласие по позицията си относно правилата, целящи 
заличаването на хибридните несъответствия с данъчните системи на трети 
страни, чрез които се предотвратява избягването на данъци от 
мултинационалните компании. Предложението допълва и съответно 
надгражда първата директива срещу избягването на данъци, приета през 
юли 2016 г. Законодателното предложение ще допринесе за изпълнението 
на препоръките на ОИСР от 2015 г. срещу намаляването на корпоративната 
данъчна основа и прехвърлянето на печалби. Съветът ще одобри проекта на 
директива, след като Европейският парламент даде своето мнение. 
Държавите членки следва да транспонират директивата в своите 
законодателства до 31 декември 2019 г.  

Намираме компромисното предложение за добре балансирано 
и с цел постигането на общ подход, България изразява подкрепа за 
датите, предложени от малтийското председателство.  

 В рамките на заседанието министрите на финансите обмениха мнения 
относно последващите действия във връзка със заключенията на Съвета от 
ноември 2016 г. за критериите и процесите, водещи до създаването на общ 
списък на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели. 
Работната група по кодекса за поведение към Съвета ще извърши и 
наблюдава прегледа, който ще доведе до изготвянето на общ списък на ЕС. 
Съветът трябва да довърши окончателно списъка до края на 2017 г., а 
междувременно ще проучи възможни защитни мерки, които биха могли да 
бъдат приложени. 
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Дневен ред: 

 Директива срещу 
избягването на данъци 

= Общ подход 

 Последващи действия 
във връзка със 
заключенията на Съвета 
от 8 ноември „Критерии 
и процеси, водещи до 
създаването на списък 
на ЕС с юрисдикциите, 
неоказващи съдействие 
за данъчни цели“ 

= Актуално състояние 

 Подготовка за 
заседанието на 
министрите на 
финансите и 
управителите на 
централните банки на 
държавите от Г-20 на 
17—18 март 2017 г. в 
Баден-Баден 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/01/27/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/01/27/
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
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 ЕКОФИН обсъди подготовката за заседанието на министрите на финансите 
и управителите на централните банки на държавите от Г-20 на 17—18 март 
2017 г. в Баден-Баден. 

 Министрите на финансите приеха препоръка до Европейския парламент 
относно освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета за 2015 г. 

Считаме, че текстът е балансиран и фокусиран върху всички 
по-важни въпроси, проблеми и констатации, представени в 
доклада на Европейската сметна плата. 

 В рамките на заседанието Съветът прие заключения по насоките за 
бюджета за 2018 г., които ще послужат за основа при подготовката на 
позицията на Съвета по проектобюджета на ЕС за 2018 г. 

България подкрепя заключенията на Съвета по насоките за 
бюджета на ЕС за 2018 г., тъй като споделя виждането за 
важността на спазването на бюджетна дисциплина, доброто 
финансово управление и осигуряване на адекватно ниво на 
финансиране, както по отношение на традиционните 
приоритети, като кохезионната политика и Общата 
селскостопанска политика, така и за нововъзникващите 
приоритети, свързани със справянето с миграционната криза и 
кризата в сигурността.  

Очакваме своевременното приемане на реалистичен и 
адекватен спрямо нуждите бюджет на ЕС за 2018 г. 

 Преди заседанието на Съвет ЕКОФИН на 21 февруари се проведе диалог 
по макроикономическите въпроси на представители на Съвета и 
социалните партньори (Businesseurope, CEEP, UEAMPE, ETUC). В 
традиционната среща участие взеха представители на Европейската 
комисия, Европейската централна банка, председателят на Еврогрупата. 
Съветът беше представен от настоящото председателство и следващите две 
председателства (Естония и България). На срещата бяха обсъдени текущото 
икономическо състояние и перспективи, както и ролята на фискалната 
позиция при стимулирането на растежа. 
 

Повече подробности за срещата могат да бъдат намерени на интернет 
страницата на Министерство на финансите: 

https://www.minfin.bg/bg/pubs/1/9870 

 

= Обмен на мнения 

 Освобождаване на 
Комисията от 
отговорност във връзка 
с изпълнението на 
бюджета за 2015 г. 

= Препоръка на Съвета 

 Насоки за бюджета за 
2018 г. 

= Проект за заключения на 
Съвета 
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