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Министрите на финансите и управителите на централните банки обмениха 
мнения относно взаимодействието на правилата и институциите в контекста 
на задълбочаването на ИПС. 

Участниците в срещата обсъдиха въпроса за значителната роля на 
технологичните иновации във финансовия сектор в контекста на 
изграждането на Съюза на капиталовите пазари. 
EKОФИН проведе дискусия по предизвикателства пред корпоративното 
данъчно облагане в цифровата икономика. 

 

Министрите на финансите обсъдиха идеята за централизиране на 
митническите информационни системи като възможно най-ефективен 
подход от гледна точно на устойчивост и ефективност на разходите. 
 

Основни резултати 
 Развитието и успешното функциониране на Икономическия и паричен 
съюз (ИПС) са от ключово значение за бъдещето на ЕС. Министрите на 
финансите и управителите на централни банки подкрепиха идеята за по-
пълноценното използване на съществуващите правила за разгръщане на 
потенциала на Икономическия и паричен съюз, като не изключиха 
възможността от създаването на допълнителни такива, с цел постигане на 
повече устойчивост при кризи. 

България счита, че и в настоящия момент правилата са 
достатъчно дисциплиниращи, ако се прилагат ефективно спрямо 
нарушаващите ги държави членки. Подкрепяме идеята за повече 
общи усилия в подкрепа задълбочаването на Икономическия и 
паричен съюз и свеждане до минимум на междуправителствения 
подход в рамките на ИПС, с цел повече стабилност и устойчивост 
при кризи. 

 Технологичните иновации във финансовия сектор (финтех) позволяват 
предлагането на нови и по-евтини финансови услуги и подобряване 
достъпа до финансиране на малките и средни предприятия. Същевременно 
финансовите технологии извеждат на преден план рискове от недостатъчна 
регулация на новите участници на пазара. Ролята на публичния сектор е да 
способства развитието на иновациите, като същевременно се погрижи за 
потенциалните рискове. Министрите на финансите и управителите на 
централните банки се обединиха около необходимостта от минимизиране 
на рисковете, свързани с използването на финансовите технологии. 
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Бъдеща европейска нормативна рамка би създала условия за 
равно третиране на фирмите в този сектор и 
пропорционалност. Същевременно, рамката следва да дефинира 
финтех, като даде единно разбиране за различните сегменти в 
сектора и да отчита идентифицираните на този етап рискове 
(рискове за кибер сигурността, защита на личните данни и др.). 
Също така, европейската рамка ще позволи избягване на 
фрагментацията и ще улесни презграничното предлагане на тези 
услуги. 

 ЕКОФИН подкрепи идеята за актуализиране на международните данъчни 
правила за компаниите, така че тези правила да се прилагат също при 
облагането на предприятията, използващи дигитални технологии. Тази 
мярка цели постигането на справедливо облагане за всички компании, 
независимо от тяхната локация или място на изпълнение на дейността им. 
Министрите се съгласиха да достигнат до общо решение по време на 
заседанието на Съвета през декември.  

България заедно с още 9 държави членки се присъедини към съвместно 
изявление относно инициативата за въвеждане на ясни и опростени 
правила, гарантиращи облагането на предприятията от цифровата 
икономика за дейността им в ЕС. Държавите членки приканват Комисията 
да проучи възможностите, съвместими с правото на ЕС, и да предложи 
ефикасни решения, основаващи се на концепцията за създаване на т.нар. 
„изравнителен данък“ върху оборота, генериран в Европа от цифровите 
компании.  

За преодоляване на проблемите, свързани с данъчното 
облагане в цифровата икономика, е необходимо да бъде 
предприет подход, който, от една страна да бъде съобразен с 
глобалните международни тенденции в тази област, а от друга 
страна да бъде подходящ за непрекъснато променящите се бизнес 
модели и практики и развитието на информационните 
технологии. 

Възприетият подход трябва да предоставя правна сигурност 
и предвидимост за бизнеса, като едновременно с това да не 
създава пречки за икономическия растеж и 
конкурентоспособността на европейските икономики.   

Считаме, че предложеният в инициативата на десетте 
държави членки режим за данъчно облагане на цифровата 
икономика от една страна е практически лесно приложим, а от 
друга страна трудно може да бъде избегнат, тъй като се 
предвижда облагане на приходите (оборота), което създава 
правна сигурност както за бизнеса, така и за данъчните 
администрации на държавите членки. Едновременно с това 
механизмът е достатъчно всеобхватен и може да бъде 
ефективно приложен по отношение на всички бизнес модели и 
практики. 

 ЕКОФИН обсъди идеята за централизирано разработване на митническите 
информационни системи с оглед повече ефективност на разходите. 
Министрите се обединиха около необходимостта от реформиране на 
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функциониращите понастоящем системи, намирайки ги за неустойчиви и 
скъпо струващи. Необходими са допълнителни дискусии на експертно ниво, 
за да се постигне съгласие за следващите стъпки, като понастоящем широка 
подкрепа среща идеята за стартиране на пилотен проект, който да докаже, 
че един централизиран подход би бил успешен по отношение на 
Митническия съюз.  

С цел да се даде възможност на Митническия съюз да 
достигне пълния си потенциал, България е на мнение, че от 
съществено значение е да се постигне споразумение между 
държавите членки за централно разработени информационни 
системи, необходими за прилагането на законодателството на 
Съюза в областта на митниците.  

 


