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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Съветът ЕКОФИН обсъди, без да постигне споразумение, мерки за 
подобряване на бизнес средата за акцизните стоки, по-специално алкохола 
и алкохолните напитки, чрез гарантиране на лоялна конкуренция и 
намаляване на административната тежест за предприятията. 

 

Министрите направиха преглед на напредъка, постигнат в преговорите за 
данък върху цифровите услуги. 

 

Основни резултати 

 Съветът обсъди компромисни текстове относно общите разпоредби за 
движение на акцизните стоки и за хармонизацията на структурата на 
акцизите за етиловия алкохол и алкохолните напитки, без да стигне до 
споразумение. Беше отчетено, че е необходима допълнителна работа на 
експертно ниво по редица въпроси.  

В хода на преговорите Съветът взе предвид редица съображения, 
включително здравни въпроси и мерки за ефективно събиране на акциз от 
алкохол, за да постигне компромис, който може да бъде приемлив за всички 
страни. 

Темата ще бъде разгледана отново по време на заседанието на Съвета през 
май. 

България счита, че въвеждането на някои от предложените 
разпоредби ще доведе до сериозни проблеми, свързани с 
прилагането и администрирането. Изрази притеснения по 
отношение на възможността за увеличаване на незаконното 
производство и повишаването на административните разходи за 
контрол, както и по отношение на здравния ефект. Отчита и 
липсата на цялостна оценка на въздействието. 

 Министрите обсъдиха предложението за въвеждане на данък върху 
цифровите услуги, като не успяха да стигнат до единодушие. Дискусията 
показа, че въпреки широката подкрепа от голям брой държави членки, някои 
делегации поддържат резерви по някои специфични аспекти на 
предложението или по някои основни положения. 

Същевременно Председателството ще продължи работа по позицията на ЕС 
за постигане на общо решение на международно ниво с оглед на доклада на 
ОИСР по този въпрос, който трябва да бъде изготвен през 2020 г. 
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България подкрепя пакета за данъчно облагане на дигиталната 
икономика и по-конкретно Директивата относно общата 
система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху 
приходите от предоставянето на някои цифрови услуги. Счита, че 
приемането на предложението би довело до по-голяма 
справедливост в облагането на цифровата икономика и до 
увеличаване на данъчните приходи в националния бюджет. 

 Съветът обсъди въпроса за местоположението на секретариата на 
инвестиционния комитет на InvestEU (Европейската комисия или 
Европейската инвестиционна банка), без да стигне до заключение. 
Председателството насърчи диалога между двете институции, за да улесни 
постигането на съгласие по този въпрос. Важно е да се има предвид, че 
вниманието не трябва да се съсредоточава върху местоположението само по 
себе си, а върху ефективността, прозрачността и постигането на най-добри 
резултати. 

Отчитайки потенциалните предимства и недостатъци на 
евентуални компромисни варианти, като и с оглед постигането на 
институционален баланс, България е склонна да подкрепи 
предложението секретариатът да бъде административно 
разположен в ЕК. 

 Комисията представи преглед на докладите за страните и задълбочените 
прегледи в рамките на процедурата за макроикономически дисбаланси.  

Министрите обмениха мнения относно изпълнението на специфичните 
препоръки за отделните страни, свързани с инвестициите. Дебатът отразява 
фокуса върху инициативите за подпомагане на инвестициите в контекста на 
Европейския семестър (в специфичните препоръки за 2018 г. на 25 държави 
членки беше препоръчано да се справят с пречките пред инвестициите). 

България ще продължи с прилагането на политическите мерки 
за справяне с установените предизвикателства в Националния 
доклад за 2019 г., като същевременно ще запази фокуса си върху 
ангажиментите за присъединяване към Валутния механизъм II и 
Банковия съюз. 

Изграждането на благоприятна инвестиционната среда в 
страната е въпрос с висок приоритет за българското 
правителство. Към настоящия момент българските власти 
идентифицират основните области, в които се наблюдава 
инвестиционен недостиг, както и възможните начини, по които 
той може да бъде преодолян, вкл. чрез използването на 
европейските структурни и инвестиционни фондове за 
предстоящия програмен период. 

 Съветът прие заключения относно преработения списък на ЕС на 
юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели 
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