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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Съветът ЕКОФИН обсъди 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 обсъдиха текущите реформи в международното данъчно 
облагане при подготовката на предстоящите преговори в ОИСР и Г20. 

 

Основни резултати 

 Въпреки постигнатия значителен напредък в преговорите, министрите не 
постигнаха окончателно споразумение по пакета от мерки. Съветът ще 
продължи да работи на техническо равнище, за да постигне възможно най-
скоро компромис, приемлив за всички държави членки. 

България има сериозни резерви относно въвеждането на 
освобождаване от акциз на етилов алкохол, произведен в 
дестилерии от частно лице за негова собствена консумация. 
Смятаме, че въвеждането на разпоредбата ще доведе до сериозни 
проблеми, свързани с прилагането и администрирането. 
Изразяваме притеснения по отношение на възможността за 
увеличаване на незаконното производство, както и по отношение 
на здравния ефект. 

 Министрите обсъдиха текущите реформи в международното данъчно 
облагане. Председателството ще изложи мненията, изразени от министрите, 
при подготовката на срещите на министрите на финансите на Г-20 през юни 
във Фукуока, Япония, където се очаква ОИСР да докладва за напредъка в 
реформирането на международното корпоративно данъчно облагане. 
Председателят на ЕКОФИН ще представи резултатите от обсъжданията на 
срещата на Г-20.  

Министрите оцениха възможностите при подготовката на преговорите в 
ОИСР по текущия международен дебат за дългосрочни цялостни решения, 
насочени както към предизвикателствата на данъчното облагане в 
дигитализираната икономика, така и към по-широките въпроси, свързани с 
разпределението на данъчните права и данъчната конкуренция. 

 Съветът одобри мандат за срещата на финансовите министри и 
управителите на централни банки на държавите от Г-20 през юни 2019 г. във 
Фукуока, Япония.  
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 Министрите бяха информирани за проведеното първо заседание на 
Коалицията на финансовите министри за действия в областта на климата. 

 В рамките на Европейския семестър ЕКОФИН одобри Заключения на Съвета 
по задълбочените прегледи по страни за 2019 г. и изпълнение на 
специфичните препоръки по страни за 2018 г. 

ул. "Г. С. Раковски" 102 
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