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Основни икономически и политически 
решения в ЕС 

 

Акценти 

Министрите обсъдиха измененията на директивата на Съвета относно 
административното сътрудничество в областта на данъчното облагане. 

 

Основни резултати 

 Министрите обсъдиха измененията на Директивата на Съвета за изменение 
на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в 
областта на данъчното облагане (DAC 7). 

Съгласно новите правила от 2023 г. нататък данъчните власти на държавите 
членки автоматично ще обменят информация за доходите придобити от 
продавачите, опериращи на цифрови платформи. Това ще помогне за 
предотвратяване на укриването и избягването на данъци, ще подобри 
справедливостта на данъците и ще насърчи равнопоставеността на 
платформите и техните продавачи. 

България приветства постигнатото от Германското 
председателство споразумение по директивата DAC 7. За един 
сравнително кратък период беше подготвен и обсъден проект на 
нормативен акт, който се отнася до нови и сложни проблеми, 
свързани с данъчното облагане в условията на дигитализация на 
икономиката. 

 Министрите направиха преглед на текущата работа по укрепването на 
Банковия съюз въз основа на доклад на Председателството за напредъка. 

Приемаме за информация доклада за напредъка по укрепване на 
Банковия съюз на Германското председателство. Оценяваме 
усилията и интензивната му работа по компонентите за 
завършване на Банковия съюз. Докладът е балансиран и обективно 
отразява дискусиите. 

 Министрите проведоха обмен на мнения по Заключенията на Съвета 
относно плана за действие на Комисията за изграждане на Съюза на 
капиталовите пазари. 

Заключенията определят приоритетите на Съвета сред мерките, очертани в 
плана за действие, за да предоставят на Комисията насоки при подготовката 
на бъдещо законодателство и незаконодателни инициативи. 

 В рамките на Европейския семестър Комисията представи Доклада за 
механизма за предупреждение за 2021 г., даващ началото на годишната 
процедура по макроикономически дисбаланси, и препоръката за препоръка 
на Съвета относно икономическата политика на еврозоната. 
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Комисията също така предостави на министрите своята оценка на 
икономическата и фискалната ситуация въз основа на своята есенна 
икономическата прогноза. 

България приветства публикуването на Доклада по механизма 
за предупреждение за 2021 г. и подкрепя заключенията относно 
развитията на българската икономика.  

Докладът отчита усилията на страната ни през предходните 
години за намаляване на макроикономическите дисбаланси и 
България няма да бъде обект на задълбочен преглед през 2021 г. 

България счита, че проектът на Препоръка на Съвета относно 
икономическата политика на еврозоната е подходящ за справяне 
със съществените предизвикателства, породени от пандемията, 
и ще повиши икономическата и социалната устойчивост в 
еврозоната в средносрочен план. 

 Председателството и Комисията информираха накратко министрите за 
срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки 
на държавите от Г-20 от 13 ноември, на която беше поставен акцент върху 
опрощаването на дълга. 

Министрите обмениха мнения по заключенията на Съвета относно 
опрощаването на международния дълг, по-специално за африканските 
държави. 

 Министрите обсъдиха международното данъчно облагане, обхващайки 
текущата работа и бъдещето по широк кръг въпроси, свързани с бъдещата 
архитектура на правилата за международно данъчно облагане. Дискусията 
се проведе на фона на следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети 
на ниво Г-20 и ОИСР, за да се отговори на данъчните предизвикателства, 
произтичащи от цифровизацията на икономиката и ерозията на данъчната 
основа и изместването на печалбата (BEPS). 

 Председателят на Европейската сметна палата представи годишния доклад 
за изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година, който беше 
публикуван на 10 ноември 2020 г. С това започва процедурата по 
освобождаване от отговорност на Комисията по бюджета на ЕС за 2021 г. 
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