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Акценти 

Министрите проведоха ориентационен дебат относно предложението на ЕК 
за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по 
отношение на ставките на ДДС.  

Съветът обсъди освобождаването от ДДС, с цел да се улеснят мерките, 
предприети на равнището на ЕС, особено когато той действа в рамките на 
мандат за закупуване на стоки и услуги в изпълнение на мерки в при 
управлението на бедствия и кризи. 

 

Основни резултати 

 Министрите обмениха мнения по предложението на Комисията за 
директива на Съвета за ставките на ДДС, публикувано през януари 2018 г., 
което е част от стъпките към въвеждане на окончателна система за ДДС.  

Целта е създаване на еднакви условия и предоставяне по-голяма гъвкавост 
на държавите членки при прилагането на намалени и нулеви ставки на ДДС. 

По отношение прилагането на намалени ставки, България 
счита обхвата за твърде широк и призовава за ограничено 
приложение на нулеви и супер намалени ставки на ДДС при 
справедливо и равнопоставено третиране на всички държави 
членки. 

Подкрепяме предложението на Председателството 
категориите, които са в обхвата на прилаганите дерогации, да 
бъдат в съответствие с целите на Зелената сделка. В тази връзка 
сме съгласни 1 януари 2035 г. да бъде крайната дата за 
поетапното премахване на намалените ставки върху изкопаеми 
горива, химически пестициди, химически торове и дърва за огрев, за 
да имат възможност държавите членки да направят 
необходимите реформи. 

 Участниците в заседанието проведоха политически дебат по 
предложението на ЕК за освобождаване от ДДС на внос и други операции на 
Съюза в обществен интерес. 

Целта на предложението е да улесни Комисията и агенциите на ЕС да 
закупуват стоки и услуги, които да бъдат разпространявани безвъзмездно 
сред държавите членки в съответствие с техните спешни нужди. 

В момента ДДС се дължи във всяка държава членка, където органите на ЕС 
даряват стоки. 
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България подкрепя предложението на Председателството в 
краткосрочен план обхватът на проекта на директива да се 
ограничи само по отношение на временни освобождавания, 
свързани с отговора на кризата, породена от пандемията от 
Ковид-19, при тесен обхват и ясни правила.  

 Председателството представи доклада за напредъка по укрепването на 
банковия съюз. Докладът обобщава дискусиите на техническо ниво по 
предложението на Европейската комисия за създаване на Европейска схема 
за гарантиране на депозитите през първата половина на годината. 

 Министрите обмениха мнения относно прилагането на Механизма за 
възстановяване и устойчивост. Комисията представи актуалното състояние 
по отношение на оценката на представените до този момент планове за 
възстановяване и устойчивост. 

 Съветът обсъди изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и прие 
препоръка по отношение на Румъния в рамките на процедурата за 
прекомерен дефицит. 

Според верифицираните данни от Евростат, дефицитът през 2020 г. е бил над 
референтната стойност от 3% от БВП в повечето държави членки на ЕС. Само 
в България и Швеция дефицитът е бил малко над референтната стойност от 
3% от БВП. Приема се, че за всички държави членки дефицитът над 
референтната стойност е бил изключение, породено от извънредната 
икономическа обстановка в ЕС.  

Според ЕК критерият от Пакта за стабилност и растеж за дефицита се счита 
за изпълнен от България, Дания и Швеция. 

 Съветът прие препоръки относно актуализираните програми за стабилност 
или за конвергенция на държавите членки в рамките на Европейския 
семестър за 2021 г. При адаптирания Европейски семестър за 2021 г. ЕК 
поставя фокус само върху фискалните препоръки към държавите членки и 
ролята на Механизма за възстановяване и устойчивост за финансиране на 
реформи и инвестиции за възстановяване на икономиките и ускоряване на 
растежа. 

В рамките на процедурата по макроикономически дисбаланси за 2021 г. ЕК е 
идентифицирала дванадесет държави членки с наличие на 
макроикономически дисбаланси. Икономиките на тези държави ще 
подлежат на задълбочен преглед от страна на ЕК. България за втора поредна 
година е категоризирана като държава без наличие на дисбаланси. 

 Министрите одобриха заключения относно предизвикателствата пред 
фискалната устойчивост, произтичащи от застаряването на населението. 

Докладът за застаряването на населението за 2021 г. е изготвен, за да 
актуализира прогнозите за разходите, свързани със застаряването, въз 
основа на новата демографска прогноза на Евростат. Това е седмият доклад 
с дългосрочни прогнози за бюджетното въздействие на застаряващото 
население в държавите членки на ЕС и Норвегия, обхващащ периода 2019-
2070 г. 
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