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Съветът постигна общ подход по предложението за директива по отношение 
на ставките на данъка върху добавената стойност. 

 

Основни резултати 

 Министрите на икономиката и финансите на държавите – членки на ЕС 
постигнаха съгласие по предложението за директива на Съвета за изменение 
на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на ДДС, която е част от 
пакета за справедливо данъчно облагане.  

Промените гарантират, че държавите членки се третират еднакво и им дават 
повече гъвкавост при прилагане на намалени и нулеви ставки на ДДС. 
Правилата също така постепенно ще премахнат преференциите по 
отношение на вредни за околната среда стоки. 

Съветът актуализира списъка на стоките и услугите, за които са разрешени 
намалени ставки на ДДС, и реши да ограничи броя на позициите, за които 
могат да се прилагат намалени ставки. 

Добавена е и нова разпоредба в директивата за справяне с възможни 
бъдещи кризи, за да се даде възможност на държавите членки да реагират 
бързо на извънредни обстоятелства, като пандемии, хуманитарни кризи или 
природни бедствия. 

В дух на компромис България не възразява срещу 
предложението за директива. Запазват се редица дерогации от 
важно значение за обществения интерес, договорени от 
държавите членки при приемането им в ЕС, като дерогацията на 
България за прилагане на нулева ставка за международен 
транспорт на пътници. 

 Европейската комисия представи законодателния пакет за Съюза на 
капиталовите пазари, който включва няколко законодателния предложения 
в следните направления: 

 Европейска единна точка за достъп (ESAP); 

 Изменения в директивата за лицата, управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове и директивата относно предприятията за 
колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (AIFMD) 

 Изменения в регламента за фондовете за дългосрочни инвестиции 
(ELTIF); 
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 Изменения в пакета относно пазарите на финансови инструменти –
MIFIR. 

Целта на законодателния пакет е да се осъществи по-тясна връзка между 
компаниите от ЕС и инвеститорите и да подобри достъпа им до финансиране, 
да разшири инвестиционните възможности за инвеститорите на дребно и да 
интегрира по-добре капиталовите пазари. 

България принципно подкрепя предложението на Комисията.  

 Словенското председателство представи доклад за напредъка за 
постигнатото през последното полугодие по отношение на укрепването на 
банковия съюз, както и доклад за напредъка по законодателният пакет за 
мерките срещу изпиране на пари.  

 ЕК представи публикувания на 24 ноември есенен пакет документи по 
Европейския семестър, с което се поставя началото на годишния цикъл за 
координация на икономическата политика на ЕС за 2022 г. Пакетът включва 
Годишна стратегия за устойчив растеж на ЕС за 2022 г., Доклад по механизма 
за ранно предупреждение за 2022 г. и проект на Препоръка на Съвета за 
икономическата политика на еврозоната.  

Докладът по механизма за ранно предупреждение е началната точка на 
единадесетия годишен цикъл на процедурата при макроикономически 
дисбаланси. Докладът използва табло с индикатори, на чиято база се следят 
развитията в страните от ЕС за потенциални икономически дисбаланси, които 
следва да се адресират. 

Заключенията от анализа на Комисията сочат, че на този етап България 
не изпитва дисбаланси и не счита за необходимо да извършва 
допълнителен задълбочен анализ в контекста на процедурата при 
макроикономически дисбаланси. 

Годишната стратегия за устойчив растеж за 2022 г. и Механизмът за 
възстановяване и устойчивост са в основата за постигане на целта на ЕС за 
конкурентна устойчивост и сближаване, в съответствие с Европейската 
зелена сделка. Запазват се четирите измерения на Годишната стратегия за 
устойчив растеж, по-специално: макроикономическа стабилност, 
устойчивост на околната среда, производителност и справедливост, 
като е засилено тяхното значение и взаимосвързаност. Плановете за 
възстановяване и устойчивост имат ключов принос към четирите измерения 
на конкурентната устойчивост. 

България споделя четирите основни приоритета за 
икономическите политики на ЕС за 2022 г., изложени в Годишната 
стратегия за устойчив растеж. Приветстваме постепенното 
завръщане към нормалния цикъл на многостранно наблюдение. 

България подкрепя Доклада по механизма за ранно 
предупреждение за 2022 г. и заключенията за липсата на 
дисбаланси в българската икономика. Страната ни продължава с 
усилията за адресиране на предизвикателствата пред 
икономиката в следствие на кризата. 

Считаме препоръките за еврозоната като подходящи за 
справяне със съществените предизвикателства. 

 Годишен доклад на 
Европейския фискален 
съвет 

 Кодекс за поведение 
(Данъчно облагане на 
предприятията) 

 Последващи действия във 
връзка с приемането на 
бюджета за 2022 г. 
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 Европейският фискален съвет представи своя доклад за 2022 г. Докладът 
оценява прилагането на фискалната рамка на ЕС през първата година от 
пандемията от Covid-19 и предлага идеи за подобряване на фискалното 
управление на фона на подновяването на прегледа на икономическото 
управление от страна на Комисията. 

България приветства годишния доклад на Европейския 
фискален съвет. 

Съгласни сме с констатациите, че съществена слабост на 
прилагането на рамката за фискално управление на ЕС е воденето 
на проциклична политика и неизползването на благоприятните 
икономически условия от редица държави за трупане на фискални 
буфери и намаляване на дефицита.  

По отношение на изразеното мнение, че реформата на 
фискалната рамка за управление следва да стане до 2023 г., преди 
деактивирането на клаузата за дерогация от правилата на Пакта 
за стабилност и растеж, сме на мнение, че бързината не трябва 
да има превес пред качеството. 

 Съветът не успя да постигне съгласие по изменението на Кодекса за 
поведение (Данъчно облагане на предприятията). 
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