
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКОТО 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА 

ЕС В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЦИТЕ

(януари-юни 2018)

12 септември 2017 г.
Людмила Петкова 

Директор 

дирекция „Данъчна политика“



ФОКУС НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

 Фокусът на настоящата презентация е върху приоритетните

теми и досиета в областта на данъчното облагане,

административно сътрудничество и обмен на информация за

данъчни цели в периода на Българското председателство.

 Презентацията включва:

o Екип на председателството в областта на данъците;

o Подготвителни органи на Съвета на ЕС;

o Приоритетни области по отношение на данъците;

o Данъчни теми и досиета в периода на Българското

председателство.
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 Екипът на българското председателство в областта на данъците,

включва служители от:

o Дирекция „Данъчна политика“, МФ;

o Национална агенция за приходите;

o Агенция „Митници“.

 Две данъчни аташета в ППРБЕС.

 Общо екипът се състои от 90 служители.

 Определени са конкретни екипи по всяко досие/тема.

 Всеки екип включва: председател, заместник-председател,

водещи и подпомагащи експерти и национален делегат.

ЕКИП НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО



ПОДГОТВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА СЪВЕТА НА ЕС 

 Екипът на българското председателство в областта на данъците ще

планира, организира и провежда заседанията на три подготвителни

органи на Съвета на ЕС:

 Работна група „Данъчни въпроси“:

o а) Косвено данъчно облагане (ДДС, акцизи, ДФС);

o б) Пряко данъчно облагане.

 Група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на

предприятията):

o А Подгрупа за трети държави;

o Б Подгрупа за трети и четвърти критерий.

 Работна група на високо ниво (Данъчно облагане)
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 Пряко данъчно облагане - справедливо и ефикасно данъчно

облагане на корпоративните печалби и предотвратяване на

възможностите за укриване и невнасяне на данъци и отклонение от

данъчно облагане при засилено административно сътрудничество

и ефективен обмен на информация между ДЧ. Данъчно облагане

на цифровата икономика.

 Косвено данъчно облагане - постигане на единно ДДС

пространство на ЕС чрез реформиране на регулаторната

европейска рамка при трансграничната търговия със стоки между

ДЧ и въвеждането на един по-опростен, по-ефективен и по-

устойчив на измами режим, който да доведе до намаляване на

административната тежест и разходите за бизнеса и данъчните

администрации и значително ограничаване на трансграничните

измами с ДДС. Облекчен режим за МСП.
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ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪЦИТЕ



 Приоритетните теми и досиета в областта на данъците в периода

на българското председателство ще бъдат окончателно

определени през месец декември 2017 г. в съответствие с

актуалните политически приоритети.

 Данъчните досиета и теми, които следва да бъдат разглеждани в

периода на българското председателство включват:

o Данъчни досиета и теми в областта на прякото данъчно облагане;

o Данъчни досиета в областта на административното

сътрудничество и обмен на информация;

o Данъчни досиета в областта на косвеното данъчно облагане.
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ДАНЪЧНИ ТЕМИ И ДОСИЕТА
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ПРЯКО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

 Проектът за Обща консолидирана основа за облагане с

корпоративен данък - Предложение за Директива на Съвета

относно обща основа за облагане с корпоративен данък и

Предложение за Директива на Съвета относно обща

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

 Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива

2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен

на информация, свързана с подлежащите на оповестяване

трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане.

 Общ европейски списък на юрисдикциите, неоказващи

съдействие за данъчни цели – списъкът се очаква да бъде приет

до края на 2017 г. (нови критерий, защитни мерки, процедура за

de-listing)



ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА

 Актуалност на темата: недостатъчно облагане на цифровата

икономика

 Действие 1 - Справяне с данъчните предизвикателства на

дигиталната икономика по Плана „Свиване на данъчната основа

и прехвърляне на печалби“ на ОИСР – междинен доклад,

окончателен доклад 2020

 Ориентационен дебат на неформалния ЕКОФИН през септември

 Възможни решения:

o Бързи и временни мерки на ниво ЕС

o Промяна на действащите международни данъчни правила:

виртуално място на стопанска дейност, разпределение на

печалбите и правилата за трансферно ценообразуване.
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КОСВЕНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

ДДС

 Предложение за изменение на директива 2006/112/ЕО и

Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения за

ДДС при доставка на услуги и дистанционна продажба на стоки.

 Директива за окончателна система за облагане с ДДС в рамките на

ЕС.

 Предложение за Директива за административно сътрудничество в

областта на ДДС и борбата срещу данъчните измами.

 ДДС дерогации по чл. 199а от Директива 2006/112/ЕО на Съвета

относно общата система за облагане с данък върху добавената

стойност.

 Директива за реформа в областта на ДДС ставките.

 ДДС пакет за МСП.
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КОСВЕНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

АКЦИЗИ

 Директива на Съвета за изменение на Директива 2008/118/ЕС

относно общия режим за облагане с акциз и свързаните

изменения в Регламент 389/2012/ЕС и Решение 1152/2003/ЕС на

Европейския Парламент и на Съвета за компютъризиране на

движението и контрола върху акцизните стоки.

 Директива на Съвета за изменение на Директива 92/83/EИО на

Съвета за хармонизиране на структурата на акцизите върху

алкохола и алкохолните напитки.

 Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/64/ЕС на

Съвета относно структурата и ставките на обработен тютюн.

 Доклад за оценка на директива 95/60/ЕО за фискалната

маркировка на газьол и керосин.
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


