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Abstract: Tax avoidance has received a lot of political attention over the last few 
years in Europe. By raising civil society's attention to tax justice, the EU is stepping up 
efforts to achieve a more transparent, consistent and coordinated tax system. The BEPS 
program is presented as a response to the growing concern of governments about the low 
levels of tax paid by some multinational companies, which benefit from gaps in the tax 
systems of different countries and old double tax treaties that are significantly lower in 
regulating than modern business models are. 
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Избягването на данъци получи голямо политическо внимание през последните 

няколко години в Европа. От изискванията за корпоративни законодателства за 
прозрачност до ранните размисли за европейския данък върху имуществото 
европейските институции насърчават данъчните реформи, които потенциално могат да 
намалят икономическото неравенство в Европа и извън нея. Неотдавна медийните 
скандали на Luxleaks и Swissleaks, съчетани с необходимостта от намиране на 
финансови ресурси за възстановяване на европейския растеж, дадоха възможност за 
постепенни реформи за борба с укриването и избягването на данъци . В случая с 
данъчната политика проблемът излезе на дневен ред след избухването на скандала 
"Люкс лийкс", когато мрежа разследващи журналисти разкриха, че Люксембург 
прилага неконкурентни данъчни практики спрямо големи транснационални 
корпорации, като по този начин им дава възможност да не плащат почти никакъв данък 
в Европейския Съюз (ЕС). Скандалът избухна точно когато бившият люксембургски 
премиер Жан-Клод Юнкер, прекарал на поста няколко мандата, оглави Европейската 
комисия и то с амбицията да наднационализира данъчната политика. Благодарение на 
люксембургския скандал, в Европарламента беше създадена за първи път ad hoc 
парламентарна комисия, която да се занимава именно с данъчните практики на 
страните-членки.  

Битката между националното и наднационалното по отношение на данъчната 
политика в ЕС е доста стара. Тя обаче отново влезе в полезрението на европейските 
институции по време на кризата в еврозоната.1 Но дори и тежката дългова криза в 
еврозоната не беше достатъчна, за да се постигне споразумение по най-смелото 
данъчно предложение на ЕК към този момент за общата консолидирана основа на 
корпоративния данък. Идеята на предложението е компаниите, които функционират в 
няколко страни от ЕС, да могат да изчисляват данъчните си задължения по обща 
методика, която определя както размера им, така и разпределението между отделните 
                                                            

1  Аделина Марини, „В ЕС се готви данъчна революция“, 2.10.2015, 
http://www.euinside.eu/bg/news/in-eu-a-taxation-revolution-is-boiling-up (Достъп на 14.08.2017). 

http://www.euinside.eu/bg/news/lux-leaks-is-national-vs-eu-illegal
http://www.euinside.eu/bg/subjects/the-debt-crisis-in-the-euro-area
http://www.euinside.eu/bg/analyses/is-there-a-tax-threat-coming-to-bulgaria-from-the-eu
http://www.euinside.eu/bg/analyses/is-there-a-tax-threat-coming-to-bulgaria-from-the-eu
http://www.euinside.eu/bg/news/in-eu-a-taxation-revolution-is-boiling-up
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страни. Във формулата, предложена от ЕК, участват с равна тежест три фактора – 
продажби, труд (заплати и брой служители) и активи. Тъй като директивата не 
предвижда хармонизация на ставките, всяка страна прилага върху своя дял от 
националните си ставки.2 Доколко тази идея е осмислена с оглед справедлив дял на 
всяка страна членка от дохода от данък, който постъпва в националния й бюджет, 
предстои да стане ясно. 

 Европейският и глобалният политически контекст в наши дни  никога не са били 
толкова благоприятни, като новите европейски институции трябва да се борят с борбата 
с данъчните убежища, хармонизирането на корпоративното данъчно облагане, 
подобряването на данъчната прозрачност и осигуряването на по-голямо данъчно 
сътрудничество.  

Европейският съюз застана твърдо срещу опитите за намаляване на данъци на 
през последните пет години. От 2011 г. насам няколко данъчни 
реформите бяха приети като първи стъпки към по-голяма данъчна справедливост. 
Въпреки усилията обаче, последните скандали за избягване на корпоративен данък 
недвусмислено напомнят, че въпреки постигнатия напредък, остава много да се 
направи, ако наистина искаме "банкова тайна да изчезне", да дойде "краят на данъчните 
убежища" и окончателно прекратяване на укриването и избягването на данъци. 

На 5 октомври 2015 г. Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) излезе с окончателните си препоръки за справяне с ерозия на 
данъчната основа и прехвърляне на печалби (известен като проекта BEPS). 
Препоръките са кулминацията на глобална инициатива, стартирана през юли 2013 г., за 
модернизиране на международната данъчна система и за разрешаване на проблемите, 
свързани с агресивното данъчно планиране и практики. Много страни вече са приели 
или са готови да приемат промени в своите международни данъчни системи въз основа 
на препоръките на ОИСР или в някои случаи са предприели едностранни действия за 
справяне с възприеманите злоупотреби. Централна тема на препоръките на ОИСР за 
BEPS е повишената прозрачност и отчитане по отношение на бизнес моделите, 
структурите на юридическите лица и практиките за трансферно ценообразуване, 
използвани от мултинационалните компании. По-специално, ОИСР препоръчва на 
многонационалните компании да бъдат задължени да предоставят подробна 
информация за дейността си във всяка юрисдикция, в която оперират, в един глобален 
доклад по отделните държави (CbyC) и в единен глобален главен файл.3 ОИСР направи 
и препоръки по отношение на промените в различни данъчни закони с трансгранично 
действие, включително тези, които се отнасят до хибридни несъответствия, 
преференциални режими, злоупотреби с договор, неподходящо избягване на постоянен 
обект и разнообразни въпроси, свързани с трансферното ценообразуване. Това развитие 
има потенциални последици далеч извън традиционната данъчна функция. Разбирането 
и справянето с развитието на BEPS и тяхното потенциално въздействие сега са по-
важни от всякога. 

                                                            
2 Пак там. 
3 Една от тези мерки е точно това, за което лидерите си говориха на майската среща на върха през 

2013-а година - автоматичен обмен на информация за данъчните становища. В момента страните-членки 
сами преценяват дали данъчните им практики имат значение за други членки. Липсата на прозрачност 
относно данъчните становища в различните членки се използва, според ЕК, от някои международни 
компании, за да намаляват данъчните си задължения. ЕК е убедена, че автоматичният обмен на 
информация ще даде възможност на страните-членки да открият някои неправомерни данъчни практики 
на дадена компания и ще предприемат необходимите действия за това. Така например, в момента 
Макдоналдс е разследвана за избягване на данъци, но поради липсата на автоматичност и други елементи 
от една по-общностна данъчна политика, компанията не е разследвана в други страни 
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Със засилването на вниманието на гражданското общество към данъчната 
справедливост, ЕС засилва усилията за постигане на  по-прозрачна, последователна и 
координирана данъчна система. Необходимостта от хармонизация на данъчните 
правила е по-належаща от всякога – и на първо място стои въпросът за по-голямата 
прозрачност. Когато информацията за това какво се случва в международното и в 
корпоративното данъчно облагане стане публично достояние, критиката и търсенето на 
алтернативи също ще бъдат по-добре развити. На второ място, може да се вземат мерки 
и да сложи край на ерозирането на данъчната основа и пренасочването на печалбите, 
т.нар. BEPS. Това е един от термините, които описват неправомерните усилия за 
отклоняване на печалбите и намаляване на реално плащаните данъци. И на последно 
място, може да се учреди глобален данъчен орган, при положение че има обществен и 
политически интерес. Дори и да има опасения за субсидиарност, от тази по-голяма цел 
може да се възползват всички, а не малцина: по-силен обществен сектор, по-добри 
обществени услуги и равномерно разпределена данъчната тежест върху отделните 
групи от населението.4

В края на 2015 г. България се присъедини и към други важни инструменти на 
ОИСР в областта на данъчната политика, а именно към международните инициативи за 
борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане чрез автоматичен 
обмен на информация за данъчни цели - Конвенцията за взаимно административно 
сътрудничество по данъчни въпроси, Многостранното споразумение между 
компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки  и 
Глобалният форум за прозрачност и обмен на информация. България е сред страните, 
поели ангажимент да направят необходимите промени в националното си 
законодателство и да обменят информация за данъчни цели от 2017 г.  В допълнение,  
през м. март т.г. правителството одобри присъединяването на страната ни към 
приобщаващата рамка на ОИСР за въвеждане на мерките по проекта за „Свиване на 
данъчната основа и прехвърлянето на печалби“ (BEPS). Приложими са и Директивите 
на ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта 
на данъчното облагане и националната ни правна уредба в Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (ДОПК). 

Проектът BEPS e представен като отговор на нарастващата загриженост на 
правителствата във връзка с ниските нива на данъците, плащани от някои 
мултинационални компании, които се възползват от празнините в данъчните системи 
на различните държави и остарелите спогодби за избягване на двойното данъчно 
облагане, които са значително по-назад от съвременните бизнес модели. 

Както икономиката, така и корпорациите станаха глобално интегрирани. Те 
трансформираха своите бизнес модели от ограничени на местно ниво в глобални. Това, 
според Г-20 и ОИСР, е „дало възможности на мултинационалните компании да намалят 
съществено данъчните си разходи” като изкуствено прекъснат връзката между 
приходите и дейностите, които ги генерират. Местните данъчни администрации на 
западните държави стартираха разследвания срещу мултинационални компании, 
твърдейки, че те не плащат „справедливия“ дял данъци в собствените си страни.5

                                                            
4 „Избягалите данъци“ – Кой плаща данъци в Централна и Източна Европа? – Доклад, изготвен от 

шест неправителствени организации от страни в Централна и Източна Европа: България (ЕС „За 
Земята“), Чехия (Glopolis), Унгария (Demnet), Латвия (Lapas), Полша (IGO) и Словения (Ekvilib). 
Изследването е координирано и написано от Finance Uncovered, www.financeuncovered.org. Вж. 
https://taxdog.files.wordpress.com/2017/03/runaway_taxes_a4_bg_new1_small.pdf (Достъп на 14.08.2017). 

5 Люксембург и Холандия са давали незаконни данъчни облекчения на компаниите Фиат и 
Старбакс, обяви Европейската комисия. Регулаторът нареди на двете държави да поискат от фирмите 
съответно 20 и 30 милиона евро неплатени данъци. Чрез сложни данъчни схеми властите на Люксембург 
и Холандия са позволили изкуствено занижаване на оборотите и печалбите на италианския автомобилен 

209 

 

http://www.financeuncovered.org/
https://taxdog.files.wordpress.com/2017/03/runaway_taxes_a4_bg_new1_small.pdf


25 години департамент „Право“, НБУ 
 

През 2012 г. Г-20 поиска от Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) да анализира ситуациите, които създават такива опасения. През 2013 
г. ОИСР публикува План за действие с конкретни стъпки, целящи да се справят с BEPS 
на международно ниво. 

Докладът анализира съществуващата среда и пояснява, че при определяне на 
вътрешните си данъчни правила, държавите в много случаи не взимат предвид 
данъчните ефекти от тях в другите юрисдикции. В резултат, въпреки че може да се 
постигане съгласуваност на национално ниво, такава не се постига в международен 
контекст. Ясен пример за това е използването на хибридни финансови инструменти 
като например преференциални акции с гарантиран дивидент. Последните дават 
основание за признаване на дълг и съответно на финансов разход от издателя им. В 
същото време в юрисдикцията на техния притежател, съответните суми се разглеждат 
като освободени  от данъчно облагане дивиденти. Друг пример е реализирането на 
огромни приходи чрез дистанционни или онлайн продажби, които остават необложени 
в страната, в която се намират съответните клиенти. 

Тези и още много други случаи, които предоставят възможности за намаляване на 
печалбите, избягване на формиране на данъчно присъствие в държавите, в които са 
клиентите, липсата на същност (substance) - например при използване на 
преференциални данъчни режими, несъответствията при хибридните финансови 
инструменти в момента се изследват от ОИСР.6 Какво е различно днес след като 
държавите се борят от години срещу избягването на плащането на данъци? По-скоро 
това е подходът от ново естество – вече говорим за структуриран план от 15 точки, 
които да се приемат на международно ниво, за да се отговори на предизвикателствата 
на BEPS. Мерките могат да бъдат групирани по следния начин в зависимост от целта 
им: 

1.Да се отговори на предизвикателствата на дигиталния бизнес, който значително 
изпреварва съществуващите данъчни правила. 

2.Попълване на съществуващите празнини и несъответствия в законовата рамка, 
което дава възможност на международните групи да създават структури и използват 
ощетяващи данъчни практики; 

3.Облагане на дейностите в зависимост от създадената стойност и ограничаване 
приспадането на спорни суми, които намаляват данъчната печалба като такива, 
свързани с нематериални активи, вътрешногрупови финансирания и възнаграждения за 
вътрешногрупови услуги; 

4.Усъвършенстване и допълнение на механизмите за обмен на информация и 
сътрудничество между държавите, които да осигурят прозрачност и ефективно 
прилагане на променените данъчни правила; 

5.Бързо въвеждане на правилата чрез иновативен механизъм, който да елиминира 
необходимостта за промяна на съществуващите правила едно по едно, в. т.ч. на ниво 
национални законодателства и двустранни данъчни спогодби. 

Тези стъпки в голяма степен са взаимосвързани  и имат за крайна цел да поставят 
край на BEPS.7  
                                                                                                                                                                                          
концерн „Фиат“ и американската верига за кафе „Старбакс“. Според ЕК, данъчните облекчения не 
отговарят на икономическите реалности и представляват неправомерна държавна помощ за частни 
дружества, което е против правилата на честна и свободна конкуренция в ЕС 

6 Александър Стефанов, Таня Джупанова, Проектът BEPS.Курс към нови международни 
данъчни правила, https://www2.deloitte.com/bg/bg/pages/tax/articles/beps-article.html (Достъп на 
14.08.2017). 

7 15те точки от плана BEPS 1. Да се отговори на предизвикателствата на дигиталната икономика; 
2. Да се неутрализира ефектът от хибридните договорености, пораждащи несъответствия; 3. Да се 
затегнат правилата за контролираните чуждестранни корпорации(CFC rules); 4. Да се ограничи 
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ОИСР, която работи по проекта, публикува доклади и проектодоклади по голяма 
част от темите в плана за действие, основно тези, свързани със запълването на празнини 
в законодателствата и облагане по мястото, където се създава стойността. Ето някои 
примери: 

1. Предложени са нови видове данъци, които да отговорят на бизнес моделите в 
дигиталната икономика; 

2. Неправомерното използване на данъчни спогодби (treaty shopping) ще стане по-
трудно, като за целта се даде кредит на повсеместното въвеждане на някои от вече 
съществуващите национални подходи като например въвеждането на клауза за 
„ограничаване на облекченията“, каквато има в данъчните спогодби на САЩ; 

3. По отношение на документацията, възприетата в Европа практика на 
структуриране на документирането на трансферното ценообразуване - мастър файл - 
местен файл, се препоръчва като всеобщ стандарт. 

Други от предложените мерки предполагат въвеждането на изцяло нови подходи, 
които ще променят облика на данъчната среда. Предложеното оповестяване на 
определена информация по държави (country-by-country reporting) ще предостави 
моментна картина на състоянието на една група за това как са разпределени по държави 
активите, персонала, приходите, определени плащания в рамките на групата (напр. за 
управленски услуги) и реално платените данъци в различните държави. Това ще улесни 
данъчните органи в техния работен анализ, предоставяйки им много по-добри 
възможности за начална оценка на групата и възможните рискови области, които може 
да се нуждаят от допълнителен анализ. 

Механизмите на проекта BEPS ще предоставят повече видимост върху 
международните компании. 8

В началото на март 2016 г. правителството ни официално одобри 
присъединяването на страната ни към приобщаващата рамка на ОИСР за въвеждане на 
мерките по проекта BEPS.9  Конвенцията бе подписана от 68 държави, включително 
България. Приемането на многостранната спогодба на практика ще промени широка 
                                                                                                                                                                                          
ерозирането на данъчната основа чрез данъчно приспадаеми разходи за лихви и други финансови 
плащания; 5. Да се постигне по-голяма ефективност в борбата с ощетяващите данъчни практики, като се 
взима предвид прозрачността и същността на транзакциите; 6. Да се предотвратят злоупотребите със 
СИДДО; 7. Да се предотвратят злоупотребите с изкуствено избягване на място на стопанска дейност; 8. 
Да се създадат правила, които да предотвратят уронването на данъчната основа и прехвърлянето на 
печалби чрез движението на нематериални активи между членове на групата; 9. Да се създадат правила, 
които да предотвратят уронване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби чрез преместването на 
риск или разпределение на излишен капитал към членове на групата; 10. Да се създадат правила, които да 
предотвратят уронването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби чрез други високорискови 
сделки 11.Да се съставят методологии за събирането и анализа на данни относно ерозирането на 
данъчната основа и прехвърлянето на печалби и да се идентифицират дейности за предотвратяването им; 
12. Да се въведат изисквания към данъкоплатците да обявяват своите агресивни данъчни стратегии; 13. 
Да се преразгледат въпросите за документацията за трансферно ценообразуване; 14. Да се подобри 
ефективността на механизмите за разрешаване на спорове; 15. Да се разработи многостранен инструмент 
за прилагане. 

8 Това коментира проф. Филип Бейкър, QC от Оксфордския университет и член на 
Международната фискална асоциация. По думите му мултинационалните компании трябва да 
предоставят отчети страна по страна, които показват икономическата активност на съответната 
компания. Тази практика има за цел да подпомогне данъчните власти, които могат да я използват като 
инструмент за оценка на риска, за да оценят дали една мултинационална компания продава продукти в 
дадена държава, но плаща по-малко данъци.  

9 България подписа конвенция за прилагане на мерките по проекта BEPS. Приемането на 
многостранната спогодба на практика ще промени широка мрежа от съществуващи данъчни спогодби за 
избягване на двойно данъчно облагане. На 7 юни се проведе официалната церемония по подписване на 
Международната многостранна конвенция за прилагане на мерките за предотвратяване на изкуственото 
намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). 
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мрежа от съществуващи данъчни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане 
(СИДДО). Промените имат за цел да ограничат злоупотребите със СИДДО, както и 
възможностите за изкуствено избягване на място на стопанска дейност (МСД). Също 
така, предвидените изменения следва да доведат до подобряване ефективността на 
процедурата по взаимно споразумение между данъчните администрации, ограничаване 
използването на хибридни несъответствия, както и въвеждане на задължителен 
арбитраж. 

България е избрала да включи в приложното поле на Конвенцията всички 
съществуващи спогодби, без тези с Холандия и Малта. По отношение на спогодбите с 
Холандия и Малта се очаква договаряне на промени или започване на двустранна 
процедура по договаряне в контекста на заложените в Многостранната конвенция 
мерки. 

Всяка от държавите подписали Многостранния инструмент ще трябва да въведе 
задължителни мерки за ограничаване на достъпа до СИДДО на лица, които не могат да 
докажат, че ползването на данъчно облекчение не е сред основните причини за 
конкретна структура. Тази нова мярка има по-широк обхват от традиционно прилагания 
критерий за определяне на действителния притежател на дохода, предмет на множество 
спорове през последните години в България. Новото правило може да засегне 
прилагането на облекчения от холдингови компании, установени в юрисдикции с 
благоприятни СИДДО по отношение на освобождаването от данък върху капиталови 
печалби от разпореждане с акции и дялове.  

Освен въвеждането на задължителните мерки, България прие резервирана 
позиция относно правилата за ограничаване на възможностите за изкуствено избягване 
на статута на МСД, както и тези за облагане на печалби от прехвърляне на акции в 
компании, инвестиращи в недвижимо имущество. 

 Тази позиция е неочаквана поради засиления фокус от страна на НАП към 
чуждестранни компании, които извършват стопанска дейност в страната без да са 
формално установени.10

С присъединяването ще участваме в дейностите, свързани с налагането на 
стандарти в областта на данъчните спогодби и трансферното ценообразуване, както и 
към процеса на разработване на мониторинг във връзка с въвеждането на вече 
договорените от ОИСР минимални стандарти на плана BEPS. Сред конкретните мерки 
и механизми за противодействие на BEPS, наред с други, са: 

- имплементирането на многостранна конвенция, за разлика от сега действащите 
системи от двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, 

- отстраняване на празнотите и осигуряване на синхронизация и въвеждането на 
стандарти, отчитащи достиженията на дигиталната икономика и бизнес; 

- хармонизация в данъчните законодателства на отделните държави; 
- разработване на ефективни правила за отчитане и оценка на икономическата 

активност на чуждестранните дружества и лица; 
- правила за ограничаване приспадането на лихви и други финансови плащания 

при определяне на данъчната основа; 
- въвеждане на ефективен механизъм за бърз и улеснен обмен на информация 

относно измененията в законодателните данъчноправни рамки на отделните страни и 
др.  

                                                            
10 България подписа конвенция за прилагане на мерките по проекта BEPS, Приемането на 

многостранната спогодба на практика ще промени широка мрежа от съществуващи данъчни спогодби за 
избягване на двойно данъчно облагане, 19 юни 
2017, http://cfo.cio.bg/1116_balgariya_podpisa_konvenciya_za_prilagane_na_merkite_po_proekta_beps 
(Достъп на 14.08.2017). 
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Глобализацията  вече е факт, включително в данъчното облагане, и то би 
трябвало да има потенциал и въведени общозадължителни правила, които да регулират 
несъответствията в данъчните политики и практики, да съумяват да ги коригират, за да 
се постигне справедливо разпределение на данъчната тежест на плоскостта големи 
мултинационални компании-отделни данъкоплатци. Проектът BEPS е насочен към 
развитие на международното данъчно облагане в контекста на световна икономика и се 
стреми да въведе баланс между интересите на мултинационалните компании от една 
страна и публичния интерес на държавите, респ. гражданите от друга. Поради обхвата и 
целите му, поставя нови предизвикателства пред компаниите, които оперират в 
множество държави и е свързан допълнителни изисквания за отчитането на техните 
операции и прозрачността на данъчните им практики. Същевременно прилагането на 
мерките по него вероятно ще бъде свързано с нарастване на административните 
изисквания към мултинационалните компании и на свързаните с това разходи. 

Борбата с отклонението от данъчно облагане е от основно значение за 
гарантирането на по-голяма справедливост и икономическа ефективност в рамките на 
вътрешния пазар в съответствие с основните политически приоритети на Комисията11. 
Борбата с избягването на корпоративните данъци е тясно свързана с тази програма.  

За разлика от отклонението от данъчно облагане, което е незаконно, избягването 
на данъци обикновено попада в границите на закона. Въпреки това много форми на 
избягване на данъци противоречат на духа на закона, тъй като тълкуването на 
понятието „законно“ се разтегля безкрайно, за да се сведе до минимум общият данъчен 
принос на дружеството. Като използват агресивни техники на данъчно планиране някои 
дружества се възползват от пропуските в данъчните системи и от несъответствията 
между националните правила, за да избегнат плащането на дължимите от тях данъци. 
Освен това данъчните режими в много държави позволяват на дружествата да 
прехвърлят изкуствено печалби в техните юрисдикции, което води до насърчаване на 
това агресивно данъчно планиране.  

Тези дейности нарушават справедливото поделяне на тежестта между 
данъкоплатците, лоялната конкуренция между предприятията и равнопоставеността 
между държавите членки при събирането на законно дължимия данък върху печалбите. 
Данъчната политика се определя главно на национално равнище. При все това, за да се 
осигури по-справедливо данъчно облагане и утвърждаване на принципа, че данъчното 
облагане следва да бъде обвързано с мястото, където се извършва стопанската дейност, 
Комисията увеличава усилията си за подпомагане на държавите членки в борбата 
срещу отклонението от данъчно облагане  и избягването на данъци във вътрешния 
пазар12. 

Понастоящем, всички тези действия представляват координирани усилия на 
международно ниво за създаване на правила, които по силата на международни актове, 
да бъдат имплементирани в законодателствата на отделните държави. Европейската 
комисия препоръчва модела BEPS като минимален стандарт на страните членки, който 
да бъде въведен до 2024 г. Някои от регулациите,касаещи пет области с риск за 
избягване на данъци, са вече факт: а) Ограничаване на лихвени плащания (interest 
limitation). Те влизат в сила, ако корпорация отпусне кредит с висока лихва на дъщерно 
предприятие през компания, регистрирана в трета страна с ниски или никакви данъци. 
Високите лихвени плащания се приспадат от данъчната основа в ЕС, изнесеният доход 

                                                            
11 Ново начало за Европа: Политически насоки за следващата Европейска комисия (юли  

2014).  
12 В тази връзка редовно се предоставя информация на платформата за 

междупарламентарен обмен на ЕС. Вж. http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do  (достъп на 
14.08.2017). 
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не се облага и в третата страна. б) Облагане при излизане (exit taxation). Ще се използва 
в сферата на интелектуалната собственост и патентите. ЕК дава следния пример: 
фармацевтична компания разработва нов продукт в страна членка и приспада разходите 
за изследвания от данъчната си основа. Щом активът започне да носи печалба, тя 
учредява нова компания в офшорна зона и прехвърля там патента. Така стойността, 
създавана от интелектуалната собственост не се таксува никъде. Страната членка вече 
ще може да обложи стойността на продукта, преди да е изнесен в чужбина) Избягване 
на хибриди (hybrids). Някои компании експлоатират разликата в дефинициите на 
дадени разходи в различните страни и ги приспадат двукратно. Други компании са в 
необлагодетелствано положение – принудени са да плащат данък върху един и същ 
доход в различни страни членки) Правило за контролирани чуждестранни компании 
(Controlled Foreign Company Rule). За такива се признават дружества в юрисдикции с 
ниски или никакви данъци, в които над 50% участие имат местни лица. д) Общи 
правила за противодействие на данъчните злоупотреби (General Anti – Tax Abuse 
Rule)13. Дали това е крачка към пълно хармонизиране на правилата в областта на 
данъчното облагане, предстои да стане ясно съвсем скоро. Оказа се, че единствено с 
приложение на вътрешното си право, отделните държави не могат да се справят сами с 
предизвикателствата, които глобалния, трансграничен бизнес налага. Общите правила 
представляват системност и придвидимост, както и правна сигурност14. 

 Въпросът е и да бъдат приложени ефикасно, за да постигнат ефекта, към който се 
стремят и преодолеят причините, които доведоха до тяхното създаване. 

 

                                                            
13 Голяма крачка за ЕС – малък напредък за данъчната справедливост, 22.06.2016,   

https://taxdog.wordpress.com/2016/06/22/anti-tax-avoidance-package/ (Достъп на 14.08.2017). 
14 Виж повече Симеонова, Г. , Симеонов, А. Принципът на правната сигурност и принципът на 

легитимните очаквания- гаранция за бенефициера при разходване на средства от фондовете на ЕС. 
Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС. Доклади от 
международна научно-приложна конференция. 2016.Университе издателство „ Св. Климент Охридски”, 
234-253 
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