
 

BG    BG 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 28.1.2016 г. 

COM(2016) 25 final 

2016/0010 (CNS) 

  

Предложение за 

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 

за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния 

автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане 

 



 

BG 2   BG 

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Мотиви и цели на предложението 

В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет подчертава, че „спешно 

е необходимо да се активизират усилията в борбата с избягването на данъци и с 

агресивното данъчно планиране, както на световно равнище, така и на равнище ЕС“. От 

декември 2014 г. Комисията даде бърз старт на първите мерки, насочени към 

възприемането на европейски подход. В същото време ОИСР приключи работата си по 

определянето в световен мащаб на правилата и стандартите, свързани с тези цели. 

С настоящата директива за изменение на Директива 2011/16/ЕС на Съвета, която е част 

от пакета на Комисията за борба с избягването на данъци, се дава отговор на 

политическия приоритет за борба с избягването на данъци и с агресивното данъчно 

планиране. Предложението е в отговор и на исканията, отправени от страна на 

Европейския парламент. То е в съответствие с инициативите, обявени в Плана за 

действие на Комисията за по-справедлива система за корпоративно данъчно облагане 

(COM (2015) 302) с цел борба с избягването на данъчно облагане. 

Предприятията традиционно разглеждат данъчното планиране като легитимна дейност 

въз основа на схващането, че за целта те използват законни механизми, за да намалят 

данъчните си задължения. Същевременно през последните години данъчното 

планиране става все по-усложнено, развива се и обхваща различни юрисдикции, като 

пренасочва облагаемите печалби към държави с благоприятни данъчни режими. Този 

„агресивен“ начин на данъчно планиране може да приема разнообразни форми, като 

например използване на техническите аспекти на данъчната система или на 

несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване или 

избягване на данъчните задължения. В резултат на това може да се стигне до двойно 

приспадане (например един и същ разход се приспада както в държавата на източника, 

така и в държавата, на която дружеството е местно лице), а също и до двойно данъчно 

необлагане (например даден доход не се облага с данък нито в държавата на източника, 

нито в държавата, на която получателят е местно лице). 

За разлика от малките и средните предприятия или отделните данъкоплатци, 

мултинационалните групи от предприятия се намират в изгодна позиция, която им 

позволява да използват съществуващите в националното и международното данъчно 

законодателство празноти, за да прехвърлят печалбите си от една държава в друга и по 

този начин да намалят своите данъчни задължения. 

Световната икономическа и финансова криза от последните години разкри пред 

обществото необходимостта да се гарантира, че всички данъкоплатци плащат 

полагащия им се дял от данъците. Това следва да доведе до по-високи данъчни 

приходи, които на свой ред да допринесат за намаляване на дефицита в обществения 

сектор в полза на всички граждани.  

В този контекст данъчните органи се нуждаят от изчерпателна и актуална информация 

относно структурата на МГП, политиката им на трансферно ценообразуване и 

вътрешните им сделки със свързани лица. За да се предотврати избягването на данъци и 

агресивното данъчно планиране, с настоящата директива по отношение на МГП се 

налагат изисквания за прозрачност. Изисква се МГП да предоставят — ежегодно и за 

всяка данъчна юрисдикция, в която извършват дейност — определена информация, 
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включително за размера на приходите, печалбата преди данъка върху дохода, платения 

и начисления данък върху дохода, броя на наетите лица, обявения капитал, 

неразпределената печалба и материалните активи. Тази информация ще даде 

възможност на данъчните органи да противодействат на вредните данъчни практики 

чрез промени в законодателството или подходящи оценки на риска и данъчни одити. 

По-голямата прозрачност би следвало да поощри МГП да плащат своя справедлив дял 

от данъците в държавата, в която са реализирали печалбата си.  

С новите изисквания за прозрачност административната тежест за предприятията 

следва да бъде минимална. МГП в ЕС принципно не следва да бъдат задължени да 

предоставят информация на всички държави — членки на ЕС, в които осъществяват 

дейност, а само на данъчните органи в държавата, на която те са местни лица за 

данъчни цели. Според изискването в директивата, след като получат отчета по 

държави, държавите членки трябва да предоставят информацията на онези държави 

членки, в които съгласно информацията в отчета дружествата от МГП са местни лица 

за данъчни цели или подлежат на данъчно облагане по отношение на дейността, която 

извършват чрез място на стопанска дейност. 

За да може както тежестта от отчитането, така и ползите за данъчните администрации 

да бъдат равномерно разпределени, единствено МГП, чийто общ приход на 

консолидирана основа е на стойност 750 000 000 EUR или повече, ще бъдат задължени 

да предоставят отчет по държави. По оценки на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) приблизително 85 до 90 процента от МГП няма да 

бъдат засегнати от изискването, но онези от тях, които контролират около 90 процента 

от корпоративните доходи, ще трябва да предоставят отчет по държави. 

Сега повече от всякога сътрудничеството между данъчните органи на държавите 

членки е решаващо за преодоляването на проблема с избягването на данъци и 

агресивното данъчно планиране. Административното сътрудничество между данъчните 

органи на държавите членки е заложено в законодателството на ЕС, в което са 

определени и редица инструменти, подпомагащи взаимодействието при събирането на 

дължимите данъчни приходи, включително при обмена на информация. ЕС обаче 

трябва да продължи да укрепва това сътрудничество, за да гарантира гладкото 

функциониране на вътрешния пазар по отношение на основните права, залегнали в 

Хартата на основните права на ЕС. 

С Директива 77/799/ЕИО на Съвета
1
 за първи път бе потърсен отговор на 

необходимостта от активизиране на усилията на държавите членки за взаимопомощ в 

областта на данъчното облагане. Тя бе заменена от Директива 2011/16/ЕС на Съвета
2
 

(ДАС), чиято цел бе да подобри ефективността на предходната директива. През 

последните години бяха приети две изменения на директивата с Директива 2014/107/ЕС 

(ДАС2) и Директива (ЕС) 2015/2376 (ДАС3), като целта бе да се осигурят 

допълнителни инструменти в областта на финансовите отчети, данъчните становища и 

предварителните споразумения за ценообразуване, посредством които данъчните 

органи да търсят решения на проблема с данъчните измами, отклонението от данъчно 

облагане и агресивното данъчно планиране. 

Целта на настоящото предложение е да се гарантира, че Директива 2011/16/ЕС 

продължава да осигурява условията, необходими за всеобхватното и ефективно 

                                                 
1 ОВ L 336, 27.12.1977 г., стр. 15. 
2 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното 

сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 

64, 11.3.2011 г., стр. 1). 
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административно сътрудничество между данъчните администрации, като предвижда 

задължителен автоматичен обмен на информация относно отчетите по държави.  

Настоящата директива е в съответствие с тенденциите в международен план. На 5 

октомври 2015 г. ОИСР представи окончателните си доклади по Плана за действие 

срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), който е сред 

най-големите инициативи за промяна на съществуващите данъчни норми в 

международен мащаб. На 15 и 16 ноември 2015 г. пакетът на ОИСР беше подкрепен от 

лидерите на Г-20. В резултат на работата по действие 13 от Плана за действие на ОИСР 

относно BEPS бе създаден набор от стандарти за предоставянето на информация във 

връзка с трансферното ценообразуване на МГП, включително глобалния файл, 

локалния файл и отчета по държави. Директивата допринася за прилагането на 

отчитането по държави в рамките на Съюза. 

Повечето държави членки, в качеството си на членки на ОИСР, са поели ангажимент да 

постигнат крайните резултати, посочени в окончателните доклади по 15-те действия за 

борба с BEPS. Поради това за успешното функциониране на вътрешния пазар е от 

съществено значение държавите членки да транспонират политическите ангажименти, 

поети в рамките на BEPS, в националните си системи по съгласуван и достатъчно 

координиран начин. Това би следвало да е пътят, по който да се стигне до възможно 

най-много ползи за вътрешния пазар като цяло. В противен случай съществува риск 

едностранното изпълнение на проекта BEPS да доведе до конфликт между 

националните политики и до възникването на нови пречки за вътрешния пазар, който 

ще продължи да бъде разпокъсан на 28 части и да бъде ощетяван поради 

несъответствия и други изкривявания.  

Настоящата инициатива цели да уеднакви в известна степен изпълнението на дейност 

13 по проекта BEPS в рамките на целия ЕС. Друга цел на директивата е да се насърчи 

лоялната конкуренция между различните стопански субекти, като в крайна сметка се 

предпазят данъчните основи на държавите — членки на ЕС. 

Предложението бе изготвено по начин, който позволява автоматичният обмен на 

информация за отчетите по държави да се извършва въз основа на съществуващите в 

Директива 2011/16/ЕС норми относно практическите договорености за обмена на 

информация, включително използването на стандартни формуляри.  

Ангажиментът на Комисията да изготви такова предложение за автоматичен обмен на 

информация относно отчитането по държави е включен в работната ѝ програма за 2016 

г
3
. 

 

• Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на 

политиката 

Пакет от мерки за данъчна прозрачност (COM (2015) 136) 

Пакетът обхваща два основни елемента: i) предложение за въвеждане на автоматичен 

обмен на информация между държавите членки относно данъчните им становища ii) 

информация от страна на Комисията във връзка с провежданата от нея оценка на 

необходимостта от въвеждане на допълнителни изисквания за оповестяване на някои 

видове корпоративна данъчна информация. 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/priorities/work-programme-2016_bg  

http://ec.europa.eu/priorities/work-programme-2016_bg
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Настоящото предложение не изключва възможността в бъдеще Комисията да направи 

предложение за налагане на дружествата на задължения за публично оповестяване. 

План за действие на Комисията за по-справедлива система за корпоративно 

данъчно облагане (COM (2015) 302) 

Настоящото предложение е в съответствие с инициативите, обявени в Плана за 

действие по отношение на борбата с избягването на данъци. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

С предложението се изменя Директива 2011/16/ЕС,  изменена с Директива 

2014/107/ЕС
4
 и с Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета

5
, като се въвежда специфично 

изискване за автоматичен обмен на информация относно отчитането по държави. 

Измененията се съдържат в член 1 от предложението. Те включват по-специално: 

Член 3 (Определения) се изменя.  

В член 8аа от държавите членки се изисква да въведат задължение за МГП да 

представят съответната информация (отчета по държави), като автоматично обменят 

получената информация с другите заинтересовани държави членки.   

В член 20, параграф 6 за целите на обмена е предвидено използването на стандартен 

формуляр, а в член 21, параграф 7 се определени практическите договорености. 

Добавен е нов член 25а относно санкциите. 

Добавено е и ново приложение, в което са посочени определенията, приложими по 

отношение на предложението, задълженията за МГП, а също и образците за обмен на 

информация.  

• Субсидиарност (при неизключителна компетентност)  

Предметът на измененията попада в обхвата на правното основание на Директива 

2011/16/ЕС — член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), 

чиито разпоредби са насочени към гладкото функциониране на вътрешния пазар. В 

член 115 от ДФЕС се предвижда сближаването на онези разпоредби, предвидени в 

закони, подзаконови или административни актове на държавите членки, които пряко се 

отнасят до създаването или функционирането на вътрешния пазар и пораждат 

необходимост от сближаване на законодателството. 

За да обезпечи гладкото функциониране на вътрешния пазар, ЕС трябва да гарантира 

лоялна конкуренция и равнопоставеност между малките и средните предприятия и 

европейските и неевропейските МГП. Възможностите на МГП да използват практики 

за агресивно данъчно планиране произтичат от трансграничния мащаб на тяхната 

дейност. Затова задължението за отчитане следва да важи за всички мултинационални 

предприятия, които са част от европейски и неевропейски групи. Без този елемент 

инициативата ще бъде по-малко ефективна при постигането на крайната цел, а именно 

осигуряване на гладкото функциониране на вътрешния пазар. 

Настоящото предложение е съобразено с принципа на субсидиарност, определен в член 

5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. 

                                                 
4 OВ L 359, 16.12.2014 г.  
5 OВ L 332, 18.12.2015 г. 
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Следователно достъпът на държавите членки до отчитането по държави може да бъде 

осигурен по ефективен начин единствено чрез действие на равнището на Съюза. Целта 

— а именно всички държави членки да получават отчетите по държави — не може да 

бъде постигната в достатъчна степен чрез некоординирани действия, предприемани 

самостоятелно от всяка държава членка. Освен това, за да бъде възможен обмен на 

информация, която потенциално оказва влияние върху данъчните основи на повече от 

една държава членка, е необходимо да се възприеме общ подход, който да бъде 

задължителен. Следва да се отбележи, че тъй като МГП обикновено упражняват 

дейност в различни държави членки, настоящото предложение се характеризира с 

трансграничен елемент. 

• Пропорционалност 

Конкретният проблем, който беше установен и за който е необходимо да се намери 

решение в рамките на политиката, е липсата на прозрачност по отношение на 

корпоративните структури с трансграничен елемент и значителна по мащаб на дейност, 

която оказва неблагоприятен ефект, особено върху гладкото функциониране на 

вътрешния пазар. Решението в рамките на политиката обхваща само МГП, които 

извършват дейност в няколко държави, както в рамките на Европейския съюз, така и в 

юрисдикции извън него. По този начин от гледна точка на решаването на установения 

проблем предложението съответства в най-голяма степен на принципа на 

пропорционалността. За основа се използва автоматичният обмен на основна 

информация, чрез който става възможно всяка държава членка, в която дружеството 

извършва дейност, да получава информация. Следователно предложените изменения не 

надхвърлят действията, необходими за преодоляването на разглежданите проблеми, и 

така допринасят за постигането на целите на Договора по отношение на гладкото и 

ефективно функциониране на вътрешния пазар.  

Настоящото предложение е съобразено с принципа на пропорционалност, определен в 

член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз. 

• Избор на инструмент 

Целта на настоящото предложение е обхватът на автоматичния обмен на информация 

(АОИ) в ЕС да бъде разширен. Инициатива на равнището на ЕС е необходима както от 

гледна точка на вътрешния пазар, така и от гледна точка на ефикасността и 

ефективността:  

– такава инициатива осигурява съгласуван, последователен и широкообхватен 

подход на ЕС по отношение на АОИ в рамките на вътрешния пазар; тя би 

осигурила единен за всички държави членки подход към отчитането, което на 

свой ред би било източник на икономии от разходи както за данъчните 

администрации, така и за предприятията; 

– използването на правен инструмент на равнището на ЕС би гарантирало и 

сигурност за данъчните администрации и дружествата в рамките на ЕС; 

– такъв правен инструмент на равнището на ЕС би допринесъл за по-нататъшното 

развитие на международния стандарт за АОИ относно отчетите по държави в 

съответствие с обсъжданията и договореностите, постигнати в рамките на 

ОИСР; 

– за да се улесни отчитането на информацията съгласно ДАС, правният 

инструмент на равнището на ЕС ще предполага използването на 

информационно-технологични решения, които вече са въведени или са в процес 

на разработване. Съгласно настоящата директива държавите — членки на ЕС, 
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обменят информация в специални формати, като използват специален 

комуникационен канал. Тези формати лесно могат да бъдат разширени, така че 

да бъдат използвани и за допълнителните позиции, които се предлага да бъдат 

включени. Тъй като държавите членки са инвестирали много време и средства 

при разработването на тези формати, ще бъдат реализирани икономии от 

мащаба, ако те обменят информацията за новите позиции чрез вече 

съществуващите формати. 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Консултации със заинтересованите страни 

Консултации в контекста на Плана за действие относно данъчните измами и 

отклонението от данъчно облагане и включените в него препоръки (COM (2012) 

722), както и в рамките на други форуми  

В резолюцията си от 21 май 2013 г.
6
 Европейският парламент приветства Плана за 

действие на Комисията и включените в него препоръки и настоятелно призовава 

държавите членки да следват своите ангажименти и да възприемат плана за действие на 

Комисията; в резолюцията също така се подчертава, че ЕС следва да поеме водеща роля 

в обсъждането в световен мащаб на борбата с данъчните измами, избягването на 

данъци и данъчните убежища, по-специално по отношение на популяризирането на 

обмена на информация. 

Европейският икономически и социален комитет прие становището си на 17 април 2013 

г
7
.  Комитетът одобрява плана за действие на Комисията и подкрепя усилията ѝ за 

намиране на подходящи решения, насочени към намаляване на данъчните измами и 

отклонението от данъчно облагане.  

През последните години държавите членки работиха усилено в рамките на групата 

„Кодекс за поведение“, за да подобрят обмена на информация относно трансграничните 

становища и в областта на трансферното ценообразуване. Съветът получава редовна 

информация под формата на доклади за заключенията на тази работна група
8
.  

Повечето държави членки са членки на ОИСР и са участвали в продължителните и 

задълбочени дискусии относно действията за борба с BEPS, проведени в периода 

между 2013 и 2015 г., включително в подготовката на редица технически аспекти. 

ОИСР организира широки обществени консултации със заинтересованите страни за 

всяко едно от действията по проекта BEPS. Освен това Комисията е провела както 

вътрешни разисквания, така и обсъждания с експерти от ОИСР по редица теми от 

областта на BEPS, по-специално при съмнения относно съвместимостта на някои от 

идеите и/или предложените решения с правото на ЕС. 

През втората половина на 2014 г. италианското председателство на Съвета представи 

идеята за пътна карта на ЕС относно BEPS и насърчи постигането на съгласуваност с 

други успоредни инициативи на ОИСР при спазване на правото на ЕС. Този подход бе 

                                                 
6
 Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2013 г. относно борбата срещу данъчните измами, 

отклонението от данъчно облагане и данъчните убежища (доклад Kleva) — 2013/2060 (INI). 
7
 Становище на Европейския икономически и социален комитет от 17 април 2013 г. относно Съобщение 

на Комисията до Европейския парламент и Съвета — План за действие за укрепване на борбата срещу 

данъчните измами и укриването на данъци, COM (2012) 722 final (доклад Dandea) — CESE 101/2013. 
8 Публичните доклади от работата на групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) 

са достъпни тук. 

http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=Code+Conduct+Business+Taxation+Report&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
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одобрен от работната група на високо равнище по въпросите на данъчното облагане и 

бе възприет в работата на следващите председателства. Обсъжданията на пътната карта 

на ЕС относно BEPS продължиха и през 2015 г. Целта бе да се даде принос към 

работата на ОИСР и да се създадат условия за безпроблемното изпълнение на бъдещите 

препоръки на ОИСР, като в същото време се вземат предвид особеностите на ЕС. 

Проведената от Комисията обществена консултация относно прозрачността в 

данъчната област даде възможност на заинтересованите страни да изразят становището 

си относно различните аспекти на прозрачността в областта на корпоративното 

данъчно облагане, по-специално относно отчитането по държави. Представените 

варианти бяха съсредоточени главно върху публичното отчитане на предприятията, 

като бе засегнат също и обменът на информация между данъчните администрации 

съгласно изискването в действие 13 от проекта BEPS. Комисията получи общо 422 

отговора, по-голямата част от които съдържаха важна обратна информация по 

отношение на публичните и непубличните мерки за прозрачност в данъчната област. 

Що се отнася до действие 13 от проекта BEPS, макар че стопанските субекти не 

посрещат с ентусиазъм обмена на такава информация между данъчните органи, 

повечето отговори бяха в подкрепа на мярката. 

 

Държави членки 

Директивата е съобразена с международните тенденции на равнището на ОИСР и с 

работата на организацията в областта на BEPS, в която повечето държави — членки на 

ЕС, също участват. Европейската комисия също взе много активно участие, бяха 

проведени обстойни консултации и с други юрисдикции и заинтересовани страни.  

• Оценка на въздействието 

След като в началото на 2013 г. ОИСР публикува доклада си относно преодоляването 

на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и т.нар. План за 

действие срещу BEPS беше одобрен от лидерите на Г-20 през септември 2013 г., ОИСР 

започна интензивна двугодишна работа, резултатът от която бе представянето на 13 

доклада през ноември 2015 г. В тези доклади се определят нови или засилени 

международни стандарти, както и конкретни мерки за подпомагане на държавите за 

овладяване на проблема с BEPS. В рамките на тези усилия членовете на ОИСР/Г-20 са 

поели ангажимент по отношение на пространния пакет от мерки и последователното му 

прилагане. 

В качеството си на членки на ОИСР много от държавите членки вече са започнали, в 

някои области неотложно, да транспонират резултатите от проекта BEPS в своите 

национални законодателства. Поради това е от решаващо значение да се постигне бърз 

напредък при договарянето на правилата, чрез които ще се гарантира координирано 

изпълнение на заключенията относно BEPS в целия ЕС.  Поради опасенията за 

сериозен риск от фрагментиране на вътрешния пазар, което би било най-вероятният 

резултат от некоординирани едностранни действия от държавите членки, в настоящото 

предложение се извеждат решения за постигане на съгласуваност и известна степен на 

уеднаквяване при прилагането на действие 13 от проекта BEPS в рамките на ЕС. 

Комисията полага всички усилия, за да отговори едновременно както на спешната 

нужда от действия, така и на категоричната необходимост да се предотврати ситуация, 

в която функционирането на вътрешния пазар е изложено на риск, било чрез 

самостоятелни действия на държавите членки (независимо дали са членки на ОИСР или 

не) и приети от тях едностранни мерки, било въобще поради липсата на действия на 
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други държави членки. Възможността да бъдат предложени актове с незадължителна 

юридическа сила също бе разгледана, но бе отхвърлена като неподходяща от гледна 

точка на осигуряването на координиран подход. 

Настоящото предложение се придружава от отделен работен документ на службите на 

Комисията, в който е поместена актуална информация и доказателствен материал и е 

представен подробен преглед на съществуващите научни трудове и икономически 

доказателства в областта на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на 

печалби. Документът стъпва върху последните проучвания на ОИСР, Европейската 

комисия и Европейския парламент, наред с други. В него са откроени основните и най-

често срещани механизми, които според ОИСР са свързани с агресивното данъчно 

планиране. Обобщени са и заключенията от задълбочения преглед на основните 

механизми за агресивно данъчно планиране въз основа на проведения през 2015 г. от 

името на Комисията анализ по държави членки. Описан е начинът, по който 

изпълнението на действие 13 от Плана за действие BEPS чрез настоящото предложение 

допълва други инициативи за прилагане на докладите на ОИСР в областта на BEPS в 

рамките на ЕС и допринася за постигането на общо минимално ниво на защита срещу 

избягването на данъци. 

В този контекст за настоящото предложение не беше извършена оценка на 

въздействието въз основа на следните основания: налице е тясна връзка с работата на 

ОИСР в областта на BEPS и по-конкретно с действие 13; работният документ на 

службите на Комисията съдържа значителен набор от данни и анализи; на по-ранен 

етап заинтересованите страни бяха включени активно в консултациите по техническите 

елементи на предложените правила; и по-конкретно, в момента има неотложна 

потребност от координирани действия в рамките на ЕС в тази област, която 

представлява политически приоритет от международно значение. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Отражението на предложението върху бюджета на ЕС е представено във финансовата 

обосновка, придружаваща предложението, и се вписва в рамките на наличните ресурси. 

Разходите за допълнителните информационно-технологични инструменти, чрез които 

да се улесни предоставянето на информация между държавите членки, ще бъдат 

финансирани по програма „Фискалис 2020“, предвидена в Регламент (ЕС) № 1286/2013, 

по която се осигурява финансова подкрепа за дейности, насочени към подобряването на 

административното сътрудничество между данъчните органи в ЕС. 
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2016/0010 (CNS) 

Предложение за 

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 

за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния 

автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

членове 113 и 115 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взе предвид становището на Европейския парламент
9
, 

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет
10

, 

в съответствие със специална законодателна процедура, 

като има предвид, че:  

(1) През последните години предизвикателствата, свързани с данъчните измами и 

отклонението от данъчно облагане, нараснаха значително и тази тенденция буди 

тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Автоматичният 

обмен на информация представлява важен инструмент в това отношение, затова 

в своето съобщение от 6 декември 2012 г., съдържащо план за действие за 

засилване на борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, 

Комисията подчерта необходимостта от активно насърчаване на автоматичния 

обмен на информация и на бъдещите европейски и международни стандарти за 

прозрачност и обмен на информация в данъчната област. В заключенията си от 

22 май 2013 г. Европейският съвет поиска разширяване на обхвата на 

автоматичния обмен на информация както на равнището на ЕС, така и на 

световно равнище, с оглед на борбата срещу данъчните измами, отклонението от 

данъчно облагане и агресивното данъчно планиране. 

(2) Тъй като мултинационалните групи от предприятия (МГП) извършват дейност в 

различни държави, те имат възможност да използват практики за агресивно 

данъчно планиране, до които националните дружества нямат достъп. При това 

положение националните дружества, които обикновено са малки и средни 

предприятия (МСП), могат да се окажат особено силно засегнати, тъй като 

данъчната им тежест е по-висока от тази на МГП. От друга страна, всички 

държави членки могат да понесат загуба на приходи, като съществува и риск от 

конкуренция за привличане на МГП чрез предлагането на данъчни предимства. 

Това се превръща в проблем за гладкото функциониране на вътрешния пазар. 

                                                 
9 ОВ C ,  г., стр. . 
10 ОВ C ,  г., стр. . 
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(3) Данъчните органи на Съюза се нуждаят от изчерпателна и адекватна 

информация относно структурата на МГП, политиката им за трансферно 

ценообразуване и вътрешните им сделки в рамките на ЕС и извън него. Тази 

информация ще даде възможност на данъчните органи да противодействат на 

вредните данъчни практики чрез промени в законодателството или подходящи 

оценки на риска и данъчни одити, както и да определят дали предприятията са 

участвали в практики, водещи до изкуствено прехвърляне на значителни по 

размер печалби в по-облагодетелствани в данъчно отношение райони. 

(4) По-голямата прозрачност спрямо данъчните органи би могла да стимулира МГП 

да се откажат от някои практики и да заплащат своя справедлив дял от данъците 

в държавата, в която реализират печалби. Затова повишаването на прозрачността 

за МГП представлява съществена част от усилията за овладяване на проблема 

със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. 

(5) В Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите 

членки по отношение на Кодекса за поведение относно документацията във 

връзка с трансферното ценообразуване при свързани предприятия в Европейския 

съюз (ДТЦ) вече е предвиден метод, чрез който МГП в Съюза могат да 

предоставят на данъчните органи информация за глобалната стопанска дейност 

и политиките за трансферно ценообразуване (глобален файл), както и 

информация за конкретните сделки на местното предприятие (локален файл). 

Тези правила относно ДТЦ обаче понастоящем не предвиждат никакъв 

механизъм за предоставяне на отчети по държави.  

(6) В отчета по държави МГП следва ежегодно да предоставят информация за 

размера на дохода, печалбата преди данъка върху доходите, както и за платения 

и начисления данък върху дохода за всяка данъчна юрисдикция, в която 

извършват дейност. МГП следва също така да отчитат броя на своите наети 

лица, обявения капитал, неразпределената печалба и материалните активи във 

всяка данъчна юрисдикция. На последно място, МГП следва да идентифицират 

всички предприятия в групата, които извършват стопанска дейност в определена 

данъчна юрисдикция, и да предоставят информация за тази дейност по 

отношение на всяко едно от тях. 

(7) С оглед на по-ефикасното използване на публичните ресурси и намаляването на 

административната тежест за МГП, задължението за отчитане следва да се 

прилага само за МГП, чийто годишен приход на консолидирана основа е над 

определен размер. С директивата следва да се гарантира, че в целия ЕС се 

събира една и съща информация, която се предоставя своевременно на 

данъчните администрации. 

(8) За да се обезпечи гладкото функциониране на вътрешния пазар, ЕС трябва да 

осигури лоялна конкуренция между европейските МГП и неевропейските МГП, 

при които едно или повече от принадлежащите към групата предприятия се 

намират в ЕС. Поради това задължението за отчитане следва да се прилага и за 

двата вида МГП. 

(9) Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими 

при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата 

директива, и да гарантират, че тези санкции са ефективни, пропорционални и 

възпиращи, както и че действително се прилагат. 
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(10) За да се осигури гладкото функциониране на вътрешния пазар, е необходимо да 

се гарантира, че държавите членки приемат координирани правила относно 

задълженията за прозрачност по отношение на МГП. 

(11) Що се отнася до обмена на информация между държавите членки, в Директива 

2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното 

сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 

77/799/ЕИО такъв задължителен обмен вече е предвиден в редица области. 

Обхватът му следва да бъде разширен, така че да включва и задължителния 

автоматичен обмен на информация между държавите членки по отношение на 

отчетите по държави. 

(12) Във всеки отделен случай задължителният автоматичен обмен между държавите 

членки на информация относно отчетите по държави следва да включва 

съобщаването на определен набор от основна информация, до която да имат 

достъп онези държави членки, в които, въз основа на информацията в 

съответния отчет, едно или повече принадлежащи към МГП предприятия са или 

местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение 

на стопанската дейност, която извършват чрез място на стопанска дейност на 

МГП. 

(13) За да се сведат до минимум разходите и административната тежест както за 

данъчните администрации, така и за МГП, е необходимо да се предвидят 

съобразени с международните тенденции правила и да се насърчи тяхното 

прилагане. На 19 юли 2013 г. Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР) публикува План за действие срещу свиването на данъчната 

основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), който е сред най-големите 

инициативи за промяна на съществуващите данъчни норми в международен 

мащаб. На 5 октомври 2015 г. ОИСР представи окончателните си доклади, които 

бяха одобрени от финансовите министри на държавите от Г-20. По време на 

срещата, проведена на 15 и 16 ноември 2015 г., пакетът на ОИСР беше 

подкрепен и от лидерите на Г-20. 

(14) В резултат на работата по действие 13 от Плана за действие срещу BEPS бе 

създаден набор от стандарти относно предоставянето на информация за МГП, 

включително глобалния файл, локалния файл и отчета по държави. Затова е 

уместно стандартите на ОИСР да се вземат предвид при установяването на 

правилата за отчитането по държави. 

(15) При действието на равнището на Съюза в областта на отчитането по държави 

следва да продължи да се обръща специално внимание на предлаганите занапред 

промени на равнището на ОИСР. При прилагането на настоящата директива 

държавите членки следва да използват окончателния доклад за 2015 г. по 

действие 13 от проекта относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето 

на печалби на ОИСР/Г-20, който бе разработен от ОИСР, като средство за 

онагледяване или тълкуване на същността на настоящата директива, както и с 

цел съгласуваното ѝ прилагане в държавите членки.  

(16) Необходимо е да се уточнят езиковите договорености за обмена на информация 

между държавите членки относно отчетите по държави. Освен това е нужно да 

се приемат практическите договорености, необходими за актуализирането на 

мрежата CCN. За да се осигурят еднакви условия за прилагането на член 20, 

параграф 6 и член 21, параграф 7, на Комисията следва да бъдат предоставени 
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изпълнителни правомощия. Те следва да се упражняват в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета. 

(17) С оглед на по-ефективното използване на ресурсите и улесняването на обмена на 

информация, както и за да се избегне необходимостта всички държави членки да 

въвеждат сходни по характер промени в системите си, обменът на информация 

следва да се извършва посредством общата комуникационна мрежа (CCN), 

разработена от Съюза. Практическите договорености, необходими за 

актуализирането на системата, следва да бъдат приети от Комисията в 

съответствие с процедурата по член 26, параграф 2 от Директива 2011/16/ЕС. 

(18) Обхватът на задължителния обмен на информация следва да бъде разширен, 

така че да включва автоматичния обмен на информация относно отчетите по 

държави. 

(19) В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, 

признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.  

(20) Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно 

сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с 

правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в 

достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от 

уеднаквяване и ефективност може да бъде постигната по-добре на равнището на 

Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, 

настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел. 

(21)  Поради това Директива 2011/16/ЕС следва да бъде съответно изменена, 

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА: 

Член 1 

Директива 2011/16/ЕС се изменя, както следва: 

1) Член 3 се изменя, както следва:  

а) точка 9 се заменя със следното: 

„9. „автоматичен обмен на информация“ означава, 

а) за целите на член 8, параграф 1 и членове 8а и 8аа — системно предоставяне на друга 

държава членка на предварително определена информация, без предварително 

отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време; за целите 

на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за 

информация в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е 

достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в 

тази държава членка; 

б) за целите на член 8, параграф 3а — системно предоставяне на предварително 

определена информация относно местни лица на други държави членки на съответната 

държава членка, на която те са местни лица, без предварително отправено искане, на 

предварително определени редовни интервали от време;  

в) за целите на останалите разпоредби на настоящата директива освен член 8, 

параграфи 1 и 3a, член 8а и член 8аа — системно предоставяне на предварително 

определена информация в съответствие с букви а) и б) от настоящата точка.“ 
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б) добавя се следната втора алинея: 

„В контекста на член 8, параграфи 3a и 7a, член 21, параграф 2 и член 25, параграфи 2 и 

3 понятията, оградени с кавички, имат същото значение като в съответните 

определения, установени в приложение I. В контекста на член 8аа и приложение III 

понятията, оградени с кавички, имат същото значение като в съответните определения, 

установени в приложение III.“ 

 

2) В глава II, раздел II се създава следният член 8аа:  

„Член 8аа 

Обхват и условия на задължителния автоматичен обмен на информация относно 

отчетите по държави 

  

1. Всяка държава членка взема необходимите мерки, за да изиска от „крайното 

предприятие майка“ на дадена „МГП“, което е нейно местно лице за данъчни 

цели, или от всяко друго „отчитащо се предприятие“ в съответствие с 

приложение III, раздел II да представи отчет по държави за своята „отчетна 

финансова година“ в срок от 12 месеца след последния ден на „отчетната 

финансова година“ на „МГП“ в съответствие с приложение III, раздел II. 

2. Компетентният орган на държава членка, която е получила „отчета по държави“ 

съгласно параграф 1, в рамките на срока, определен в параграф 4, чрез 

автоматичен обмен предоставя този доклад на всяка друга държава членка, в 

която, въз основа на информацията в отчета по държави, една или повече 

„съставни единици“ на „МГП“ на „отчитащото се предприятие“ са или местни 

лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на 

дейността, извършвана чрез място на стопанска дейност.  

3. Отчетът по държави съдържа следната информация относно „МГП“: 

 a) за всяка юрисдикция, в която „МГП“ извършва дейност — обобщена 

информация относно размера на приходите, печалбата (загубата) преди данъка 

върху дохода, платения данък върху дохода, начисления данък върху дохода, 

обявения капитал, натрупаната печалба, броя на наетите лица и материалните 

активи, различни от парични средства или парични еквиваленти; 

б) идентификация на всяка „съставна единица“ на „МГП“, като се посочва 

юрисдикцията, в която „съставната единица“ е местно лице за данъчни цели, и 

юрисдикцията, съгласно чието законодателство съставната единица е 

организирана, когато тя е различна от юрисдикцията, в която „съставната 

единица“ е местно лице за данъчни цели, както и естеството на основната 

стопанска дейност или дейности на тази „съставна единица“. 

4.  Предоставянето на информацията се извършва в срок от 15 месеца след 

последния ден на финансовата година за „МГП“, за която се отнася отчетът по 

държави. Първият отчет по държави се предоставя за финансовата година на 

„МГП“, започваща на 1 януари 2016 г. или след това. 

5.  Разпоредбите на член 17, параграф 4 не се прилагат за информацията, която се 

обменя в съответствие с параграфи 1 и 4 от настоящия член.“; 
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3) В член 20 се добавя следният параграф 6: 

 „6. Автоматичният обмен на информация относно отчета по държави съгласно 

член 8аа се извършва чрез стандартния формуляр, установен в таблици 1, 2 и 3 

от раздел III на приложение III. Посредством актове за изпълнение Комисията 

приема езиковите договорености за този обмен в срок до 31 декември 2016 г. 

Езиковите договорености не възпрепятстват държавите членки да съобщават 

информацията, посочена в член 8аа, на всеки един от официалните и работните 

езици на Съюза. Въпреки това тези езикови договорености може да предвиждат, 

че основните елементи на подобна информация се изпращат също така и на друг 

официален език на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие 

с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.“; 

 

4) В член 21 се добавя следният параграф 6: 

 „6. Информацията, съобщена съгласно член 8аа, параграф 2, се предоставя по 

електронен път чрез мрежата CCN. Комисията приема необходимите 

практически договорености за актуализирането на мрежата CCN посредством 

актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.“; 

 

5) В член 23 параграф 3 се заменя със следното: 

 „3. Държавите членки предоставят на Комисията годишна оценка за 

ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в членове 8, 

8а и 8аа, и съобщават постигнатите практически резултати. Редът и условията за 

предоставянето на годишната оценка се одобряват от Комисията посредством 

актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.“; 

 

6) Създава се следният член 25a: 

„Член 25a 

Санкции  

 Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при 

нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива 

и отнасящи се до член 8аа, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на 

тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и 

възпиращи. В срок до 31 декември 2016 г. държавите членки съобщават на 

Комисията тези правила и мерки и незабавно я уведомяват за всяко последващо 

изменение, което ги засяга.“; 

 

7) Член 26 се заменя със следното: 

 

„Член 26 

Процедура на комитет 
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1. Комисията се подпомага от Комитет за административно сътрудничество в 

областта на данъчното облагане. Този комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*). 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 

182/2011. 

 

(*)  Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и 

условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., 

стр.13).“;  

 

 8) Добавя се приложение III, чийто текст се съдържа в приложение I към 

настоящата директива. 

Член 2 

1. Държавите членки приемат и публикуват до 31 декември 2016 г. законовите, 

подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се 

съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията 

текста на тези разпоредби. 

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2017 г. 

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа 

позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им 

публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите 

членки. 

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от 

националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с 

настоящата директива. 

Член 3 

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Член 4 

Адресати на настоящата директива са държавите членки. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 

 Председател 
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА  

 1.1. Наименование на предложението/инициативата  

 1.2. Съответни области на политиката в структурата на УД/БД 

 1.3. Естество на предложението/инициативата  

 1.4. Цели  

 1.5. Мотиви за предложението/инициативата  

 1.6. Срок на действие и финансово отражение  

 1.7. Планирани методи на управление  

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

 2.1. Правила за мониторинг и докладване  

 2.2. Система за управление и контрол  

 2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности  

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА  

 3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни 

бюджетни редове  

 3.2. Очаквано отражение върху разходите  

 3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите  

 3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни 

разходи  

 3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни 

разходи 

 3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка 

 3.2.5. Участие на трети страни във финансирането  

 3.3. Очаквано отражение върху приходите 
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА  

1.1. Наименование на предложението/инициативата  

Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС  

по отношение на обмена на информация в областта на данъчното облагане  

1.2. Съответни области на политиката в структурата на УД/БД
11

  

14 

14.03  

1.3. Естество на предложението/инициативата  

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност  

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен 

проект/подготвителна дейност 
12

  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на 

съществуваща дейност  

 Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към 

нова дейност  

1.4. Цели 

1.4.1. Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е 

предназначено предложението/инициативата  

Един от приоритетите, залегнали в работната програма на Комисията за 2015 г., 

е възприемането на по-справедлив подход към данъчното облагане. Поради 

това една от ключовите области на действие в работната програма на 

Комисията за 2016 г. е укрепването на прозрачността на системата за 

корпоративно данъчно облагане. 

1.4.2. Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД  

Конкретна цел 

Конкретната цел на програмата „Фискалис“ е да се подкрепи борбата с 

данъчните измами, отклоняването от данъчно облагане и агресивното данъчно 

планиране и прилагането на законодателството на Съюза в областта на 

данъчното облагане чрез осигуряване на обмен на информация, подпомагане на 

административното сътрудничество и, когато е необходимо и целесъобразно, 

подобряване на административния капацитет на участващите държави с оглед 

да се подпомогне намаляването на административната тежест за данъчните 

органи и намаляването на разходите за данъкоплатците, свързани с изпълнение 

на данъчните задължения. 

Съответни дейности във връзка с УД/БД 

БД 3 

                                                 
11 УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности. 
12 Съгласно член 54, параграф 2, букви а) или б) от Финансовия регламент. 
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1.4.3. Очаквани резултати и отражение 

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по 

отношение на бенефициерите/целевите групи. 

Първо, автоматичният обмен на информация между държавите членки относно 

отчитането по държави ще означава, че всички държави членки ще могат 

правилно да преценяват дали мултинационалните групи използват агресивно 

данъчно планиране и ще могат да реагират по подходящ начин.  

Второ, по-голямата прозрачност следва да увеличи стимулите за 

установяването на по-лоялна конкуренция в областта на данъчното облагане. 

Възможно е също така автоматичният обмен на информация относно 

отчитането по държави да обезкуражи дружествата да използват агресивно 

данъчно планиране, тъй като другите държави членки вече ще разполагат с 

необходимата информация, за да откриват и реагират на привидни 

договорености и прехвърляне на печалби.  

1.4.4. Показатели за резултатите и за отражението  

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на 

предложението/инициативата. 

Към предложението се прилагат изискванията на директивата, която то изменя 

(т.е. Директива 2011/16), за предоставяне от държавите членки на годишна 

оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация. 

1.5. Мотиви за предложението/инициативата  

1.5.1. Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен 

план  

Съгласно настоящото предложение от държавите членки се изисква, след като 

получат отчета по държави, да предоставят информацията на онези държави 

членки, на които според информацията в отчета дружествата от МГП са или 

местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение 

на дейността, извършвана чрез място на стопанска дейност.  

1.5.2. Добавена стойност от намесата на ЕС 

Инициативата на равнището на ЕС осигурява съгласуван, последователен и 

широкообхватен подход на ЕС по отношение на АОИ в рамките на вътрешния 

пазар. Тя би осигурила единен за всички държави членки подход към 

отчитането, което би довело до икономии на разходи както за данъчните 

администрации, така и за предприятията. 

Използването на правен инструмент на равнището на ЕС също така би 

обезпечило сигурност за данъчните администрации и за дружествата в рамките 

на ЕС, би допринесло за развитието на международен стандарт за АОИ 

относно отчитането по държави, както бе обсъдено и договорено в рамките на 

ОИСР, и би включвало използването на информационно-технологични 

решения, които вече са въведени или са в процес на разработване, с цел да се 

улесни отчитането на информация по ДАС. Съгласно настоящата директива 

държавите — членки на ЕС, обменят информация в специални формати, като 

използват специален канал за комуникация. Тези формати лесно могат да бъдат 

разширени, така че да бъдат използвани и за допълнителните позиции, които се 

предлага да бъдат включени. Тъй като държавите членки са инвестирали много 
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време и средства при разработването на тези формати, ще бъдат реализирани 

икономии от мащаба, ако те обменят информацията за новите позиции чрез 

вече съществуващите формати. 

1.5.3. Изводи от подобен опит в миналото 

Автоматичният обмен на информация между данъчните администрации, който 

се прилага в други области на данъчното облагане, като например за доходите 

от спестявания, дава добри резултати. Автоматичният обмен в световен мащаб 

вече се възприема като най-добрият инструмент, с който данъчните 

администрации разполагат, за да се справят с избягването на данъци, 

отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране. 

1.5.4. Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти 

Тъй като целта на предложението е да измени Директивата относно 

административното сътрудничество (2011/16), процедурите, договореностите и 

информационно-технологичните инструменти, които са вече създадени или са 

в процес на разработване по силата на тази директива, ще бъдат на 

разположение с цел използването им за целите на настоящото предложение. 
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1.6. Срок на действие и финансово отражение  

 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие  

– Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ  

–  Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ  

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие 

– Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ, 

– Предложението ще породи действие  от 1 януари 2017 г. и ще бъде 

– последвано от пълномащабно прилагане. 

1.7. Предвидени методи на управление
13 

 

 Пряко управление от Комисията 

–  от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на 

Съюза; програмата „Фискалис 2020“ се управлява директно. 

–  от изпълнителните агенции  

 Споделено управление с държавите членки  

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета 

на: 

–  трети държави или органите, определени от тях, 

–  международни организации и техните агенции (да се уточни), 

–  ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд, 

–  органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент, 

–  публичноправни органи, 

–  частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото 

предоставят подходящи финансови гаранции, 

–  органи, уредени в частното право на държава членка, на които е 

възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които 

предоставят подходящи финансови гаранции, 

–  лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в 

областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в 

съответния основен акт. 

– Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“. 

Забележки  

Настоящото предложение не внася промени по отношение на управлението. Съгласно 

член 21 от Директива 2011/16/ЕС Комисията разработва формати за обмена на 

информация съгласно процедурата по комитология и в сътрудничество с държавите 

членки. Що се отнася до мрежата CCN, необходима за осъществяването на обмена на 

информация между държавите членки, Комисията отговаря за всички дейности по 

разработването на мрежата CCN, необходими за осъществяването на обмена на тази 

                                                 
13 Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент 

могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
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информация, докато държавите членки отговарят за разработването на своите системи, 

необходими за извършването на обмен на информацията чрез използването на мрежата 

CCN. 
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2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

2.1. Правила за мониторинг и докладване  

Да се посочат честотата и условията. 

В рамките на програмата „Фискалис“ мониторингът и докладването се 

извършват, както следва. 

Подготвителните дейности, необходими за тази инициатива, и другите 

съвместни действия и общи дейности за обучение се следят редовно чрез 

данни, събрани от участниците и администраторите на дейностите. Данните се 

събират чрез стандартни формуляри и се използват за изчисляване на 

показателите, определени в рамката за измерване на постигнатите резултати 

(PMF) по програмата „Фискалис 2020“. Другите разходи, свързани с обмена на 

информация, се следят в съответствие с механизма, описан в раздел 1.4.4, 

който е консолидиран по PMF. 

2.2. Система за управление и контрол  

2.2.1. Установени рискове  

Потенциалните рискове при изпълнението на инициативата с подкрепата на 

програмата „Фискалис 2020“ са свързани с: 

изпълнението на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, 

подписано с консорциума от държави членки и страни кандидатки; 

изпълнението на договорите за  обществени поръчки, сключени в рамките на 

програмата. 

2.2.2. Информация за изградената система за вътрешен контрол 

Създаването на система за вътрешен контрол е идентично с програмата 

„Фискалис 2020“, от която ще се покриват всички оперативни разходи, 

свързани с инициативата. 

Главните елементи на прилаганата стратегия за контрол са следните. 

За договорите за възлагане на обществени поръчки:  

прилагат се процедурите за контрол при обществени поръчки, определени във 

Финансовия регламент. Всички договори за обществени поръчки се сключват 

при спазване на установената процедура за проверка на плащането от службите 

на Комисията, като се вземат предвид договорните задължения и доброто 

финансово и общо управление. Във всички договори, сключени между 

Комисията и бенефициерите, се предвиждат мерки за борба с измамите 

(проверки, доклади и др.). Изготвя се подробно задание, което формира 

основата на всеки отделен договор. При процеса на приемане се следва точно 

методологията TEMPO на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“: 

резултатите се преглеждат, изменят се при необходимост и накрая изрично се 

приемат (или отхвърлят). Фактури не се плащат без „писмо за приемане“.  

Техническа проверка при обществена поръчка 

ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ извършва проверки на резултатите 

и осъществява надзор на операциите и услугите, извършвани или предоставяни 

от изпълнителите. Освен това тя редовно извършва одити на качеството и 
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сигурността на изпълнителите. При одитите на качеството се проверява 

съответствието на реално прилаганите от изпълнителите процеси с правилата и 

процедурите, определени в техните планове за качество. Одитите на 

сигурността са насочени към специфичните процеси, процедури и структура.  

В допълнение към горепосочените проверки ГД „Данъчно облагане и 

митнически съюз“ извършва традиционните финансови проверки.  

Предварителна проверка на поетите задължения:  

всички поети задължения в ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ се 

проверяват от ръководителя на отдел „Човешки ресурси и финанси“. В 

съответствие с това 100 % от сумите, за които са поети задължения, са 

подложени на предварителна проверка. Тази процедура осигурява висока 

степен на увереност по отношение на законосъобразността и редовността на 

операциите. 

Предварителна проверка на плащанията:  

100 % от плащанията се проверяват предварително. Освен това поне едно 

плащане (от всички категории разходи) седмично се избира на случаен 

принцип за допълнителна предварителна проверка, която се извършва от 

ръководителя на отдел „Човешки ресурси и финанси“. Няма количествена цел 

за обхвата, тъй като целта на тази проверка е плащанията да се проверяват „на 

случаен принцип“ с оглед да се удостовери, че всички плащания се изготвят в 

съответствие с изискванията. Останалите плащания се обработват ежедневно в 

съответствие с приложимите правила. 

Декларации на вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити:  

всички вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити подписват 

декларации в подкрепа на годишния доклад за дейността за съответната 

година. Тези декларации обхващат операциите по програмата. Вторично 

оправомощените разпоредители с бюджетни кредити декларират, че 

операциите, свързани с изпълнението на бюджета, са извършени в 

съответствие с принципите на добро финансово управление, че въведените 

системи за управление и контрол дават задоволителна увереност по отношение 

на законосъобразността и редовността на операциите, както и че рисковете, 

свързани с тези операции, са правилно установени и докладвани, както и че са 

предприети действия за ограничаването им.  

2.2.3. Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка  

Въведените проверки осигуряват на ГД „Данъчно облагане и митнически 

съюз“ достатъчна гаранция за качеството и редовността на разходите и 

намаляват риска от неспазване. Горепосочените мерки в стратегията за контрол 

намаляват потенциалните рискове под целевото равнище от 2 % и достигат до 

всички бенефициери. Всякакви допълнителни мерки за по-нататъшно 

намаляване на риска биха довели до непропорционално големи разходи и 

поради това такива не се предвиждат.  

Общите разходи, свързани с изпълнението на горепосочената стратегия за 

контрол — за всички разходи по програмата „Фискалис 2020“ — са ограничени 

до 1,6 % от общата сума на извършените плащания. Очаква се това процентно 

съотношение да бъде в сила и за тази инициатива. 
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Приема се, че стратегията за контрол на програмата може ефикасно да 

ограничи практически до нула риска от неспазване и е пропорционална на 

отчетените рискове. 

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности  

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита. 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва 

разследвания, включително проверки и инспекции на място в съответствие с 

разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 

Европейския парламент и на Съвета (1) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 

(2), за да установи дали е налице измама, корупция или всякаква друга 

незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка 

със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за 

отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране съгласно 

настоящата директива. 
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3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА  

3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни 

бюджетни редове  

 Съществуващи бюджетни редове  

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните 

редове. 

Функция 

от 

многогоди

шната 

финансова 

рамка 

Бюджетен ред 
Вид на 
разхода 

Вноска  

Номер 

1А Конкурентоспособност за растеж и 

работни места 

Многог

од./едно

год
14

. 

от 

държави 

от 

ЕАСТ15 

 

от 

държави 

кандидатк

и16 

 

от трети 

държави 

по смисъла на 

член 21, 

параграф 2, 

буква б) от 

Финансовия 

регламент  

 

14.0301 (Усъвършенстване на 

функционирането на данъчните 

системи) 

 

Многого

д. 
Не Не Не Не 

 Поискани нови бюджетни редове  

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на 

бюджетните редове. 

Функция 

от 

многогоди

шната 

финансова 

рамка 

Бюджетен ред 
Вид на 
разхода 

Вноска  

Номер[Наименование……………………

……….] 

Многогод./

едногод. 

от 

държави 

от ЕАСТ 

от 

държави 

кандидатк

и 

от трети 

държави 

по смисъла на 

член 21, 

параграф 2, 

буква б) от 

Финансовия 

регламент  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
 ДА/НЕ ДА/НЕ ДА/НЕ ДА/НЕ 

                                                 
14 Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити. 
15 ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.  
16 Държави кандидатки и, ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните 

Балкани. 
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3.2. Очаквано отражение върху разходите  

[Тази част следва да бъде попълнена, като се използва таблицата за бюджетни данни от административно естество (вторият 

документ в приложението към настоящата финансова обосновка), която е качена в CISNET за провеждането на вътрешни 

консултации между службите.] 

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите  

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая) 

Функция от многогодишната финансова 

рамка 

  

Номер 1А за конкурентоспособност за растеж и работни места 

 

ГД: „Данъчно облагане и 

митнически съюз“ 

  Годин

а2016
17

 

Годин

а2017 

Годин

а2018 

Годин

а2019 
2020  ОБЩО 

 Бюджетни кредити за оперативни разходи         

Номер на бюджетния ред 14.0301 

Поети 

задължения  
(1) 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050   1000 

Плащания (2) 0 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050  1000 

Номер на бюджетния ред 

Поети 

задължения 
(1а) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  

Плащания (2a) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани 

от пакета за определени програми
18

  

 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  

                                                 
17 2016 е годината, през която започва изпълнението на предложението/инициативата. 
18 Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки 

научни изследвания, преки научни изследвания. 

http://www.cc.cec/budg/leg/internal/leg-070_internal_en.html
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Номер на бюджетния ред  (3) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  

ОБЩО бюджетни кредити за ГД 

„Данъчно облагане и митнически 

съюз“ 

Поети 

задължения 

=1+1a 

+3 
0,300 0,300 0,300 0,050 0,050   1000 

Плащания 
=2+2а 

+3 
0 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050  1000 

 

 ОБЩО бюджетни кредити за 

оперативни разходи 

Поети 

задължения 
(4) 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050   1000 

Плащания (5) 0 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050  1000 

 ОБЩО бюджетни кредити за административни 

разходи, финансирани от пакета за определени 

програми 

(6) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  

ОБЩО бюджетни кредити по 

ФУНКЦИЯ 1А 

от многогодишната финансова рамка 

Поети 

задължения 
=4+ 6 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050   1000 

Плащания =5+ 6 0 0,300 0,300 0,300 0,050 0,050  1000 

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция: 

 ОБЩО бюджетни кредити за 

оперативни разходи 

Поети 

задължения 
(4) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  

Плащания (5) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  

 ОБЩО бюджетни кредити за административни 

разходи, финансирани от пакета за определени 

програми 

(6) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  

ОБЩО бюджетни кредити по 
Поети 

задължения 
=4+ 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  
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ФУНКЦИИ 1—4 

от многогодишната финансова рамка 

(Референтна стойност) 

Плащания =5+ 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  
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Функция от многогодишната финансова 

рамка 

  

5 „Административни разходи“ 

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая) 

 
  Годин

а2016 

Годин

а2017 

Годин

а2018 

Годин

а2019 
Година 2020 ОБЩО 

ГД: „Данъчно облагане и 

митнически съюз“ 

 Човешки ресурси 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528   2,640 

 Други административни разходи 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030   0,150 

ОБЩО ГД „Данъчно облагане и 

митнически съюз“ 
Бюджетни кредити  0,558 0,558 0,558 0,558 0,558    

 

ОБЩО бюджетни кредити по 

ФУНКЦИЯ 5 

от многогодишната финансова рамка  

(Общо поети 

задължения = Общо 

плащания) 
0,558 0,558 0,558 0,558 0,558   2,790 

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая) 

 

  Годин

а2016
19

 

Годин

а2017 

Годин

а2018 

Годин

а2019 
Година 2020 ОБЩО 

ОБЩО бюджетни кредити по Поети задължения 0,858 0,858 0,858 0,608 0,608   3,790 

                                                 
19 2016 е годината, през която започва изпълнението на предложението/инициативата. 
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ФУНКЦИИ 1—5 от 

многогодишната финансова рамка 

  

Плащания 0,558 0,858 0,858 0,858 0,608 0,50  3,790 
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3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи  

–  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи  

–  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-

долу: 

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая) 

Да се посочат 

целите и 

резултатите  

 

 

  
Година201

6 

Година201

7 
Година2018 Година2019 2020 ОБЩО 

РЕЗУЛТАТИ 

Вид
20

 

 

Среде

н 

разхо

д 

Б
р
о
й

 
Разхо

ди Б
р
о
й

 

Разхо

ди Б
р
о
й

 

Разхо

ди Б
р
о
й

 

Разхо

ди Б
р
о
й

 

Разхо

ди Б
р
о
й

 

Разхо

ди Б
р
о
й

 

Разхо

ди 

Общ 

брой 

Общо 

разходи 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1
21

…                 

- Резултат                   

- Резултат                   

- Резултат                   

Междинен сбор за конкретна цел 

№ 1 

                

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2…                 

- Резултат                   

Междинен сбор за конкретна цел 

№ 2 

                

                                                 
20 Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (например брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в 

километри и т.н.). 
21 Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“.  
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ОБЩО РАЗХОДИ                 
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БЕЛЕЖКА  

Очакваният положителен резултат от настоящото предложение е, че: i) държавите членки ще 

получат информация относно предприятията, което ще им позволи да заемат информирана позиция 

за целенасочено провеждане на данъчни одити; ii) широката общественост може да счете мярката 

като активна стъпка, с която се гарантира, че всички данъкоплатци заплащат дължимите от тях 

данъци; iii) дружествата може да ограничат структурите си за агресивно данъчно планиране. Макар 

че за държавите членки административната тежест, пряко свързана с предоставянето на информация 

за отчетите по държави, ще нарасне, очаква се тези разходи да бъдат ограничени поради факта, че 

отчетите се изготвят от самите предприятия. 

3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни 

разходи 

3.2.3.1. Обобщение  

–  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити 

за административни разходи  

–  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за 

административни разходи съгласно обяснението по-долу: 

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая) 

 

Година 
N 22 

ГодинаN

+1 

ГодинаN

+2 

ГодинаN

+3 

Да се добавят толкова години, колкото е 

необходимо, за да се обхване 

продължителността на отражението (вж. 

точка 1.6) 

ОБЩО 

 

ФУНКЦИЯ 5 от 

многогодишната 

финансова рамка 

        

Човешки ресурси  0,528 0,528 0,528 0,528 0,528    

Други административни 

разходи  
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030    

Междинен сбор 
за ФУКЦИЯ 5 
от многогодишната 

финансова рамка  

0,558 0,558 0,558 0,558 0,558    

 

извън 
ФУНКЦИЯ 

5
23

от многогодишната 

финансова рамка  

 

        

Човешки ресурси          

Други разходи с 

административен 

характер 

        

                                                 
22 Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата. 
23 Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми 

и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни 

изследвания. 
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Междинен сбор 
извън 

ФУНКЦИЯ 5 от 

многогодишната 

финансова рамка  

        

 

ОБЩО 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558    

Нуждите от бюджетни кредити за човешки ресурси и за другите разходи с административен характер ще бъдат 

покрити с бюджетните кредити на ГД, които вече са отпуснати за управлението на дейността и/или които са 

преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни ресурси, които могат да бъдат 

предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат 

предвид бюджетните ограничения. 
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3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси 

–  Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.  

–  Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси 

съгласно обяснението по-долу: 

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време 

 
Година2016 Година2017 Година 2018 

Година 

2019 
2020 

 Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно 

наети лица) 

  

XX 01 01 01 (Централа и 

представителства на Комисията) 
4 4 4 4 4   

XX 01 01 02 (Делегации) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. . . 

XX 01 05 01 (Непреки научни 

изследвания) 
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. . . 

10 01 05 01 (Преки научни 

изследвания) 
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. .  

 Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ)24 

 

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА 

от общия финансов пакет) 
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, 

ПНА и МЕС в делегациите) 
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. .  

XX 

01 

04 

yy 
25 

 

- в 

централата 

 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

- в 

делегациите  
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. .  

XX 01 05 02 (ДНП, 

КНЕ, ПНА — 

Непреки научни 

изследвания) 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  m. 

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — 

Преки научни изследвания) 
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   

Други бюджетни редове (да се 

посочат) 
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   

ОБЩО 4 4 4 4 4   

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял. 

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено 

управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с 

всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в 

рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните 

ограничения. 

                                                 
24 ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален 

експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в 

делегация.  
25 Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни 

редове BA). 
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Описание на задачите, които трябва да се изпълнят: 

Длъжностни лица и временно 

наети служители 

Подготовка на заседания и кореспонденция с ДЧ; (в зависимост от разговорите с 

държавите членки) работа по изготвяне на формулярите, информационно-

технологичните формати и централната директория; възлагане на външни 

изпълнители работата по информационната система 

Външен персонал Не се прилага 
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3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка  

–  Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата 

многогодишна финансова рамка. 

–  Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната 

функция от многогодишната финансова рамка. 

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и 

суми. 

–  Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за 

гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка. 

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми. 

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането  

– Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.  

– Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните 

прогнози: 

Бюджетни кредити в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая) 

 

Година 

N  

Година

N+1 

Година

N+2 

Година

N+3 

Да се добавят толкова години, 

колкото е необходимо, за да се 

обхване продължителността на 

отражението (вж. точка 1.6) 

Общо 

Да се посочи 

съфинансиращият орган  
        

ОБЩО съфинансирани 

бюджетни кредити  
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3.3. Очаквано отражение върху приходите  

–  Предложението/инициативата няма финансово отражение върху 

приходите. 

–  Предложението/инициативата има следното финансово отражение: 

–  върху собствените ресурси  

–  върху разните приходи  

млн. евро (до третия знак след десетичната запетая) 

Приходен бюджетен 

ред: 

Налични 

бюджетни 

кредити за 

текущата 

бюджетна 

година 

Отражение на предложението/инициативата26 

Година 
N 

Годин

аN+1 

Годин

аN+2 

Година
N+3 

Да се добавят толкова години, колкото 

е необходимо, за да се обхване 

продължителността на отражението 

(вж. точка 1.6) 

Статия….         

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове. 

 

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите. 

 

                                                 
26 Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените 

суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по 

събирането. 
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