
Данъчно 
облагане

Правителствата на държавите членки в голяма степен са свободни да създават данъчни закони в съответствие със своите 
национални приоритети. Те обаче трябва да спазват някои основни принципи, например недискриминация и зачитане на сво-
бодното движение на стоки и услуги на единния пазар. Все повече предприятия и физически лица работят в повече от една 
държава, което им дава възможност чрез законови средства да се опитат да плащат минималния възможен данък („избягване 
на данъци“) или да не плащат дължимите данъци („данъчна измама“). Една държава не може сама да се справи с тези въпроси, 
затова държавите — членки на ЕС, работят заедно с цел да гарантират, че данъчното облагане е справедливо.

Въпреки че националните правителства отговарят за определянето 
на данъчните ставки и събирането на данъците, ЕС гарантира, че 
гражданите или фирмите от друга държава членка не са подложени на 
дискриминация и че данъците не възпрепятстват единния пазар на ЕС.

Какво прави ЕС
ЕС не участва пряко в събирането на да-
нъците и определянето на данъчните 
ставки. Ролята на Съюза е да контролира 
спазването на националните правила за 
данъчно облагане, за да се увери, че те 
са в съответствие с определени полити-
ки на ЕС като:

 ● насърчаване на икономическия рас-
теж и създаване на работни места;

 ● гарантиране на свободния поток на 
стоки, услуги и капитали в ЕС в 
рамките на единния пазар;

 ● гарантиране, че предприятията 
в една държава не получават 
несправедливо предимство 
пред конкурентите в друга дър-
жава;

 ● установяване на гаранции, че 
данъците не дискриминират 
потребителите, работещите 
или предприятията от други 
държави от Съюза.

Правителствата на всички държави — 
членки на ЕС, трябва да са единодушни, 
когато вземат решения на Съюза, свър-
зани с данъчното облагане, така че ин-
тересите на всяка държава от ЕС да се 
вземат под внимание. За някои данъци, 
като например данъка върху добавената 
стойност или акцизите върху горивата, 
тютюневите изделия и алкохола, държа-
вите членки са се споразумели да съгла-
суват до голяма степен своите правила  

и минимални ставки, за да се избегне не-
лоялна конкуренция в рамките на един-
ния пазар.

Данъчното законодателство на една 
държава членка не трябва да дава 
възможност на физическите лица или 
предприятията да избягват данъчно об-
лагане в друга държава. За справянето 
с този проблем от решаващо значение е 
действията да обхващат целия ЕС. След 

приемането през 2012 г. на план 
за действие на ЕС бяха предпри-
ети много законодателни стъпки 
за борба с данъчните измами, от-
клонението от данъчно облагане 
и избягването на данъци.

Тясното сътрудничество между 
данъчните администрации също 
помага да не се позволява на дру-
жествата да използват пропуски-
те между системите на различните 
държави с цел да намалят разме-
ра на данъците, които плащат.

Научете повече: https://ec.europa.eu/info/topics/taxation_bg

http://bit.ly/2i2gsCX

@EU_Taxud

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0722&qid=1510151191524&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0722&qid=1510151191524&from=EN
https://ec.europa.eu/info/topics/taxation_bg
http://bit.ly/2i2gsCX
http://bit.ly/2i2gsCX
http://bit.ly/2i2gsCX
https://twitter.com/EU_Taxud


Как да се свържете
с ЕС

Други информационни 
документи от 
серията „Какво прави 
Европейският съюз“
Банкови и финан сови услуги
Безопасност на храните
Борба с измамите
Бюджет
Външна политика и политика на сигурност
Граници и сигурност
Данъчно облагане
Действия в областта на климата  
и Европейският зелен пакт
Европейска политика за съседство
Единен пазар
Енергетика
Заетост и социални въпроси
Икономика, финанси и еврото
Конкуренция
Култура и медии
Международно сътрудничество и развитие
Миграция и убежище
Митници
Младеж
Морско дело и рибарство
Научни изследвания и иновации
Образование и обучение
Обществено здраве
Околна среда
Потребители
Правосъдие и основни права
Предприятия и промишленост
Разширяване на ЕС
Регионална политика
Земеделие и развитие на селските райони
Спорт
Транспорт
Търговия
Хуманитарна помощ и гражданска защита
Цифровата икономика и общество

Имате въпроси за Европейския съюз? 
Europe Direct може да ви помогне: 
00 800 6 7 8 9 10 11 
http://europedirect.europa.eu

Този информационен документ 
е част от публикацията 
„Европейският съюз: същност 
и дейности“. Интерактивна версия 
на тази публикация с връзки 
към съдържание онлайн е на 
разположение в PDF и HTML формат 
на: https://op.europa.eu/webpub/com/
eu-what-it-is/bg/

ОНЛАЙН
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на 
разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-
union/index_bg

ЛИЧЕН КОНТАКТ
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни 
центрове „Europe Direct“.

Адреса на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта 
https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. 
Можете да се свържете с тази служба:

 ● чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои  
оператори може да таксуват обаждането), 

 ● или стационарен телефонен номер 00 32 2 299 9696, или 
 ● по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес  

https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ЕВРОПА
Публикации за ЕС ще намерите на уебсайта EU Bookshop:  
https://op.europa.eu/bg/publications

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Европейската комисия има офиси (представителства) във всички 
държави — членки на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/info/
contact/local-offices-eu-member-countries_bg

БЮРА ЗА ВРЪЗКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският парламент има бюро за връзка във всяка държава — 
членка на Европейския съюз: http://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/bg/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

ДЕЛЕГАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Европейският съюз има делегации и в други части на света:    
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_bg
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