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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Европейският съюз е икономически и политически съюз на 28 европейски 
държави, насочен към регионална интеграция. Съюзът е легално установен с 
Договора от Маастрихт през 1992 г. (влязъл в сила на 1 ноември 1993 г.) на 
принципите на Европейските общности. 

За Европейския съюз, финансовата политика, придобива все по-голямо 
влияние като средство за въздействие върху социалното и икономическото 
развитие на страните–членки. Тя е от особен интерес в ерата на глобализацията, 
поради необходимостта от повишаване на конкурентоспособността и 
инвестиционната привлекателност на икономиката на общността.  

Финансовата система на ЕС е многостепенна, но все още не напълно 
йерархично подредена, но е с определена органична цялост, взаимосвързаност и 
структурното единство на нейните функционални елементи.  

Спецификата на финансовата система на Общността се изразява във 
следното:  

Първо, една от характерните черти на функционирането на финансовата 
система е, че за разлика от други международни икономически организации  на 
Европейския Съюз има независим бюджет, който „обединява“ по-голямата част 
от общите финансови средства. Той е основната финансова основа за дейностите 
по интеграция в рамките на Съюза, въпреки че,  все още не е инструмент за 
пълноценна финансова политика и само отчасти е лост на наднационалното 
регулиране на икономиките на страните–членки. 

Второ, не по-малко важен аспект от гледна точка на организацията на 
финансите на ЕС е синхронизирането на данъчните системи и хармонизиране на 
данъчните политики на страните–членки. И все пак. Римският договор от 1967 г., 
който стана правна и организационна основа за европейската икономическа 
интеграция, постави задачата постепенно да хармонизира всички данъци, 
поставяйки концептуалните основи на унифицирането на междудържавните 
данъци. Като цяло, синхронизирането на данъчните системи на страните. ЕС 
предвижда не само сближаването на данъчната структура, механизма на 
събиране, размера на основните данъчни ставки, но също така и изпълнението от 
страна на участващите страни на договорена нова данъчна политика за решаване 
както на краткосрочните, така и на дългосрочните структурни проблеми. 

Трето, разработването на механизъм за прилагане на съвместна парична 
политика и въвеждането на единна валута – еврото, което е предназначено да 
бъде мощен фактор за задълбочаване на финансовата интеграция чрез създаване 
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на общо икономическо пространство, изостри проблема за координиране на 
икономическите политики на страните от еврозоната. Предприемат се мерки за 
улесняване на организацията по мобилизиране на капитали на фондовите борси 
и капиталовите пазари, въведени са общи правила за регулиране на емитирането 
и движението на ценни книжа. В действителност, в резултат на приемането през 
1997 г. на Пакта за стабилност и растеж, правителствата на страните от 
еврозоната загубиха правото да влияят пряко върху икономическата ситуация 
чрез парични инструменти, които сега са прерогатив на Европейска централна 
банка, като наднационален орган. 

Четвърто, наред с хармонизирането на фискалната, данъчната и 
паричната политика през 2007 г., Съюзът продължава активния процес на 
обединяване на банковия сектор, създавайки единен пазар за банковите услуги. 

Пето, еволюцията на ЕС отразява естествената тенденция на тази 
интеграция да обедини границите на държавния суверенитет, непосредствената 
последица от която е прехвърлянето на повече правомощия и права на 
наднационални органи и задълбочаване на интеграцията в институционалната 
надстройка. 

И така, финансовата политика на ЕС има доста многостранна структура, 
чиито характер и тенденции в голяма степен се определят, от една страна, от 
организацията на националните финансови системи на отделните държави–
членки, а от друга, от качествено различно ниво на организация, което 
съответства на финансовата система на многонационална интеграционна 
асоциация. 

Европейската политика по отношение на финансите не се свежда само и 
единствено до осигуряване на механизми за централизиране на финансови 
ресурси на регионално ниво и формирането на централизирани фондове. 

Съвременната финансова система на ЕС е всеобхватен регулаторен 
механизъм, който обхваща фискални, данъчни и парични политики. Този 
механизъм осигурява координация на усилията на европейската общност за 
регулиране на финансовите отношения и, в същото време, парична и финансова 
конвергенция в рамките на интеграционната асоциация. Общият бюджет, който 
е финансовата база на други мерки за интеграция в рамките на общността, не е 
инструмент единствено за  преразпределение на финансовите ресурси между 
държавите–членки, но и възможност за прилагане на единна социална и 
регионална политика.   


	1.4.  Етапи на европейската интеграция
	Първи етап: Отраслов съюз 1951-1957
	По време на своето съществуване, европейската интеграция търпи редица качествени метаморфози. През 1951 г., първа стъпка към европейската интеграция се поставя с подписването на Парижкия договор за създаване на Европейската общност за въглища и стоман...
	Втори етап: Зона за свободна търговия 1958 – 1968
	През 1957 г. същите страни подписват историческия Римски договор за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Римските договори, заедно с Парижкия договор, създават институционалните основ...
	Трети етап: Митнически съюз 1968-1986
	В съответствие с член 9 от Римския договор за създаване на Европейската икономическа общност (Единен европейски акт, 1986), основа на Общността се явява митническия съюз, който обхваща цялата търговия със стоки и забранява вносните и износните мита и ...
	Като по-висока степен на икономическа интеграция, Митническият съюз гарантира свободното движение на стоки в Общността и на практика се създава зона за свободна търговия при запазване свободата на икономическите действия по отношение на трети държави.
	Доколкото свободното движение на стоки в Европейския съюз е вътрешният аспект на Митническия съюз, външният аспект се изразява в прилагането на единна външнотърговска политика, основана на замяната на националните тарифи с единна митническа тарифа, ко...
	Въвеждането на общата (външна) митническа тарифа се осъществява постепенно чрез сближаване на националните мита за внос с ДДС. Това създава условия за намаляване на митата за Франция и Италия – страни с високи мита – и повишаването им за Германия и ст...
	Четвърти етап: Общ пазар 1986-1992
	От 1987 г. насам, в съответствие с решенията на Единния европейски акт, страните от Европейския съюз навлизат на етапа на Общия пазар. Всъщност не само стоките се движат в рамките на Общността, но и всички други фактори за производство: услуги, капита...
	Първите опити за сътрудничество в тази област се появяват през 1950 г., когато е създаден Европейският платежен съюз (ЕПС). Той възниква в условията на следвоенно опустошение, неконвертируемост на европейските валути и малки златни резерви. Един от на...
	През 1969-1972 г., в съответствие с плана на П. Вернер, шест държави от Европейския съюз правят опит за създаване на система на двустепенно регулиране на валутните курсове на страните–членки на ЕИО, наречен „валутна змия в тунел“. Смисълът на тази сис...
	От 1979 г. Европейската парична система (ИПС) започва да функционира на базата на нова колективна разчетна парична единица – ЕКЮ – по същество, „кошница“ от валути на всички държави–членки.
	2.1. Обща характеристика на хармонизацията на данъчното облагане в ЕС
	За първи път въпросът за необходимостта от хармонизиране на данъчното облагане се поставя при създаването на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС) през 1951 г. В Договора за учредяване на общността данъците не са обект на специално внимание. ...
	В договора за учредяване Европейската икономическа общност (European Economic Community EEC), подписан през 1957 г., има специални текстове, касаещи косвеното данъчно облагане в рамките на общността (членове 95-99) (Договор за създаване на Европейска...
	Въпросите, които непосредствено се отнасят към преките данъци не са обект на внимание на нито един от посочените договори. Правно основание за предприемането на действия в областта на прякото данъчно облагане е член 100 на Договора за учредяване на Е...
	Понятието „данъчна хармонизация“ не е дефинирано в текстовете от двата договора и се трактува по различен, полярен, начин от икономистите – от разбирането само като процес на координация на данъчните политики, изразяващ се в провеждането на взаимни к...
	С хармонизацията на националните системи за данъчно облагане в ЕС се преследват следните цели:
	- Привеждане в съответствие структурата на данъчната система, редът за събиране на основите видове данъци във всички страни-членки;
	- Обезпечаване на неутралност на данъците от гледна точка на конкуренцията на единния пазар – т.е. установяване на недискриминационен данъчен режим за всички участници;
	- Създаване на условия за отмяна на контрола на вътрешните граници на общността;
	- Отстраняване на условията, предизвикващи двойно данъчно облагане на печалбата на фирмите, работещи в две или повече страни от съюза;
	- Изключване на възможностите за бягство от данъка и гарантиране на постъпленията в бюджетите на страните-членки;
	Проблемите на хармонизирането на косвените данъци и контрола върху спазването на правилата в ЕС придобиват особена актуалност в условията на икономически и валутен съюз и въвеждането на единна валута – евро.  Със създаването на Европейски валутен съюз...
	2.2. Хармонизиране на косвеното данъчно облагане
	Преходът към уеднаквяване на косвеното данъчно облагане в ЕС започва с хармонизирането на системата за данъка върху оборота. Този данък обхваща всички стоки от оборота и оказва най-голямо влияние върху конкурентните позиции на корпорациите и фирмите в...
	През април 1967 г. Съветът на ЕС приема директива за преминаване на страните-участнички не по-късно от 1 януари 1970 г. към единна (европейска) система за данък добавена стойност (ДДС), по аналогия на френската. Целта е  механизмът за изчисляване и за...
	Основните характеристики на системата за облагане с ДДС се определят от директивите на Съвета на Европа, приемани през различни години. Особено значение в това отношение има Шестата директива от 17 май 1977 г., установяваща единна база за начисляване ...
	Постановките в 6-та директива превръщат ДДС в Европейския съюз в универсален данък върху потреблението, обхващащ търговията, промишлеността, селското стопанство и услугите. В същото време на страните-членки се предоставя правото за временно изключване...
	През 1992 г. Съветът на Европейския съюз приема регламент за сътрудничество между националните данъчни органи с цел обезпечаване на ефективно прилагане на законодателството на общността в областта на косвеното данъчно облагане във всички страни-членки...
	Пред Европейската комисия стои и въпросът за ограничаване на изключенията и стремеж към облагане с ДДС на всички видове дейности и нови услуги. През юни 1998 г. тя публикува правила за прилагане на ДДС в сферата на електронната търговия, включвайки и...
	Посочените общи правила допускат редица изключения – по отношение на ограничения брой стоки от първа необходимост, включително и за детските храни, обувки и дрехи, е разрешено да се прилагат и ставки, по ниски от 5% или нулеви ставки в страни, в които...
	На практика ставките за ДДС в страните-членки в този период се определят от националното законодателство при отчитане на клаузите в директивата. В началото на 1998 г. стандартните ставки за ДДС се движат в интервал от 15% в Люксембург до 25% в Дания и...
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