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ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ –
МЕЖДУ ХАРМОНИЗАЦИЯТА И КОНКУРЕНЦИЯТА

Ас. Корнелия Димова

Особеност на Европейския съюз (ЕС), според съвременната икономическа
теория, е автономията на националните правителства в границите на определена
фискална рамка. Създаването на фискална институционална инфраструктура на
наднационално равнище е трудно поради глобализацията на фискалните тенден-
ции и сложните политически интереси в рамките на Съюза. Така конструираната
фискална система предопределя невъзможността от централизация на основните
фискални функции – алокативна, преразпределителна, стабилизационна и регула-
тивна. Затова ЕС не може да се разглежда като съюз с обща фискална политика,
а като обединение на фискални политики, подчинени на хармонизиращи правила.1

Тези правила засягат и данъчното облагане, което е обект на разглеждане в тази
статия.

През последните години все по-голяма актуалност придобива въпросът за
т.нар. данъчна конкуренция, изразяваща се в съперничество между отделни държа-
ви за привличане на данъчна база. Тя се поражда от нарастващата мобилност на
капитали, в резултат на бързото разширяване на ЕС. Данъчната конкуренция е
значим съвременен проблем поради процеса на глобализация на производстово-
то, пазарите и инвестиционната дейност. Тя е в контраст с идеята на ЕС за уеднак-
вена данъчна политика и предизвиква дебат за бъдещото изграждане и развитие
на общия вътрешен пазар.

В това изследване се прави съпоставка на аргументите „за” и „против” данъ-
чната хармонизация и конкуренция в EС. Извършеният анализ мотивира станови-
щето, че по-добрата координация и контролът на данъчната политика в рамките на
ЕС ще бъдат достатъчно средство за ограничаване на вредната данъчна конку-
ренция. От друга страна, координираната данъчна политика може да създаде ус-
ловия, които да елиминират нуждата от стриктна хармонизация, налагаща принци-
па „един размер за всички”. Изводите са на база данните за периода 2005 - 2010 г.,
засягащи общата сума на данъците, структурата на данъчните приходи по основ-
ни видове данъци и корпоративните данъчни ставки за страните от ЕС.

1 Главният инструмент за преразпределение на БВП и и по-конкретно, на националния доход са
финансите. Ето защо може да се приеме, че данъците и държавните разходи са най-важните
фактори от преразпределително естество. Различията между исторически оформилите се
национални данъчни ( и разходни) системи оказват съществено влияние върху равнището на
цените, акумулацията на експорта и капитали, миграцията на работна сила и други. Именно
остраняването на различията в конкурентните позиции, предизвикани от фискални фактори и
причини, е целта на т.нар. фискална хармонизация.
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Предложението за хармонизиране на корпоративната данъчна система е из-
разено за първи път в доклада на Фриц Ноймарк2 през 1962 г. Тази тема и до днес
заема централно място в дискусиите между страните от ЕС. Текущите дебати по-
казват, че страните и техните представители различно възприемат понятието данъ-
чна хармонизация. Някои го смятат за пълна организацията на целия данък (кон-
солидация на основата, размера и правилата за плащане), докато други го възпри-
емат и като хармонизация на отделни елементи от данъчно облагане (само базата,
степента и т.н.).

Процесът на данъчна хармонизация през последните 15-20 години не е лине-
ен. Някои страни въвеждат този процес в своите данъчни системи. Той насърчава
определени мерки срещу вредната данъчна конкуренция, намаляване на законо-
нарушенията на единния пазар и предотвратяване на значителни загуби на данъ-
чни приходи.

Като общо правило отношението на приходите от данъци към БВП е значи-
телно по-високо в „старите” страни-членки (EU-15), отколкото в „новите” 12 държа-
ви-членки, които са приети в Съюза след 2004 г. Някои от по-големите държави от
Европейския съюз ( Германия и Франция) открито изразяват недоволство от либе-
рализираните данъчни режими в новоприетите страни и дори заплашват със сан-
кции.3

Малките страни не биха имали интерес да се кооперират, тъй като в условия
на конкуренция те биха привлекли чувствително повече капитал спрямо броя на
населението им, при увеличени ползи за техните жители. Големите „играчи” биха
привлекли капитал, който, отнесен към броя на жителите им, ще им носи незначи-
телна полза. Това обезсмисля донякъде понижаването на ставките за облагане на
капитала и неговата възвръщаемост в големите юрисдикции. Ето защо „малките”
държави като Люксембург и Ирландия обикновено слагат ниски данъчни ставки, в
сравнение с по-големите. Това прави данъчната хармонизация при облагането на
капитала в ЕС изглежда трудно постижимо в обозримо бъдеще.4

2 През 1960 г. Фриц Ноймарк е начело на Комисията на Европейската икономическа общност,
която разработи данъчната политика на Общия пазар. The „Neumark Report,” to which it was
constantly referred was submitted in 1962. В доклада си от 1962 година той разглежда данъка
върху добавената стойност, който в момента е наложен в европейските държави - членки на
ЕС. He was awarded honorary doctorates in several German universities and was named honorary
president of the International Institute of Public Finance and International Economic Association. Ной-
марк получава почетната научна степен доктор в няколко немски университети и е обявен за
почетен председател на Международния институт по публични финанси и Международната
икономическа асоциация

3 Вж.: Владимирова, Т. Данъчна конкуренция и данъчна хармонизация. Във: Вачков, Ст., Т.
Владимирова, Е. Янакиева, Й. Йорданов, Л. Георгиев, Д. Петров, Д. Рафаилов, Ст. Кирова, С.
Герчева, Л. Найденов, Хр. Благочева, Ал. Панчева, Ат. Камеларов. „Финансови измерения на
икономическата свобода”, 2009, изд. къща „Стено”, Варна с.402, ISBN: 978-954-449-408-7.

4 Герчева, С. Данъчната конкуренция и финансовата свобода на данъкоплатците. Във: Вачков,
Ст., Т. Владимирова, Ем. Спасова, Й. Йорданов, Л. Георгиев, Д. Петров, Д. Рафаилов, Ст.
Киров, Св. Герчева, Л. Найденов, Хр. Благойчева, Ат. Камеларов. „Финансови измерения на
икономическата свобода”, 2009, изд. къща „Стено”, с. 419, ISBN: 978-954-449-408-7.
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Различията по отношение на данъчното облагане при отделните държави на
територията на Съюза са представени на фиг. 1. Осем държави-членки са с дял на
данъците си под 35%.5

Източник: Евростат, Статистическия център на Европейските
общности.

Фиг. 1. Общо сума на данъци (включително и социални осигуровки
като процент от БВП на държавите-членки на ЕС ( ЕU-27) през 2007 г.

Като цяло, новоприсъединените държави-членки имат различна данъчна струк-
тура6, докато по-старите държави-членки се характеризират с приблизително ед-
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5 Вж.: Ангелов, Г. Ниски данъци = бързо икономическо развитие (9.06.2004 г.). Страните от
Европейския съюз също са разделени на 3 групи, но според данъка върху доходите – страни
с данък под 35%, страни с данък между 35% и 45% и страни с данък над 45%. Най-висок е
икономическият растеж (4,5%) в първата група страни, в които данъкът върху доходите е
под 35%. По-нисък е икономическият растеж (3%) в страните с данък върху доходите между
35 и 45%, а най-нисък е растежът (1,7%) в страните с данък върху доходите над 45%.

6 По данни на Евростат (2007). „Данъчно облагане - тенденции в Европейския съюз”, Европей-
ска комисия.
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накви дялове на приходите в бюджета от преки и косвени данъци и социалнооси-
гурителни вноски. Равнищата на данъчното облагане в балтийските страни Литва,
Латвия и Естония е приблизително равно на това в Ирландия ( 29-33% от БВП).
Португалия, Чехия и Люксембург събират толкова данъци, колкото Испания и Ве-
ликобритания (около 36-37%). Вж. фиг. 2.

Източник: Евростат, Статистическия център на Европейските
общности.

Фиг. 2. Структура на данъчните приходи по основни видoве данъци
през 2005 г., в % от сумата на общата данъчна тежест

Най-ниските дялове на преките данъци са регистрирани в България (само 17,9%
от общата сума на данъците), Румъния (19,1%) и Полша (20,5%). Една от причините
за тази разлика може да се намери в по-ниските данъчни ставки, прилагани в новите
държави-членки по отношение на корпоративния данък и на данъка върху доходите
на физическите лица. Някои от новите държави-членки са се отказали от приемане на
плоски данъчни системи (балтийските държави – Естония, Литва и Латвия). Сред
старите държави-членки има други интересни разлики. В северните страни (напр.
Швеция, Дания и Финландия) доминира прякото данъчно облагане, докато някои държа-
ви на юг (като Португалия и Гърция) са с относително висок дял на косвените данъци.
Делът на преките данъци в общите данъчни приходи в Дания е един от най-високите7

в Европейския съюз, докато на приходите от социална сигурност е много по-нисък.
7 Данъчната ставка на данъка върху добавената стойност е 25%. Средната данъчна тежест

е около 55%.
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Германия показва обратната схема. Тя има най-голям дял на социалните придо-
бивки и най-нисък дял на преките данъчни приходи в ЕС-15.8 Подобен модел се
установява във Франция от втората половина на 1990 г. Корпоративните данъчни
ставки се различават значително. Те се движат в диапазона от минимум 10% (в
България и Кипър) до максимум 35% в Малта. Пример може да бъде даден с
данъка върху общия доход ( ДОД). Най-ниските му стойности са типични за стра-
ните с ниски данъчни ставки. Поради това, новите държави-членки обикновено
имат ниски ставки (с изключение на Малта със ставка на ДОД от 35%).

Източник: KPMG International, http://www.worldwide-tax.com

* EU-15 – Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция,
Ирландия, Люксембург, Холандия, Италия, Португалия, Испа-
ния, Швеция и Великобритания.

** NMS-10 – десетте последно приети страни-членки на Европейския съюз.

Фиг. 3. Корпоративни данъчни ставки за 2010 г. за избрани страни
от Европейския съюз

Следователно, най-високите позиции в класацията се заемат от Малта и Фран-
ция. Техните общи данъчни съотношения налагат относително висока корпоратив-
на данъчна ставка на доходите. Тенденцията е забележима в по-малките държа-
ви-членки, които през последните години увеличават ставките на акцизите, за да
съответстват на европейските минимуми.9 Някои от по-старите страни-членки мо-
8 Реформата в данъчната система в Германия от 2008 г. драстично намали ставката на корпо-

ративния данък от 38,7% до 15%.
9 Вж.: Конвергентна програма (2009 - 2012) Въвеждането на нови по-високи акцизни ставки при

цигарите ще допринесе за повишаване на инфлацията в края на 2010 г. с 0.9 п.п. Очакваното
повишение в административно регулираните цени също ще окаже влияние за нарастване на
общия индекс. Прогнозата за средногодишната стойност на инфлацията през 2010 г. е 2.4%.
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гат да бъдат застрашени от факта, че новоприсъединилите се са в позиция да
предлагат по-добри и по-конкурентни бизнес условия.

Според Кей, съществуват два начина за интеграция: чрез хармонизация и
чрез конкуренция.10 В първия от тези подходи за създаването на свободна търго-
вия се изисква предварително привеждане в съответствие на политиките и практи-
ките на участващите държави, според критериите на ЕС. В рамките на втория
механизъм се насърчава конкуренцията. Хармонизацията главно се ограничава
до косвеното данъчно облагане, по-конкретно по отношение на данъка върху до-
бавената стойност и по отношение на акцизите. Когато се говори за бъдещото
хармонизиране на ЕС се има предвид пряко данъчно облагане. Фрей и Айзен-
берг11 заявяват, че данъчната хармонизация се препоръчва, тъй като намалява
икономическите проблеми, а конкуренцията редуцира политическите нарушения.
Клевър и Тимерманс12 твърдят, че повишаването на данъчната тежест върху дохо-
дите от трудова дейност в редица страни има общо с неспособността да се осъ-
ществят структурни промени в публичния сектор. Предложената от тях традицион-
но ниска данъчна тежест върху капитала е белег на данъчната конкуренция. На-
малявайки ставките, държавите стават привлекателни за капитала, а при глобална
икономика капиталът е най-мобилният производствен фактор. Крогстръп13, на свой
ред счита, че макар и пълноправно, хармонизирането е необходимо и дори въвеж-
дането на единен корпоративен данък в страните-членки на ЕС е препоръчително.

Идеята за данъчна конкуренция не е нова. Тя може да се намери в известе-
ната книга на Адам Смит „Богатството на народите”. Дебатът за данъчната конку-
ренция е започнал с идеята на Тибо.14 Това е т.нар. Модел на Тибо, свързан с
избора на местоживеене, назоваван още „гласуване със собствените си крака”. С
други думи, конкуренцията между общините за привличане на жители ги принуж-
дава да предлагат меню на публични услуги при най-ниски разходи за тяхното
създаване, които ще изискват и най-ниски данъци за финансирането им. Тибо
твърди, че конкуренцията за мобилни домакинства подобрява благосъстоянието
на конкретната административна единица (община). ЕС и институциите му са по-
склонни да следват модела на данъчна конкуренция, развит от Тибо, но на между-
правителствено равнище.

Австралийският професор Джефри Бренън и Джеймс Бюкянън15, както и Мак-
Люр16 твърдят, че конкуренцията е от полза за намаляване на правителствения

10 Kay, J. Taxation Policy and Economic Integration. In: A. Knoester (ed.), Taxation in the United States and
Europe: Theory and Practice, St. Martin’s Press, New York, pp. 156-164, 1993.

11 Frey, BS, R. Eichenberger. To Harmonize or Compete? That’s Not the Question. Journal of Public
Economics , 60(3): 335-349, 1996.

12 Klaver, Jam., Н, AJM. Timmermans. EU Taxation: Policy Competition or Policy Coordination? EC Tax
Review, 8(3): 185-190, 1999.

13 Krogstrup, Signe. What do Theories of Tax Competition Predict for Capital Taxes in EU Countries? A
Review of the Tax Competition Literature. HEI Working Paper No. 05/2002, May.

14 Tiebout, C. A Pure Theory of Local Government Expenditures. Journal of Political Economy 64, 416-24,
1956.

15 Brennan, G., J. Buchanan. The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution. Cambridge
University Press, 1980, p.1.

16 McLure, CE. Tax competition: Is what’s good for the private goose also good for the public gander?
National Tax Journal XXXIX, p. 341-346.
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държавния дефицит и дисциплиниране на политиците. Ако данъчните ставки
продължат да спадат надолу, то държавните разходи трябва да бъдат редуцира-
ни. Това помага да се избегнат дефицитите и липсата на ефективност в публичния
сектор.17

Мненията за данъчната конкуренция са разделени на две. От една страна,
се подкрепя тезата за отрицателното влияние на конкуренцията. От друга страна
се разкриват положителните ефекти от данъчната конкуренция чрез намаляване
на неефективността в правителствените разходи и чрез стимулиране на оптимал-
ното съотношение данъци – обществени блага.

Данъчната конкуренция може да се разглежда като значим и тежък проблем,
изискващ повишено внимание. Безспорни са някои от нейните благоприятни
въздействия върху националните икономики. Такива са: намаляването на данъч-
ното бреме, положителното въздействие върху бизнес климата, ограничаването
на сивата икономика. От друга страна, данъчната конкуренция води до ниски ка-
питалови данъци върху печалбата и данъчната тежест пада върху немобилните
фактори. В губеща позиция от нея се оказват преди всичко развитите страни в ЕС,
които поддържат голям публичен сектор и имат високи данъчни нива. Може да се
твърди, че тази конкуренция до голяма степен е нелоялна и дори вредна, разру-
шавайки устоите на дългосрочния икономически растеж и социална политика на
държавите.

Предложението за данъчна хармонизация от Европейската комисия по отно-
шение на косвените данъци е доста амбициозна цел. Въпреки, че данъчната хар-
монизация осигурява ефективно международно разпределение на ресурсите в
рамките на частния сектор, трудно се постига изравняване на относителните цени
зад граница. Това не гарантира ефикасно разпределение на ресурсите между ча-
стния и обществения сектор. Хармонизиране на данъчното законодателство има
тогава, когато данъкоплатците са изправени пред сходни или идентични данъчни
ставки, независимо от това къде работят, спестяват, пазаруват, или инвестират.

Хармонизиране на данъчното законодателство може да бъде постигнато по
два начина18:

- Пряка форма на хармонизиране на данъчното законодателство се из-
ползва тогава, когато се определят минималните данъчни ставки. Евро-
пейският съюз, например, изисква налагане на данък върху добавената
стойност (ДДС) с данъчна ставка най-малко 15 на сто. ЕС също така хар-
монизира данъчните ставки за горивата, алкохола и тютюневите изделия.
Това са продължаващи усилия за хармонизиране на данъчното облагане
на личните и корпоративни данъчни ставки.

- Имплицитно (косвено) хармонизиране се прилага тогава, когато правител-
ствата събират финансова информация от инвеститорите нерезиденти и
споделят тази информация с чужди правителства. Тази система за обмен
на информация може да бъде само еднопосочна, тъй като движението на
работна ръка и капитали като цяло е в посока от държави с високи данъци

17 Boss, A. Do We Need Tax Harmonization in the EU? Kiel Institute Кил, Working Paper No. 916, 1999.
18 Mitchel, D, J. The Economics of Tax Competition: Harmonization vs. Liberalization. 2004.



109
Деветдесет години Икономически университет – Варна

към такива с по-ниски.19 В рамките на тази непряка форма на данъчна
хармонизация, данъкоплатците са в състояние да се възползват от по-
добрата данъчна политика в други държави.

Двете форми на данъчната хармонизация имат обратен ефект, подобен на
икономически последици. Във всеки случай, данъчната конкуренция води до
насърчаване на по-ниски данъци. Това е пречка за ефективно разпределение на
капитала и труда, влошавайки цялостните икономически резултати.

Въпреки, че понятието данъчна хармонизация е дефинирано в договора на
ЕС, методи за хармонизация не фигурират в него. Ако трябва да бъдат обобщени,
то те са:

- изграждане на единен пазар и създаване на условия за равнопоставена и
ефективна конкуренция;

- постепенно сближаване на стопанската политика на страните-членки;
- въвеждане на множество общи или единни политики в различни отрасли и

сектори на стопанството;
- финансиране чрез собствени средства.20

По отношение на стратегията на хармонизация има две решения21:
1. хармонизиране чрез пазара;
2. договорена хармонизация.
Различните варианти за хармонизиране се дължат на различните национал-

ни данъчни политики, които са приети в отделните държави-членки. Големите държа-
ви са склонни да се възползват повече от хармонизиране на данъчното законода-
телство, отколкото малките и новоприсъединени държави. Те могат да налагат по-
високи данъци и все още остават конкурентни.22

Данъчната хармонизация може да се разглежда като средство за постигане
на по-голяма прозрачност и ефективност на единния европейски пазар. Тя до голя-
ма степен елиминира данъчните бариери и по този начин ограничава негативните
ефекти от данъчната конкуренция. От друга страна, равнището на данъчното об-
лагане и бюджетната политика на всяка отделна страна са свързани с национал-
ния й суверенитет. Икономиките на страните в Европа са много различни от гледна
точка на структура, цена на труда, предлагане на труд, географско разположение.
Разнообразните фискални политики отразяват тези различия и се опитват да
превърнат определени недостатъци в предимства.23 За да се обобщят инициати-
вите на ЕС за хармонизиране на данъчното законодателство трябва да се отбеле-

19 Ниските данъци и облекченото банково законодателство правят Монако финансов рай, пред-
почитан от богатите.

20 Чл. 99 и 100 от договора на ЕС са текстове, свързани с хармонизацията. В чл. 99 се уточнява
потребността от хармонизирането на косвените данъци, а в чл. 100 се говори за постигане на
целите на единния общ пазар чрез наложителна интеграция ( уеднаквяване) на страните –
членки.

21 Tulai, C., щerbu, S., „Fiscalitate comparat ъi armonizri fiscale”, Editura Casa „Fiscalitate comparat Ui
armonizri Fiscale”, Editura Casa Crii de щtiin, p.136, 2005.

22 eJournal of Tax Research. Peter van der Hoek, М. Tax Harmonization and Competition in the Euopean
Union, 2003, p. 19.

23 Вж.: Костадинова, Св. Аргументи против данъчната хармонизация – от нас за правителство-
то. http://ime.bg/bg/articles/argumenti-protiw-danychnata-harmonizaciq-ot-nas-za-prawitelstwoto/
#ixzz0yle1c4rO
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жи, че само ставките по ДДС и акцизи са постигнали висока степен на хармониза-
ция, съобразена с изискванията за единен пазар.

Все още има различни гледни точки за това, как да продължи взаимодей-
ствието между държавите-членки на ЕС като гарант за адекватна данъчна полити-
ка. Решение за Европейския съюз е хармонизиране на косвените данъци и сърев-
нование за преките данъци. От друга страна, укрепването на контрола и взаимо-
действието в рамките на Съюза ще бъдат достатъчна защита срещу вредната
данъчна конкуренция и ще направят излишни въвежданите норми за данъчна
хармонизация.

Изводът е, че вниманието се фокусира на проблема за уеднаквяването на
данъчните норми на страните от ЕС и влиянието на ефектите от данъчната конку-
ренция на единния европейски пазар. Резулатите от изследването могат да се
обобщят в следните изводи:

1. Големите различия от гледна точка на данъка върху доходите на физичес-
ките лица в отделните страни-членки са предпоставка за развиваща се конкурен-
ция за данъчна основа.

2. Корпоративното подоходно облагане може да се разглежда като стимул
за данъчна конкуренция между държавите за привличане на нови инвестиции.

3. Налагането на детайлна данъчна хармонизация е противно на неравно-
мерната степен на развиие на икономиките на страните-членки на ЕС.

4. Координацията между отделните държави-членки на ЕС може да помогне
за избягване на загубите от приходи от данъци в държавните бюджети от гледна
точна на възможността за движение на капитали.

Европейският съюз все още няма фискална политика в пълния смисъл на
този термин. Хармонизацията й може да се окаже конфликтна с интересите на
някои от страните-членки. Във връзка с това добрата координация и сътрудниче-
ство между държавите-членки е ефективно средство за защитаване на национал-
ната данъчна основа от вредната данъчна конкуренция, като същевременно пре-
махва дискриминацията и двойното данъчно облагане.

THE FISCAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION –
BETWEEN HARMONIZATION AND COMPETITION

Assist. Prof. Kornelia Dimova

Abstract

In the present article there is made a comparison of the „pros” and „cons” of tax
harmonization and competition in the EU. The conducted survey provides reasons for the
standpoint that a better coordination and control of tax policy in the EU will be an adequate
tool for limiting the harmful tax competition. On the other hand, the coordinated tax policy may
create conditions which would eliminate the need for strict harmonization, imposing the
principle „one size fits all”.
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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ –
МЕЖДУ УПОРЯДОЧЕНИЕМ И КОНКУРЕНЦИЕЙ

Асс. Корнелия Димова

Резюме

В настоящей статье проводится сопоставление аргументов в пользу и против упо-
рядочения налогов и конкуренции в ЕС. В результате обзора мы приходим к мнению,
что лучшая координация и контроль налоговой политики в рамках ЕС окажутся сред-
ством, достаточным для ограничения вредной налоговой конкуренции. С другой сторо-
ны, координация налоговой политики сможет создать условия, которые бы устранили
необходимость наведения четкого порядка, требующего применения принципа „один
размер для всех”.


