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1. Въведение: 

Налице е широк консенсус, че настоящите данъчни правила не са 

приложими в случаите на дигиталните компании, които са глобални, виртуални и 

гъвкави. Различни идеи за промяна на облагането на дигиталните услуги са тема на 

задълбочени дискусии сред експертите и на политически спорове. 

Налагането на данък върху дигиталните услуги (ДДУ) е част от дневния ред 

на новата Европейска комисия, след като през март 2019 г. правителствата на ЕС 

не успяха да постигнат споразумение по директива за данък върху приходите от 

дигитална реклама. След този неуспех редица страни въведоха едностранно 

дигитален данък. Запазването му зависи от намирането на глобално решение за 

дигиталното облагане под егидата на ОИСР. Новите правила, предложени от 

ОИСР, ще позволяват данъците да се налагат дори в страни, в които дадена 

компания няма физическо присъствие. Те също така задават насоки за минимален 

корпоративен данък. Тези очаквани промени излизат извън обхвата на дигиталната 

икономика и вероятно ще засегнат и традиционния бизнес. 

Актуалността на темата се подсилва от обстоятелството, че правителствата 

са изправени пред необходимостта да намерят начини за увеличаване на данъчните 

приходи след десетилетия на намаляване на ставките на корпоративните данъци. 

От друга страна, дигиталното данъчно облагане може да се превърне във фактор, 

влияещ на конкурентната позиция на икономики с различна степен на 

технологично развитие. 

2. Аргументи за специалното данъчно облагане на дигиталните услуги 

Тъй като въвеждането на дигитално облагане предполага сериозна промяна 

на международния данъчен ред, то се нуждае от внимателно проучване на 

специфичните аспекти на виртуалния бизнес.  

Преходът към специални правила за облагане на дигиталните услуги се 

обуславя както от ефектите на дигитализацията, така и от засилената данъчна 

конкуренция между държавите и разцвета на схемите за избягване на облагането  

чрез използване на данъчни убежища и непроследими финансови потоци.  
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2.1. Засилена данъчна конкуренция между страните 

В стремежа си да привличат чуждестранни инвестиции все повече страни 

възприемат политика на ниски данъци. По данни на ОИСР средната данъчна ставка 

в страните от организацията е намаляла с 8 проценти пункта след 2000 г., а в ЕС – 

с 10 пр. пункта.1 Смята се, че намаляването на ставките се дължи на конкуренцията 

между страните в опит да представят по-атрактивни условия за бизнеса. 

Определящо е обстоятелството, че дигитализацията улеснява данъчната 

конкуренция между страните. Това е така, тъй като установяването на една 

дигитална компания в страна с ниски данъци не е свързано с ангажименти от страна 

на правителството за значителни публични разходи - осигуряване на довеждаща 

инфраструктура, инвестиции в образование с цел осигуряване на кадри (поради 

дистанционната заетост и относително малкия – спрямо добавената стойност, брой 

заети в предприятията от цифровата икономика). Следователно привличането на 

инвеститори от цифровата икономика не влече след себе си сериозни публични 

разходи, поради което правителствата могат да си позволят да намаляват ставките. 

Този аргумент ще бъде разгледан по-нататък в контекста на въвеждането на 

минимални ставки на корпоративния данък и с оглед принципа на ползите.  

2.2. Избягване на данъци от дигиталните компании 

Множество проучвания през последните години установяват, че 

дигиталните компании като цяло плащат по-ниски данъци в сравнение с 

традиционния бизнес. Това се дължи, от една страна, на мобилната природа на 

дигиталните бизнес модели, които правят по-лесно целенасоченото прехвърляне на 

печалби. От друга страна, са налице особености на дигиталния бизнес, които 

допускат изкривявания при определянето на данъчната основа и несправедливо 

разпределение на данъчната тежест (не само между различните юрисдикции, а и 

между различните участници във веригата на създаване на стойност). 

Дигиталните компании използват различни техники за намаляване на 

данъчната основа и прехвърляне на печалбите – например, изкуствени сделки 

между техни поделения (чуждестранни контролирани дружества, място на 

                                                             

1 OECD Tax Database, https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database/ 
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стопанска дейност), големи административни разходи, холдингови компании, 

базирани в страни с благоприятни данъчни режими като Люксембург..2  

Значителна част от нетните приходи на Google, Facebook и други 

технологични компании се насочват към Ирландия, където данъчната ставка е 

12.5%, а ирландското законодателство (поне до 2020 г.) позволява на компаниите, 

регистрирани там, да бъдат облагани според това къде се управляват финансите им. 

3 Facebook е платил през 2017 г. 16 млн. бр. лири данъци във Великобритания при 

приходи, отчетени в тази страна, в размер на 1.2 млрд. бр. лири и значителни 

разходи за администрация и за НИРД. През Ирландия, където компанията е имала 

малко над 1000 служителя, са отчетени продажби на социалната мрежа над 18 млрд. 

долара през 2017 г., но и значителни административни разходи. В тази страна 

Facebooк e платил през 2017 г. само 38 млн. евро данъци върху декларирана печалба 

от 251 млн. евро.4  

Според анализ на Standard and Poor’s, от 2007 до 2015 г. средната ефективна 

ставка на данъка, платен в САЩ от 500-те най-високо оценени компании е 27%. 

През същия период ефективната данъчна ставка върху печалбите, отчетени в САЩ, 

на Apple е 17% , Alphabet (компанията-майка на Google) -  16%, Amazon -  13%, а 

Facebook - 3.8 %. 5 Групата Fair Tax Mark6 от своя страна твърди, че шест големи 

технологични компании (Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple и  Microsoft) са 

избегнали данъци за 100 млрд. долара (около 91 млрд. евро) чрез агресивно 

планиране през периода 2010-2018 г.  

                                                             

2 Bergin, T., Special Report - How Google UK clouds its tax liabilities (May 2019), 

https://uk.reuters.com/article/uk-tax-uk-google-specialreport-idUKBRE94005R20130501 

3 Varghese, S., This is why Silicon Valley giants are paying such low taxes in the UK  (October 2018), 

https://www.wired.co.uk/article/facebook-uk-tax-bill 

4 Facebook Ireland pays €38m tax on €251m profit (November 2018), 

https://www.irishtimes.com/business/technology/facebook-ireland-pays-38m-tax-on-251m-profit-

1.3713161 

5 Harris, H. Without a fair tax on tech, it could be the end of the state as we know it. (2018), 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/11/tax-big-tech-companies 

6 Tax gap of Silicon Six over $100 billion so far this decade, December 2, 2019,  

https://fairtaxmark.net/tax-gap-of-silicon-six-over-100-billion-so-far-this-decade/ 

https://uk.reuters.com/article/uk-tax-uk-google-specialreport-idUKBRE94005R20130501
https://www.wired.co.uk/article/facebook-uk-tax-bill
https://www.irishtimes.com/business/technology/facebook-ireland-pays-38m-tax-on-251m-profit-1.3713161
https://www.irishtimes.com/business/technology/facebook-ireland-pays-38m-tax-on-251m-profit-1.3713161
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/11/tax-big-tech-companies
https://fairtaxmark.net/tax-gap-of-silicon-six-over-100-billion-so-far-this-decade/
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Оценката на въздействие на двете предложения за директиви, свързани с 

дигиталното облагане на Европейската комисия от 2018 г., твърди, че на местно 

ниво дигиталният бизнес е обект на ефективна данъчна ставка от 8.5%, докато 

традиционният – 20.9%. По отношение на презграничните бизнес модели 

ефективните ставки са съответно 9.5% и 23.2%.7 За Франция различни оценки сочат 

отклонени печалби от 3 до 30 млрд. евро на годишна база. 8 

Фактът, че дигиталните компании плащат по-ниски данъци, сам по себе си 

не е основание за въвеждане на специален данък. Необходимо е да се познават 

причините за това. 

2.3. Характеристики на дигиталните услуги 

В следващата част се разглеждат особеностите на дигиталните услуги, които 

позволяват преднамерено или непреднамерено отклонение от плащане на данъци.  

Дигитални монополи и концентрация. Въпреки че дигиталният данък 

негласно се приема като мярка, насочена срещу големите технологични компании, 

този аргумент може да бъде омаловажен при по-щателен анализ. Наистина редица 

изследвания сочат нарастване на концентрацията и пазарното влияние на пазарите 

на дигитални стоки и услуги. Но ограничаването на злоупотребата с господстващо 

положение е в обхвата на действие на антимонополните органи и в този смисъл не 

може да бъде основно основание за въвеждане на данъчно облагане или за твърде 

високи прагове. То може да бъде само допълващ аргумент, доколкото 

организирането на схеми за избягване на данъци е скъпа дейност, която предполага 

голям мащаб и не се изплаща за малки компании. 

Роля на потребителите Дигиталният данък може да се разглежда като част 

от реформа, целяща облагането да се извършва там, където се създава стойност. В 

дигитален контекст това обикновено означава данъците да се налагат там, където 

са потребителите. Ангажираността на потребителите е елемент от създаването на 

                                                             

7 European Commission, Commission Staff Working Document Impact Assessment, (March 2018), p. 18. 

8 За обобщение на проучванията за отклонените печалби виж International Corporate Taxation : 

What Reforms ? What Impact ?, Clemens Fuest, Mathieu Parenti and Farid Toubal, No. 54, November 

2019р http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note054-en.pdf 

http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note054-en.pdf


 

7 

 

стойност и се постига чрез различни канали, включително принос за създаването 

на съдържание, принос за промотиране на бранда, препоръки и други инструменти 

за навигация, захранване на алгоритмите с данни. Освен данните, извлечени чрез 

наблюдение, е налице и потребителско съдържание (видеа, снимки, публикации, 

рецепти), което хората съзнателно предоставят безплатно, често с цел социално 

взаимоодействие. 

Приносът на потребителите за създаване на стойност, включително 

потребителското съдържание, е аргумент, силно застъпен от британското 

правителство. В свое проучване9 то посочва, че социалните медии и дигиталните 

платформи разчитат на потребителско съдържание, за да генерират приходи от 

реклама. Много малко от тези приходи се облагат в страните, в които са 

разположени потребителите – автори на това съдържание (например, снимки, 

постове, потребителски отзиви). 

Френското правителство и ЕС също обосновават едностранното въвеждане 

на дигитален данък с ползите, които се извличат от потребителите. Един аргумент 

за това е, че всеки ден в ЕС се извършват  750 милиона търсения в интернет и се 

публикуват 150 милиона публикации в социалните медии в ЕС.10  

Според Службата на търговския представител на САЩ (USTR) обаче 

подобно твърдение е необосновано, тъй като са налице безплатни услуги, които 

потребителите получават.11 По този начин САЩ се обявяват срещу промяната на 

международния принцип облагането да се извършва там, където е производството. 

Мрежови ефекти. Наличието на мрежови външни ефекти е характерно за 

дигиталния бизнес и особено за многостранните пазари (платформите и социалните 

мрежи). Аргументът се споменава в обосновката на френския дигитален данък и на 

проектът за директива на ЕС и е в контекста на приноса на потребителите за 

                                                             

9 Corporate tax and the digital economy: position paper update, HM Treasury (March 2018), 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/689240/corporate_tax_and

_the_digital_economy_update_web.pdf 

10 Ministere de L’Economie et des Finances, Project de loi Relative a la Taxation des Grandes Entreprises 

duNumerique, Mar. 6, 2019, https://src.bna.com/F9D. 

11 Section 301 Investigation: Report on France’sDigital Services Tax (December 2019), USTR, стр. 20, 

https://ustr.gov/sites/default/files/Report_On_France%27s_Digital_Services_Tax.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/689240/corporate_tax_and_the_digital_economy_update_web.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/689240/corporate_tax_and_the_digital_economy_update_web.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/Report_On_France%27s_Digital_Services_Tax.pdf
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създаване на стойност. Мрежовите външни ефекти също така могат да бъдат 

аргумент за въвеждане на дигитално облагане, доколкото допринасят за 

увеличаване на пазарното влияние на дигиталните монополи.  

Роля на данните. Данните, извлечени от наблюдението на потребителите, 

не само допринасят за по-доброто насочване на различни стоки и услуги в 

дигитална среда, но съставляват и самото съдържание на някои дигитални услуги, 

разчитащи на crowdsourcing (използване на мъдростта на тълпата): До голяма 

степен този аргумент е свързан с аргумента за участие на потребителите в 

създаването на стойност, но не го изчерпва. Алгоритмите извличат данни, които не 

произтичат само от потребителите. Това могат да бъдат данни, предоставени от 

правителствата или данни, създадени чрез наблюдение на други променливи във 

физическата или виртуалната среда. 

Нематериални активи. Нарастващото значение на нематериалните активи 

като патенти и други права на интелектуална собственост в съчетание с тяхната 

мобилност ги превърна в инструмент за прехвърляне на печалби. 

Мултинационалните компании държат нематериалните си активи в юрисдикции с 

ниски данъци, което им позволяват изкуствено да намаляват данъчните си 

задължения. Когато компания от страна от ЕС трасферира интелектулана 

собственост към свързано лице в данъчно убежище, това може да даде възможност 

за изплащане на възнагражения към това лице, които се приспадат за данъчни цели 

в европейската страна, в която компанията е установена. 

Компенсация за публични услуги. Според френското правителство 

„големите дигитални компании са нараснали, без изобщо да плащат справедлив дял 

за публичните услуги, които получават”12. Публичните услуги, от които глобалните 

дигитални компании се възползват, включват защита на правата на собственост, 

осигуряване на инфраструктура и публични разходи за образование и НИРД. 

 

 

                                                             

12 Ministere de L’Economie et des Finances, Project de loi Relative a la Taxation des Grandes 

Entreprises du Numerique, Mar. 6, 2019, https://src.bna.com/F9D. 
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3. Еволюция на моделите на облагане на дигиталните услуги 

Моделите за облагане на дигиталните услуги се развиха през последните 

години, създавайки богата практика. Важно е да се прави разлика между данък 

върху конкретни дигигални услуги и правила за облагане на корпоративните 

доходи в дигитална среда.  

3.1. Едностранни инициативи 

3.1.1. Данъци върху дигиталните услуги (ДДУ) 

Преди да се наложи идеята за глобално решение, Унгария въведе данък 

върху приходите от онлайн реклама, Великобритания – данък върху отклонените 

печалби, а Индия – т. нар. изравняващ данък (такса), Франция – данък върху 

дигиталните услуги. Често тези данъци са наричани Google tax, тъй като засягат 

основно приходи от онлайн реклама. В таблицата е дадено сравнение на някои 

основни едностранни инициативи за дигитално облагане. 

Таблица 1 

Страна Вид/Име Год. Данъчна основа Ставк

а 

Стойностен праг: 

глобален/ 

местен 

Данък върху дигиталните услуги 

Унгария Reklámadó-

ról szóló 

2014 Реклами в интернет на 

унгарски език 

7.5% -/100 млн. HUF 

(~300 хил. EUR) 

Индия Equalisation 

Levy 

2016 Услуги на нерезиденти, 

извършвани с дигитални 

средства (реклама) 

6%  

Франция DST 2019 Приходи от реклама, от 

продажба на данни, 

услуги на платформите 

3% 750 млн. EUR/ 

25 млн. EUR 

Италия DST 2020* Дигитална реклама, 

услуги на платформи, 

предавани на данни, 

генерирани на дигитален 

интерфейс 

3% 750 млн. EUR/ 

5.5 млн. EUR 
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Австрия Digital 

Advertising 

Tax 

2020 Онлайн реклама 5% 750 млн. EUR/ 

25 млн. EUR 

Испания DST 2020* Приходи от онлайн 

реклама и продажби на 

данни 

3% 750 млн. EUR/ 

3 млн. EUR 

Турция DST 1 март 

2020 

Онлайн услуги, вкл. 

реклама и продажба на 

дигитално съдържание 

7.5% 750 млн. EUR/ 

20 млн. TRY 

Мерки за запазване на данъчната основа и срещу отклоняването на печалби 

Израел Significant 

Economic 

Presence 

2016 Данъчна ставка от 25% за дейности на нерезиденти, 

които имат значителен брой договори за онлайн услуги с 

израелски потребители, значителен уеб трафик от 

Израел, онлайн услуги на иврит и пр. 

Великобри-

тания 

Diverted 

Profit Tax 

2015 Данъчна ставка 25 % + висока глоба върху печалби, 

реализирани след 1 април 2015 г., за които се смята, че са 

отклонени от облагане във Великобритания.  

Източник: Национални приходни агенции; https://taxfoundation.org/digital-taxes-

europe-2019/ * - предложение 

Индия 

Изравняващата такса (Equalisation Levy) в Индия е един от първите данъци 

върху дигиталните услуги. Въведена е през 2016 г. като данък върху услуги, 

извършвани с дигитални средства. Данъкът със ставка 6% се налага за плащания от 

резиденти (включително самонаети) или от нерезиденти, които имат място на 

стопанска дейност в Индия, към нерезиденти, които нямат място на стопанска 

дейност в Индия.13 Данъкът предвижда сравнително нисък праг – 100 000 рупии 

(1275 евро). Приходите за 2017/2018 г. са в размер на 5.5 млрд. рупии (над 70 млн. 

евро). Този данък се смята за краткосрочно решение, а дългосрочното е въвеждане 

на концепцията за значително икономическо присъствие. 

                                                             

13 Press Information Bureau Government of India, Ministry of Finance, Taxation of Digital Businesses 

(February 2019), https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1564086 

https://taxfoundation.org/digital-taxes-europe-2019/
https://taxfoundation.org/digital-taxes-europe-2019/
https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1564086
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През 2018 г. страната промени закона за подоходно облагане, така че да 

отрази концепцията за „значително икономическо присъствие” в случаите на 

нерезиденти, които са установили „бизнес връзка” с Индия. 

Франция 

Френският дигитален данък се отнася само за конкретни дигитални услуги, 

чиято стойност надвишава определени прагове: над 750 млн. евро в глобален мащаб 

и над 25 млн. евро във Франция. Очаква се поради високия праг данъкът да засегне 

30 МНК, от които 20 от САЩ и една – френска. По тази причина Службата на 

търговския представител на САЩ (USTR ) определи данъка като 

дискриминационен.14 

Данъкът се отнася до следните дигитални услуги: онлайн реклама 

(включително услуги за управление и предаване на данни); управление и продажба 

на лични данни с цел насочване на онлайн реклама; услуги на дигитални 

платформи, които позволяват размяна на стоки и услуги (включително Uber, 

AirBNB). Директните продажби онлайн (вместо платформите, които осигуряват 

взаимодействие между продавач и купувач) са изключени, тъй като не е налице 

създаване на стойност чрез събиране на данни.15 Френският данък не се отнася за 

продажбите на дигитално съдържание (книги, видео и т.н.), както и за онлайн 

платежни услуги. 

Данъкът се отнася до дял от брутните глобални приходи от определени 

услуги, който се изчислява като отношение на сделките по доставка на стоки или 

услуги, когато потребителят или доставчикът е във Франция или като дял от 

операциите, свързани с потребителски профил, открит във Франция. Когато става 

дума за реклама, делът се изчислява на база на частта от рекламите, показани на 

френски потребители, а когато става дума за данни, свързани с таргетирана реклама 

- дела на продадените данни, които засягат потребители, намиращи се във Франция, 

                                                             

14 Section 301 Investigation: Report on France’sDigital Services Tax (2019), USTR, 

https://ustr.gov/sites/default/files/Report_On_France%27s_Digital_Services_Tax.pdf 

15 Projet de loi portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de 

baisse de l'impôt sur les sociétés, Les résumés des débats, 21 mai 2019, 

http://www2.senat.fr/seances/s201905/s20190521/s20190521005.html 

https://ustr.gov/sites/default/files/Report_On_France%27s_Digital_Services_Tax.pdf
http://www2.senat.fr/seances/s201905/s20190521/s20190521005.html
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когато данните са генерирани. Тези пропорции не зависят от стойността 

(комисиони, такси, цена на реклама и пр.) Следователно, страни, за които Google 

прилага по-ниски цени за реклама, биха получили по-висок данък, отколкото ако 

се прилагаше формула, отчитаща цените. 

Данъкът бе въведен ретроактивно от 1 януари 2019 г. и ще бъде отменен, ако 

бъде постигнато международно споразумение за дигиталното облагане в рамките 

на ОИСР.  

3.1.2. Други концепции за дигитално облагане 

В допълнение към ДДУ (или вместо него) националните мерки за дигитално 

облагане могат да включват мерки срещу отклението от облагане и специфични 

правила за определянето на мястото на стопанска дейност (МСД). Последното 

означава да се удържа данък независимо дали дадена чуждестранна компания има 

физическо присъствие (фабрика, търговски обект) в дадена страна.  

Можем да разделим тези концепции на две групи: 

- данък върху отклонените печалби (Великобритания, въведен през 

2015 г. и Австралия, 2017 г.); 

- значително икономическо присъствие или виртуално място на 

стопанска дейност (Индия и Израел; подход, залегнал и в 

проектодирективата на ЕС). 

Великобритания 

Великобритания е въвела данък върху отклонените печалби и подготвя 

въвеждането на данък от 2% върху някои дигитални услуги. 

Данъкът върху отклонените печалби във Великобритания е приет през 2015 

г. и вече донесе значителни приходи в британския бюджет – 700 млн. бр. лири до 

април 2018 г., както и повишение на приходите от ДДС.16 Неговата цел е да 

противодейства на фиктивните договорености, използвани от някои 

многонационални компании за отклоняване на печалби от Обединеното кралство.  

                                                             

16 Tackling tax avoidance, evasion, and other forms of non-compliance (March 2019), 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785551

/tackling_tax_avoidance_evasion_and_other_forms_of_non-compliance_web.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785551/tackling_tax_avoidance_evasion_and_other_forms_of_non-compliance_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785551/tackling_tax_avoidance_evasion_and_other_forms_of_non-compliance_web.pdf
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С данък от 25% се облагат печалби, които се смятат за изкуствено отклонени от 

облагане във Великобритания. Данъчната ставка е по-висока от ставката, ако тези 

печалби биха били обложени във Великобритания. 

Данъкът е насочен срещу създаването на данъчни предимства чрез 

транзакции, които нямат явен икономически смисъл.17 Макар да е наречен Google 

tax, данъкът обхваща и други транзакции (например, финансови). 

Данъчнозадължени лица са и субекти, които извършват дейност във 

Великобритания във връзка с доставка на стоки и услуги от чуждестранна 

компания и тази дейност цели да се избегне създаването на място на стопанска 

дейност във Великобритания или цели избягване на британския данък или 

споразуменията между страните са направени така, че да доведат до данъчни 

несъответствия. Това определение на практика включва случаите, когато 

чуждестранна компания предлага дистанционно дигитални услуги.  

Израел 

Концепцията т. нар. значително икономическо присъствие18 е въведена от 

Държавата Израел през 2016 г., чрез циркулярно писмо на данъчния орган (Circular 

No. 4/2016)19. Непосредственият повод за това е отхвърлена частна петиция, 

настояваща за облагане на чуждестранните дигитални компании с ДДС за 

дейността им в Израел. Писмото представлява указание на израелската данъчна 

администрация за определяне на място на стопанска дейност в случаите на 

дигитални услуги, тоест налице е разширяване на това определение. Приема се, че 

е налице значително икономическо присъствие и се налага данък от 25%, когато 

дейността се извършва основно чрез интернет и чуждестранният доставчик има 

значителен брой договори за онлайн услуги с израелски потребители и значителен 

уеб трафик от израелски потребители, или представителят в Израел е ангажиран 

със събиране на информация за потребители в страната или с обслужване на 

                                                             

17 Diverted Profits Tax: guidance, HM Revenue & Customs (December  2018), 

https://www.gov.uk/government/publications/diverted-profits-tax-guidance 

18 The Israeli Tax Authority published guidelines regarding taxation of foreign corporation activity in 

Israel via the Internet (2016), 

https://taxes.gov.il/English/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_11042016.aspx 

19 https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_kalkala_2016.pdf 

https://www.gov.uk/government/publications/diverted-profits-tax-guidance
https://taxes.gov.il/English/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_11042016.aspx
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клиенти, както и ако предлага онлайн услуги, адаптирани за израелски потребители 

(език, валута). 

Налице са различия в облагането в зависимост от това дали с държавата на 

нерезидента е сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 

(СИДДО). При наличие на спогодба признаването на печалби на място на 

стопанска дейност на чуждестранна компания в Израел се извършва в съответствие 

с принципа на сделките между несвързани лица (arm’s-length principle), като се 

използва функционален подход на база естеството на функциите му, използваните 

активи и поетите рискове.  

В допълнение представителят на чуждестранната компания, предлагаща 

дигитални услуги, би имал задължението да се регистрира като оторизиран дилър 

за целите на ДДС. Поради това, че не е инкорпорирана в закон и е в противоречение 

със съществуващите международни правила за определяне на МСД, израелската 

концепция е оспорвана от засегнатите чуждестранните МНК.  

В допълнение, страната обяви през 2019 г. планове за въвеждане на ДДУ със 

ставка 3-5%, от което очаква постъпления в размер на 280 млн. долара.  

3.2. Многостранни решения и промяна на принципите на международно 

данъчно облагане 

3.2.1. ЕС 

Френският данък, както и повечето други едностранни инициативи в 

Европа, се основават на предложението на Европейската комисия за директива 

относно общата система за данък върху дигиталните услуги. Тя може да влезе в 

сила през 2021 г. при неуспех на ОИСР да постигне глобален консенсус и е част от 

по-голям пакет. 

Инициативата за него от 2017 г. и е подкрепена от Франция, Германия, 

Италия, Испания и Великобритания20.. Предложението за облагане върху 

                                                             

20 Политическо изявление  „Съвместна инициатива за данъчното облагане на дружествата, 

осъществяващи дейност в областта на цифровата икономика“, 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/banner/170907_joint_initiative_digital_taxation.pdf 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/banner/170907_joint_initiative_digital_taxation.pdf
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дигиталните услуги е представено през 2018 г. включва две директиви21, отнасящи 

се съответно до дигиталния данък (временно решение)22 и за значително дигитално 

присъствие (дългосрочно решение). Те, както и препоръка към държавите членки 

да отразят комплексното решение в своите спогодби за избягване на двойното 

данъчно облагане с юрисдикции извън ЕС23 бяха представени през март 2018 г. 

Краткосрочното решение предвиждаше дигитален данък в размер на 3% 

върху конкретно посочени дигитални услуги. Техният обхват и формулировка се 

различава от обхвата на френския закон в някои детайли. Облагат се приходи,  

произтичащи от: разполагане върху дигитален интерфейс на реклама, насочена към 

потребителите на този интерфейс; многостранна платформа, която позволява на 

потребителите да се свързват помежду си и която може също така за съдейства за 

доставките на стоки и услуги директно между тах; предаване на данни, отнасящи 

се до потребителите или генерирани от дейности на потребителите  върху цифрови 

интерфейси (вкл. потребителско съдържание). По този начин данъкът бе ограничен 

до услуги, при чието създаване потребителите играят роля. Предвидено бе 

дигиталните данъци да се налагат в страната на местопребиваване на 

потребителите и спрямо компании, чийто глобален оборот надхвърля 750 млн. 

евро, а оборотът от посочените услуги в ЕС – 50 млн. евро.  

След като през декември 2018 г. това предложение не успя да събере 

необходимата подкрепа, ЕК реши да ограничи обхвата на ДДУ. На 1 март 2019 г. 

бе предложена нова директива, чийто обхват бе стеснен само до дигиталните 

рекламни услуги. Тя не постигна необходимото за данъчни въпроси одобрение с 

единодушие от Съвета по икономически и финансови въпроси.  

Дългосрочното решение предполага преди всичко разширяване на 

концепцията за МСД, като включи значителното дигитално присъствие. Това би 

                                                             

21  Proposal for a Council Directive laying down rules relating to the corporate taxation of a significant 

digital presence , COM(2018) 147 final; Proposal for a Council Directive on the common system of a 
digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services, COM(2018) 148 

final (Mar. 3, 2018), https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-

economy_en 
22 Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the common system of a digital services tax on revenues 

resulting from the provision of certain digital services, 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_common_system_digital_services_tax

_21032018_en.pdf 

23C(2018) 1650 final. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_common_system_digital_services_tax_21032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_common_system_digital_services_tax_21032018_en.pdf
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позволило една страна да облага чуждестранни компании, които имат значителна 

дейност на нейна територия, дори ако нямат физически офис или агент.  

Условието за наличие на виртуално място на стопанска дейност в дадена 

страна предполага достигане на определен оборот и определен брой потребители в 

нея.24По-конкретно, ЕК предвижда дигиталните платформи да се приемат за 

облагаеми в дадена страна поради наличие на виртуално място на стопанска 

дейност, ако е изпълнено едно от следните три условия:  

- минимален праг на годишните приходи в една страна от 7 млн. евро; 

- повече от 100 000 потребителя в страна за една данъчна година (B2C); 

- повече от 3000 договора за дигитални услуги с бизнес потребители (B2B). 

Съответно се предлага да се променят праговете за оценка на 

обстоятелствата, при които значително цифрово присъствие представлява място на 

стопанска дейност във връзка с препоръката на ЕК за промени в СИДДО. 

Приема се, че потребителят се е намирал в дадена юрисдикция в даден 

данъчен период, ако е използвал устройство през този данъчен период устройство 

за достъп до цифровия интерфейс, чрез който се доставят цифровите услуги. Това 

се установява чрез IP адрес или друг метод за геолокация. По отношение на 

сключването на договори се смята, че бизнес потребителят се намира в дадена 

юрисдикция, ако той пребивава за целите на корпоративния данък в тази 

юрисдикция или има постоянен обект. 

Отнасянето на печалба към виртуално място на стопанска дейност става на 

база изпълняваните функции, използваните активи и поетите рискове, като се 

вземат предвид икономически значимите дейности, извършвани от такова 

присъствие чрез дигитален интерфейс. Икономически значими дейности са  

- събирането, съхранението, обработката и продажбата на потребителски данни;  

                                                             

24 Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down rules relating to the corporate taxation of a 

significant digital  presence, 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_significant_digital_presence_21032018_

en.pdf 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_significant_digital_presence_21032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_significant_digital_presence_21032018_en.pdf
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- събирането, съхранението, обработката и показването на създадено от 

потребителите съдържание;  

- продажбата на рекламно пространство в интернет;  

- предлагането на дигитален пазар на съдържание, създадено от трети страни;  

- доставката на други дигитални услуги. 

Разпределението на печалбите е на база разходите, направени за 

изследвания, разработване и маркетинг, както и броя на потребителите и събраните 

данни от потребителите в различни страни. Тези предложения в най-общи линии 

са в съответствие с целта на правилата за облагане в рамките на Приобщаващата 

рамка на ОИСР, но се различават значително по детайлите и механизма за отнасяне 

и за разпределяне на печалбите.  

3.2.2. Модел на международно данъчно облагане в рамките на ОИСР 

Едностранното въвеждане на дигитален данък е свързано с недостатъци като 

двойно данъчно облагане, а определянето на правило за значително икономическо 

присъствие не се съгласува добре със спогодбите за избягване на двойното данъчно 

облагане. Затова през последните години се засилиха усилията за глобално 

решение на въпроса. 

Обсъжданите промени са в контекста на Проекта за мерки срещу намаляване 

на данъчната основа и прехвърляне на печалбите - Base Erosion and Profit Shifting 

(BEPS), чийто акцент е върху трансферното ценообразуване и други прояви на 

агресивно данъчно планиране. Проектът BEPS се състои от 15 мерки, формулирани 

през 2013 г. и влезли в сила от 2015 г. В резултат ЕС прие директивата срещу 

избягване на данъци (ATAD)25, а в националните законодателства бяха въведени 

изисквания, като например: правила за хибридни несъответствия, които не 

позволяват на МНК да се възползват от различното третиране на финансови 

инструменти в различни страни; правила за ограничаване на признатите разходи за 

лихви; правила при напускане; правила за чуждестранните контролирани 

дружества;правила и документация за трансферно ценообразуване, включително за 

                                                             

25 Пакет от мерки за борба с избягването на данъци, https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/anti-

tax-avoidance-package/ 

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/anti-tax-avoidance-package/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/anti-tax-avoidance-package/
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използваните методи за определяне на цените на сделките между несвързани лица 

и др.  

Приобщаващата рамка (Inclusive Framework), която обхваща над 130 страни, 

включително България, трябва да представи проекта до края на 2020 г. 

Мярка 1 на BEPS е насочена към данъчните предизвикателства на 

дигиталната икономика. През януари 2019 г. ОИСР предложи два стълба, около 

които да бъдат организирани предложенията за справяне с дигиталните 

предизвикателства – първият е насочен към отнасянето и разпределението на 

приходите и печалбите между държавите, вторият (GloBE) трябваше да обхване 

останалите проблеми със свиването на данъчната основа в глобален мащаб. През 

октомври и ноември 2019 г. предложенията бяха публикувани за консултация. 

Първият стълб би позволил на една страна да обложи дохода от дигитални 

услуги, предоставяни на потребители в тази страна от чуждестранна компания, 

която няма физическо присъствие в нея. Той е близък да представените идеи, 

свързани с виртуално място на стопанска дейност. Моделът на данъчните спогодби 

на ОИСР сега предполага, че печалбите се облагат в страната, където една 

компания е регистрирана, освен ако тя извършва дейност в друга страна чрез място 

на стопанска дейност26) 

Новата система надгражда основния принцип на данъчно облагане 

(облагаема връзка или nexus rule), според който страните могат да облагат само 

дейности на компании, които имат място на стопанска дейност (фабрика, офис) в 

дадена страна. Предлаганото ново правило допуска да се обхванат както 

дистанционните продажби, така и продажби от дистрибутор.27 Предвижда се да има 

праг на приходите, над които това правило ще се прилага, като при това положение 

остава неясно как ще се обхванат безплатните дигитални услуги, предоставяни на 

потребители в дадена страна. 

                                                             

26 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, art. 7(1) 

27 Public consultation document: Secretariat Proposal for a "Unified Approach" under Pillar One, 

http://www.oecd.org/ctp/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-

one.pdf 

http://www.oecd.org/ctp/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
http://www.oecd.org/ctp/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
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Освен това се надгражда и друго основно правило, свързано с трансферното 

ценообразуване – принципа на сделките между несвързани лица (arm’s-length 

principle). За нерутинни операции (например, с нематериални активи) или там, 

където прилагането на този принцип води до затруднения, определянето на цените 

ще става по формула.  

Предвижда се сложен тристепен подход за разпределяне на облагаемата 

печалба между въвлечените страни, който разграничава рутинна и нерутинна 

печалба, както и формиране на печалбата по функции – например, от маркетинг и 

дистрибуция. Най-общо, идеята е част от остатъчната, нерутинна печалба да се 

разпределя към страната на потребителя. Предлагат се три варианта на 

разпределение на печалбата– на база участието на потребителите, наматериални 

маркетингови активи и значително икономическо присъствие. Предложеното 

разпределение борави с предположения и се очертава да бъде обект на спорове.  

Вторият стълб съдържа правила срещу свиване на данъчната основа. Той ще 

позволи на държавата, чието местно лице е чуждестранната компания, да изисква от 

нея да плаща поне минимален данък върху световните си печалби, ако доходите не 

са обложени в страната на потребление или е налице прехвърляне на печалби в 

страни с ниски данъци. Тези правила ще засегнат и традиционните компании, които 

притежават, например, нематериални активи. Те се отнасят както до страната на 

местното лице, така и до страната на източника на дохода. Например, страната на 

местното лице може да обложи дохода на чуждестранно контролирано дружество, 

ако той е бил обложен с ефективна ставка под минималната. А страната на платеца 

може да обложи при източника плащания към свързани лица, ако те не се обложени 

или са обложени под минималната ставка  

Според становище на KPMG преминаването към глобален стандарт за 

финансови отчети изглежда ще създаде обща корпоративна данъчна основа, поне 

по отношение на извънтериториалния доход, което би било голяма промяна в 

международната данъчна система.28 Идеята за минималния данък напомня 

                                                             

28 KPMG report: OECD proposal under Pillar Two; addressing tax challenges of digitalisation of the 

economy, (November, 2019), https://home.kpmg/us/en/home/insights/2019/11/tnf-kpmg-report-oecd-

proposal-pillar-two-addressing-tax-challenges-digitalisation-economy.html 
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въведения с данъчните промени в САЩ през 2017 г. 10.5% минимален данък 

върху глобалния доход от нематериални активи, обложен с ниски данъци.29 

Конкретният размер на минималния данък не се посочва в предложенията на 

ОИСР, но в примерите е заложена ставка от 15%. 

Достигането на компромис в рамките на ОИСР се спъва както от опасенията 

за административна тежест, така и от съпротивата на засегнатите страни. В писмо 

до генералния секретар на ОИСР30 от американският финансов министър Стивън 

Мнучин препоръчва клауза safe harbour по отношение на Първия стълб. На 

практика това означава правилата за отнасяне и разпределение на печалбите да не 

бъдат задължителни (ако се поемат други ангажименти). 

4. Оценка на инициативите за дигитално облагане и последиците от тях 

Дигиталният данък, въведен като едностранна мярка, облага брутните 

приходи от конкретни услуги. Той не е данък върху печалбата или данък върху 

сделките (за разлика от ДДС), а данък върху оборота. Европа се отказа от този тип 

данъци през 60-те години на ХХ век, поради това, че те са неефективни, 

несправедливи и препятстват икономическия растеж.31 Според изказване на 

френския министър на икономиката Брюно льо Мер32 данъкът, въведен в страната, 

е основан на оборота, тъй като е твърде сложно да се определи как се извлича 

печалба от данните. 

Но според ОИСР подходящата база за облагане може да бъде или печалбата 

или потреблението (ДДС или данъци върху продажбите)33 Вместо това 

                                                             

29 What is global intangible low-taxed income and how is it taxed under the TCJA?, Tax Policy Center,  

https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-

taxed-under-tcja 

30 Виж https://www.oecd.org/tax/Letter-from-OECD-Secretary-General-Angel-Gurria-for-the-attention-

of-The-Honorable-Steven-T-Mnuchin-Secretary-of-the-Treasury-United-States.pdf. 

31  Bunn, “A Summary of Criticisms of the EU Digital Tax,” TaxFoundation.org, October 2018, 

https://taxfoundation.org/eu-digital-tax-criticisms/ 

32 Ministere de L’Economie et des Finances, Project de loi Relative a la Taxation des Grandes 

Entreprises du Numerique, Mar. 6, 2019, https://src.bna.com/F9D. 

33 OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: “Fundamental Principles of Taxation,” 

стр. 32-47 (2014). 

https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja
https://www.oecd.org/tax/Letter-from-OECD-Secretary-General-Angel-Gurria-for-the-attention-of-The-Honorable-Steven-T-Mnuchin-Secretary-of-the-Treasury-United-States.pdf
https://www.oecd.org/tax/Letter-from-OECD-Secretary-General-Angel-Gurria-for-the-attention-of-The-Honorable-Steven-T-Mnuchin-Secretary-of-the-Treasury-United-States.pdf
https://taxfoundation.org/eu-digital-tax-criticisms/
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дигиталният данък облага оборота, което може да доведе до облагане на губещи 

дейности или в резултат на налагането на дигатален данък компании с ниска норма 

на печалба могат да отчетат загуба. За компания с рентабилност от 10%, 

дигиталният данък би довел до ефективна ставка на данък върху печалбата от 30%. 

От икономическа гледна точка такъв данък би имал ефект, подобен на налагането 

на мита върху вноса (още повече, че в повечето страни поради високите прагове 

той се отнася до чуждестранни компании). 

Облагането на брутните приходи, вместо на печалбата нарушава принципа 

на ефективност и справедливост (възможност за плащане) и може да създаде 

икономически бариери между страните. Данъкът е насочен към сравнително малка 

група компании и за конкретни услуги, което нарушава принципа на неутралност. 

Поради бързото развитие на технологиите и способността за модифициране на 

дигиталния бизнес, проблемът с облагането или необлагането на конкретно 

посочени услуги може да се задълбочи с времето. Данъците върху брутните 

приходи в международен контекст могат да доведат до двойно облагане, тъй като 

една чуждестранна компания, която плаща данъци в родината си, не би могла да 

приспадне платения дигитален данък, например, във Франция. 34  

Ето защо отделни страни, както и ОИСР достигат до идеята, че не трябва да 

има специален данък, който да огради дигиталните услуги от останалия бизнес. 

Вместо това следва да се приложат общи решения за установяване на връзката 

между реализираните приходи и мястото на облагане и за разпределение на 

печалбите.  

Един съществен проблем и източник на спорове и несигурност е свързан с 

разпределението на приходите/печалбите между страните. Докато френският данък 

предвижда разпределение на база натурални показатели (дял от показваните 

реклами на френски потребители), индийската концепция предвижда разпределяне 

на приходите на база на приета норма на печалбата за различните бизнеси. 

                                                             

34 Bunn, “A Summary of Criticisms of the EU Digital Tax,” TaxFoundation.org, October 2018, 

https://taxfoundation.org/eu-digital-tax-criticisms/ 
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С оглед на избрания в доклада подход да се разглежда ДДУ в контекста на 

приноса на потребителите, стои въпросът за съответствие между основанията на 

дигиталното облагане и неговия механизъм. Предложенията в рамките на ОИСР 

засега са концентрирани върху преднамереното отклонение от облагане. Те в по-

малка степен отговарят на заявената цел за съобразяване на облагането начина, по 

който потребителите и данните допринасят за създаването на стойност. 

Непрозрачната и сложна верига на стойността в дигиталния бизнес, както и 

наличието на множество безплатни услуги, които са част от опосредствана размяна 

чрез дигиталните платформи, създават трудно преодолими затруднения. Всички 

разгледани схеми се основават в по-малка или по-голяма степен на предположения. 

Това може да са предположения за нормата на печалба, характерна за дадени 

дигитални услуги или сектори, предположение за местоположението на 

потребителя в момента на реализиране на сделката и т.н. 

Практическото прилагане на новото дигитално облагане ще зависи от това 

дали ще се намери работещо решение по въпроси като:  

- средства за измерване на дигиталното присъствие/броя потребители и 

мерки срещу зааобикаляне на данъка (испанският проектозакон, 

например, предвижда наказателни мерки за потребители, които крият IP 

адреса си) 

- определяне на приноса на тези потребители в създаването на стойност 

(напр., когато взаимодействат потребители в различни страни или един 

и същ потребител използва абонамент в различни страни). 

Този въпрос е засегнат в становището на Европейския икономически и 

социален съвет, според който броят на потребителите на цифрови услуги е лесно 

манипулируем критерий за облагаема връзка. 35 

Последиците от дигиталното облагане биха се различавали значително в 

зависимост от териториалния обхват и възприетия подход – въвеждане ДДУ или 

промяна на правилата в рамките на BEPS (вкл. въвеждане на виртуално МСД).  

                                                             

35 Становище на ЕИСК относно „Предложение за Директива на Съвета за определяне на правилата 

относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие“, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018AE1556&from=BG 
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Едностранното въвеждане на ДДУ от отделни страни със значителен брой 

потребители с висок доход и развита дигитална инфраструктура би увеличило 

данъчните им постъпления. На ниво ЕС например се планираше приходите от ДДУ 

да достигнат 5 млрд. евро, а само във Франция прогнозата е за 500 млн. евро. Но 

този резултат може да е за сметка на множество съдебни спорове, увеличени цени 

на онлайн услугите, отлив на инвеститори, които са партньори на засегнатите 

компании. 

Някои от посочените дефекти могат да бъдат избегнати, ако се стигне до 

глобално решение в рамките на инициативата на ОИСР. В този случай обаче цената 

ще са увеличени административни разходи за спазване на данъчните задължения.  

Като всяка значима промяна новите принципи на дигитално облагане ще 

създадат губещи и печеливши. Големите мултинационални компании биха 

загубили част от данъчните предимства. Предложените решения по Първия стълб 

на Мярка 1 на ОИСР биха довели до преразпределяне на данъчните приходи от 

страни, които са големи производители на дигитални стоки и услуги, към страни с 

голяма потребителска база и добра дигитална инфраструктура. В голямата си част 

печелившите страни ще бъдат тези с по-ниски доходи, особено в Азия. Във връзка 

с това представлява интерес изследване на МВФ, според което страните извън 

ОИСР (тоест страните с по-нисък доход), губят около 1.3% от националния си 

доход годишно поради прехвърлянето на печалбите в юрисдикции с ниски данъци 

(спрямо 1% за развитите).36 

Предложенията за въвеждане на минимални ставки по Втори стълб, от друга 

страна, биха намалили атрактивността на юрисдикции с благоприятни данъчни 

режими. Страните, които разчитат на ниски данъчни ставки (до известна степен и 

България), за да привличат чуждестранни инвеститори, ще бъдат изправени пред 

необходимостта да преоценят конкурентните си предимства. 

Също така е налице разлика по отношение на въздействието върху малките 

и средни предприятия. Докато временното решение (ДДУ) като цяло е насочено 

към големите дигитални компании, дългосрочното решение, по-специално в ЕС 
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предвижда сравнително нисък праг (7 млн. евро). За разлика от ДДУ обаче това 

решение не е задължително да доведе до допълнителни данъчни задължения на 

тези компании (в зависимост от това къде са установени, дали са ангажирани с 

трансгранични схеми и т.н.). В същото време налагането на ДДУ може да засегне и 

малкия бизнес, както и в по-широк смисъл потребителите, тъй като се очаква 

дигиталните компании да го прехвърлят чрез увеличение на цените, таксите и 

комисионите. 

Ясно противостоящите интереси на страните, както и техническата 

сложност на предложенията ще направят трудно намирането на глобално решение.  

Заключение 

Въвеждането на дигитален данък се различава значително от инициативите 

за промяна на глобалните правила на облагане с оглед на предизвикателствата на 

дигитализацията. Дигиталният данък е по-несъвършен инструмент, но той е по-

лесно приложим, отколкото предложенията по Мярка 1 от Проекта BEPS. 

Успехът на дигиталното облагане до голяма степен ще зависи от неговия 

дизайн. Не е възможно универсално стандартно решение в глобален мащаб, без да 

се отчитат спецификите на различните дигитални услуги, както и на различните 

данъчни системи в отделните страни. 

Посочените практически проблеми предполагат, че ще бъде трудно да се 

намери решение в глобален план до края на 2020 г. Вероятно е да се достигне до 

компромис по елементи от втория стълб (минималната данъчна ставка).  

При провал на усилията за глобално решение в рамките на ОИСР е вероятно 

да се формират коалиции от страни, които да договорят прилагането на правилата 

за дигитално облагане помежду си (своеобразен данъчен дигитален съюз). ЕС е в 

позиция да привлече към такъв съюз и други страни поради силната си позиция при 

трансферите на данни, благодарение на Общия регламент за защита на личните 

данни. 

 


