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Изменение  1 

Вернер Ланген, Лудек Нидермайер и други 

 

Доклад A8-0307/2016 

Вернер Ланген 

Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС 

2016/2033(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение У a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Уа. като има предвид, че пилотните 

проекти за самоначисляване трябва 

да не причиняват и да не водят до 

забавяне при въвеждането на 

окончателна система на ДДС, 

предвидено в пътната карта на план 

за действие на Комисията; 

Or. en 
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Изменение  2 

Вернер Ланген, Лудек Нидермайер и други 

 

Доклад A8-0307/2016 

Вернер Ланген 

Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС 

2016/2033(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

38. призовава Комисията да извърши 

оценка на въздействието на процедурата 

за самоначисляване, и то не само по 

отношение на отделни сектори, които са 

особено податливи на измами, по 

отношение ползите, разходите за 

постигане на съответствие, измамите, 

проблемите с ефективността и 

изпълнението и дългосрочните ползи и 

недостатъци чрез пилотни проекти, 

както беше поискано от някои държави 

членки и потвърдено изрично от 

Комисията междувременно, макар за 

момента това да не е включено в нейния 

план за действие; 

38. призовава Комисията да извърши 

оценка на въздействието на процедурата 

за самоначисляване, и то не само по 

отношение на отделни сектори, които са 

особено податливи на измами, по 

отношение ползите, разходите за 

постигане на съответствие, измамите, 

проблемите с ефективността и 

изпълнението и дългосрочните ползи и 

недостатъци чрез пилотни проекти, 

както беше поискано от някои държави 

членки и потвърдено изрично от 

Комисията междувременно, макар за 

момента това да не е включено в нейния 

план за действие; подчертава, че тези 

пилотни проекти обаче трябва по 

никакъв начин да не причиняват и да 

не водят до забавяне при 

разработването и прилагането на 

окончателната система на ДДС, 

предвидена в пътната карта на план 

за действие на Комисията; 

Or. en 

 

 


