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Изменение  71 

Мигел Виегаш, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Мат Карти, Лиа Ни Риада, 

Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, Меря 

Кюльонен, Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес Калдентей, 

Николаос Хундис, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Димитриос 

Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0227/2017 

Юг Байе, Евелин Регнер 

Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия 

и клонове 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) През последните години 

проблемите, свързани с избягването на 

корпоративния данък, нараснаха 

значително и предизвикаха сериозна 

загриженост в рамките на Съюза и в 

световен мащаб. В заключенията си от 

18 декември 2014 г. Европейският съвет 

призна спешната необходимост от 

удвояване на усилията за борба с 

избягването на данъци както на 

световно равнище, така и на равнището 

на Съюза. В съобщенията си „Работна 

програма на Комисията за 2016 г. Време 

е за промяна“16 и „Работна програма на 

Комисията за 2015 г. Ново начало“17 

Комисията определи като приоритет 

необходимостта да се премине към 

система, при която държавата, в която 

се генерира печалбата, е и държавата на 

данъчно облагане. Комисията определи 

като приоритет и необходимостта да се 

отговори на призивите от гражданското 

общество на Съюза за осигуряване на 

справедливост и данъчна прозрачност. 

(1) През последните години, и 

особено след разкритията относно 

различни данъчни скандали, 
избягването на корпоративния данък е 

на дневен ред и предизвиква 

настоятелните и обосновани искания 

към правителствата както на 

национално равнище, така и в рамките 

на международното сътрудничество 

да предприемат практически и 

ефективни действия за 

преустановяване на този феномен. В 

заключенията си от 18 декември 2014 г. 

Европейският съвет призна спешната 

необходимост от удвояване на усилията 

за борба с избягването на данъци както 

на световно равнище, така и на 

равнището на Съюза. В съобщенията си 

„Работна програма на Комисията за 

2016 г. Време е за промяна“16 и 

„Работна програма на Комисията за 

2015 г. Ново начало“17 Комисията 

определи като приоритет 

необходимостта да се премине към 

система, при която държавата, в която 

се генерира печалбата, е и държавата на 
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данъчно облагане. Комисията определи 

като приоритет и необходимостта да се 

отговори на призивите от гражданското 

общество на Съюза за осигуряване на 

справедливост и данъчна прозрачност. 

Въпреки всички заявени намерения 

обаче е налице спешна нужда от 

предприемането на действия. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610 final, 27 октомври 

2015 г. 

16 COM(2015) 610 final, 27 октомври 

2015 г. 

17 COM(2014) 910 final, 16 декември 

2014 г. 

17 COM(2014) 910 final, 16 декември 

2014 г. 

Or. en 



 

AM\1129664BG.docx  PE605.551v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

28.6.2017 A8-0227/72 

Изменение  72 

Мигел Виегаш, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Мат Карти, Лиа Ни Риада, 

Мартина  Андерсън, Лин Бойлан, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, 

Меря Кюльонен, Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Николаос Хундис, 

Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Катержина Конечна 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0227/2017 

Юг Байе, Евелин Регнер 

Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия 

и клонове 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Обществеността следва да бъде в 

състояние да контролира всички 

дейности на дадена група, когато 

групата има дружества в Съюза. Ако 

групите извършват дейност в Съюза 

само чрез дъщерни предприятия или 

клонове, декларацията на крайното 

предприятие майка следва да се 

публикува и предоставя на 

разположение от тези дъщерни 

предприятия и клонове. Поради 

съображения за пропорционалност и 

ефективност обаче задължението да 

публикуват и предоставят на 

разположение декларацията следва да 

бъде ограничено до средните или 

големите дъщерни предприятия, 

установени в Съюза, и до клоновете 

със сходен размер, открити в държава 

членка. Поради това обхватът на 

Директива 2013/34/ЕС следва да бъде 

разширен, като в него се включат и 

клоновете, открити в държава членка от 

предприятие, установено извън Съюза. 

(6) Обществеността следва да бъде в 

състояние да контролира всички 

дейности на дадена група, когато 

групата има дружества в държавите – 

членки на Европейския съюз. Ако 

групите извършват дейност в 

държавите – членки на Европейския 

съюз само чрез дъщерни предприятия 

или клонове, тези дъщерни 

предприятия и клонове следва също да 

публикуват и предоставят на 

разположение декларация. 

Задължението да публикуват и 

предоставят на разположение  

декларацията следва да се прилага за 

всички дъщерни предприятия, 

установени в държавите членки, или 

за всички клонове, открити в държава 

членка. Поради това обхватът на 

Директива 2013/34/ЕС следва да бъде 

разширен, като в него се включат и 

клоновете, открити в държава членка от 

предприятие, установено извън 

Европейския съюз, чийто 

консолидиран нетен оборот 

надвишава 40 000 000 EUR. 
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Изменение  73 

Мигел Виегаш, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Мат Карти, Лиа Ни Риада, 

Мартина  Андерсън, Лин Бойлан, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, 

Меря Кюльонен, Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес Калдентей, 

Николаос Хундис, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Димитриос 

Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0227/2017 

Юг Байе, Евелин Регнер 

Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия 

и клонове 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) С цел да се постигне такава 

степен на подробност, която да позволи 

на гражданите да получат по-добра 

представа за приноса на ТНК към 

благосъстоянието във всяка държава 

членка, декларирането следва да се 

извършва по държави. Освен това, 

оповестената информация за 

операциите на ТНК следва, при някои 

особено проблематични данъчни 

юрисдикции, да е изключително 

подробна. За всички останали 

операции в трети държави 

информацията следва да се 

оповестява като обща сума. 

(9) С цел да се постигне такава 

степен на подробност, която да позволи 

на гражданите да получат по-добра 

представа за приноса на ТНК към 

благосъстоянието във всяка държава 

членка, декларирането следва да бъде 

представено с разбивка по юрисдикция 

в необобщен вид, независимо дали 

дейността се извършва в държава 

членка или не. 

Or. en 
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Изменение  74 

Мигел Виегаш, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Мат Карти, Лиа Ни Риада, 

Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Фабио 

Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес Калдентей, Николаос Хундис, 

Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Патрик Льо Ярик, Катержина Конечна 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0227/2017 

Юг Байе, Евелин Регнер 

Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия 

и клонове 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С цел да се определят тези 

данъчни юрисдикции, за които 

информацията трябва да е много 

подробна, Комисията следва да бъде 

оправомощена по силата на член 290 

от ДФЕС да състави списък на Съюза 

за тях. Списъкът следва да бъде 

съставен въз основа на известни 

критерии, установени въз основа на 

приложение 1 към Съобщение на 

Комисията до Европейския 

парламент и до Съвета относно 

външна стратегия за ефективно 

данъчно облагане (COM(2016) 24 final). 

От особено значение е в 

подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, в т.ч. на експертно 

равнище, в съответствие с 

принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество, одобрено от 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията и в процес на официално 

подписване. В частност, за 

заличава се 
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осигуряването на равно участие в 

изготвянето на делегираните актове, 

е необходимо Европейският 

парламент и Съветът да получават 

всички документи едновременно с 

експертите на държавите членки, а 

техните експерти систематично да 

имат достъп до заседанията на 

експертните групи на Комисията, на 

които се разисква изготвянето на 

тези делегирани актове. 

Or. en 
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Изменение  75 

Мигел Виегаш, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Мат Карти, Лиа Ни Риада, 

Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мари-Кристин Вержиа, Катержина Конечна, 

Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Лола 

Санчес Калдентей, Николаос Хундис, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, 

Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0227/2017 

Юг Байе, Евелин Регнер 

Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия 

и клонове 

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48б — параграф 1 — алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки изискват от 

предприятията майки, чиято дейност е 

уредена от националното им 

законодателство и с консолидиран 

нетен оборот, надвишаващ 750 000 

000 евро, както и предприятията, 

уредени от националното им 

законодателство, които не са свързани 

предприятия и чийто нетен оборот 

надвишава 750 000 000 евро, ежегодно 

да изготвят и публикуват декларация с 

информация за корпоративния данък. 

Държавите членки изискват от 

предприятията майки на големи групи, 

определени в член 3, параграф 7, чиято 

дейност е уредена от националното им 

законодателство и от големите 

предприятия, определени в член 3, 

параграф 4, уредени от националното 

им законодателство, които не са 

свързани предприятия, ежегодно да 

изготвят и публикуват декларация с 

информация за корпоративния данък. 

Or. en 

 

 


