
 

AM\1146550BG.docx  PE616.043v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

21.2.2018 A8-0016/43 

Изменение  43 

Димитриос Пападимулис, Мат Карти, Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, 

Мариза Матиаш, София Сакорафа, Марина Албиол Гусман, Мария Лидия Сенра 

Родригес, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада, Палома Лопес Бермехо, 

Стелиос Кулоглу, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Лола Санчес 

Калдентей, Мартин Ширдеван, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Рина Роня Кари, Мигел Виегаш, Хелмут Шолц, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0016/2018 

Еманюел Морел 

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Предложение за директива 

Съображение 11 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Лицата с достъп до 

информация, свързана с данъчни 

нарушения в областта на 

подлежащите на оповестяване 

трансгранични договорености, 

включително случаи на отклонение 

от данъчно облагане и избягване на 

данъци, следва да бъдат насърчавани 

да докладват и да сътрудничат на 

органите, които следва да ги 

защитават напълно по всички 

възможни начини, съгласно 

нормативната уредба на всяка 

държава членка. 

Or. en 



 

AM\1146550BG.docx  PE616.043v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.2.2018 A8-0016/44 

Изменение  44 

Мат Карти, Димитриос Пападимулис, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, София 

Сакорафа, Марина Албиол Гусман, Мария Лидия Сенра Родригес, Мартина 

Андерсън, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада, Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, 

Лола Санчес Калдентей, Мартин Ширдеван, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, 

Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0016/2018 

Еманюел Морел 

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Оповестяването на 

договорености за потенциално 

агресивно данъчно планиране с 

трансгранично измерение може 

успешно да подпомогне усилията за 

създаване във вътрешния пазар на среда 

на справедливо данъчно облагане. 

Поради тази причина въвеждането на 

задължение за посредниците да 

уведомяват данъчните органи относно 

някои трансгранични договорености, 

които евентуално биха могли да се 

използват за целите на избягването на 

данъци, би представлявало стъпка в 

правилната посока. Важно е, като втора 

стъпка след задължителното 

оповестяване, данъчните органи да 

обменят получената информация с 

колегите си в другите държави членки, 

за да се постигне по-всеобхватна 

политика. По този начин следва да се 

подобри и ефективността на общия 

стандарт за предоставяне на 

информация. Освен това е 

изключително важно Комисията да 

получи достъп до достатъчно 

(6) Оповестяването на 

договорености за потенциално 

агресивно данъчно планиране с 

трансгранично измерение може 

успешно да подпомогне усилията за 

създаване във вътрешния пазар на среда 

на справедливо данъчно облагане. 

Поради тази причина въвеждането на 

задължение за посредниците, 

одиторите и данъчнозадължените 

лица да уведомяват данъчните органи 

относно някои трансгранични 

договорености, които евентуално биха 

могли да се използват за целите на 

избягването на данъци, би 

представлявало стъпка в правилната 

посока. Важно е, като втора стъпка след 

задължителното оповестяване, 

данъчните органи да обменят 

получената информация с колегите си в 

другите държави членки, за да се 

постигне по-всеобхватна политика. По 

този начин следва да се подобри и 

ефективността на общия стандарт за 

предоставяне на информация. Освен 

това е изключително важно Комисията 
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количество информация, за да може да 

следи за правилното прилагане на 

настоящата директива.. Достъпът на 

Комисията не освобождава дадена 

държава членка от задължението ѝ да 

уведомява Комисията за държавните 

помощи. 

да получи достъп до достатъчно 

количество информация, за да може да 

следи за правилното прилагане на 

настоящата директива. Достъпът на 

Комисията не освобождава дадена 

държава членка от задължението ѝ да 

уведомява Комисията за държавните 

помощи. От Комисията следва да се 

изисква да публикува списък с 

оповестените трансгранични 

данъчни договорености, включително 

данъчнозадължените лица и 

посредниците, участващи в 

договореностите. 

Or. en 



 

AM\1146550BG.docx  PE616.043v01-00 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Изменение  45 

Мат Карти, Димитриос Пападимулис, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, София 

Сакорафа, Марина Албиол Гусман, Мария Лидия Сенра Родригес, Мартина 

Андерсън, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада, Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, 

Лола Санчес Калдентей, Мартин Ширдеван, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, 

Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Рина Роня Кари, Мигел Виегаш, Хавиер 

Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0016/2018 

Еманюел Морел 

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) С цел да се гарантира правилното 

функциониране на вътрешния пазар и да 

се предотвратят пропуски в 

предложената нормативна рамка, 

задължението за оповестяване следва да 

бъде наложено на всички оператори, 

които обикновено участват в 

изготвянето, предлагането на пазара, 

организирането или управлението на 

изпълнението на подлежащата на 

оповестяване трансгранична сделка или 

поредица от такива сделки, както и на 

лицата, които предоставят помощ или 

консултации. Не бива да се игнорира 

фактът, че в определени случаи 

задължението за оповестяване няма да 

може да бъде наложено на посредника 

поради правото за запазване на 

поверителност или поради липсата 

на посредник, когато 

данъчнозадълженото лице само 

изготвя и прилага схемата. 

Изключително важно е при такива 

обстоятелства данъчните органи да 

продължат да получават информация 

(8) С цел да се гарантира правилното 

функциониране на вътрешния пазар и да 

се предотвратят пропуски в 

предложената нормативна рамка, 

задължението за оповестяване следва да 

бъде наложено на 

данъчнозадължените лица и всички 

оператори, които обикновено участват в 

изготвянето, предлагането на пазара, 

организирането или управлението на 

изпълнението на подлежащата на 

оповестяване трансгранична сделка или 

поредица от такива сделки, както и на 

лицата, които предоставят помощ или 

консултации. Задължението за 

оповестяване също така има 

възпиращ ефект; налагането на 

изискването за оповестяване на 

данъчнозадължените лица ще 

гарантира, че ползвателят на 

потенциално агресивна данъчна 

договореност е наясно, че 

договореността ще бъде проучена и би 

могла да бъде счетена за 

недействителна и/или да доведе до 
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относно данъчните договорености, 

които потенциално са свързани с 

агресивно данъчно планиране. Поради 

това следва да се предвиди 

възможност в подобни случаи 

задължението за оповестяване да се 

прехвърли върху данъчнозадълженото 

лице, което се възползва от тази 

договореност. 

санкция. В случаите, когато лицето, 

предлагащо договореностите, е 

установено в офшорна зона, 

задължението за оповестяване е 

както за данъчнозадълженото лице, 

така и за офшорния посредник. 

Когато са налице опасения във връзка 

с прилагането и/или практически 

трудности при гарантирането на 

съответствието от страна на 

предлагащите договорености лица, 

установени в офшорни зони, следва да 

бъде разгледана възможността за 

налагане на санкции, включително, 

например, лишаване от правото да им 
се възлагат договори за обществени 

поръчки. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.2.2018 A8-0016/46 

Изменение  46 

Мат Карти, Димитриос Пападимулис, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, София 

Сакорафа, Марина Албиол Гусман, Мария Лидия Сенра Родригес, Мартина 

Андерсън, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада, Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, 

Лола Санчес Калдентей, Мартин Ширдеван, Костадинка Кунева, Меря Кюльонен, 

Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Рина Роня Кари, Мигел Виегаш, Хавиер 

Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0016/2018 

Еманюел Морел 

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С цел да се подобрят 

перспективите за ефективното 

прилагане на настоящата директива 

държавите членки следва да определят 

санкции за нарушаването на 

националните правила, с които се 

прилага настоящата директива, и да 

гарантират, че тези санкции 

действително се прилагат на практика, 

че са пропорционални и имат възпиращ 

ефект. 

(13) С цел да се подобрят 

перспективите за ефективното 

прилагане на настоящата директива 

държавите членки следва да определят 

санкции за нарушаването на 

националните правила, с които се 

прилага настоящата директива, и да 

гарантират, че тези санкции 

действително се прилагат на практика, 

че са пропорционални и имат възпиращ 

ефект. Държавите членки следва да 

въведат система, с която да се 

оповестяват публично имената на 

лица, предлагащи договорености, и 

данъчнозадължени лица, които не 

оповестяват схеми за избягване на 

данъци на съответните данъчни 

органи. В крайни и повтарящи се 

случаи, следва също така да се 

предвиди възможност за отнемане на 

лиценза за извършване на стопанска 

дейност на въпросното дружество, 

както се препоръчва в член 165 от 

Окончателния доклад на 

Специалната комисия относно 



 

AM\1146550BG.docx  PE616.043v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

данъчните постановления към 

Европейския парламент. 

Or. en 

 

 


