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Изменение  47 

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 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 8 ааа – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка 

предприема необходимите мерки, за да 

въведе изискване за посредниците да 

подават информация пред 

компетентните данъчни органи относно 

подлежаща на оповестяване 

трансгранична договореност или 

поредица от такива договорености, в 

срок от пет работни дни, считано от 

деня след деня, в който посредникът е 

предал на едно или повече 

данъчнозадължени лица за изпълнение 

подлежащата на оповестяване 

трансгранична договореност или 

поредица от такива договорености, или 

ако първата стъпка от поредица от 

договорености вече е изпълнена. 

1. Всяка държава членка 

предприема необходимите мерки, за да 

въведе изискване за 

данъчнозадължените лица и 

посредниците да подават информация 

пред компетентните данъчни органи 

относно подлежаща на оповестяване 

трансгранична договореност или 

поредица от такива договорености, в 

срок от пет работни дни, считано от 

деня след деня, в който посредникът е 

предал на едно или повече 

данъчнозадължени лица за изпълнение 

подлежащата на оповестяване 

трансгранична договореност или 

поредица от такива договорености, или 

ако първата стъпка от поредица от 

договорености вече е изпълнена. 

Or. en 



 

AM\1146561BG.docx  PE616.043v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.2.2018 A8-0016/48 

Изменение  48 

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 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 8 ааа – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяка държава членка предприема 

необходимите мерки, с които да 

освободи посредниците от 

задължението за подаване на 

информация относно подлежащата 
на оповестяване трансгранична 

договореност или поредицата от 

такива договорености, в случай че 

националното право на тази държава 

членка предвижда правото на 

запазване на поверителност. В такъв 

случай посредниците информират 

данъчнозадължените лица, че поради 
правото на запазване на поверителност 

последните носят отговорността за 

подаване на информация относно такава 

договореност или поредица от 

договорености. 

Правилата за професионална тайна и 

правото за запазване на 

поверителност съгласно 

националното право на държавите 

членки не трябва да води до защита 
на трансграничните схеми за 

избягване на данъци или схеми, в 

които ролята на адвокатите и 

счетоводителите наподобява повече 
на тази на финансовите оператори. В 

случаите, когато посредник се 

позовава на правото на запазване на 

поверителност съгласно националното 

право на държавата членка, 

задължението за подаване на 

информация относно такава 

договореност или поредица от 

договорености е отговорност на 

данъчнозадълженото лице и 

посредниците информират 

данъчнозадължените лица относно 

тази отговорност във връзка с 

правото на запазване на 
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поверителност. 
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Изменение  49 

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 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 8 ааа – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посредниците могат да имат право 

на дерогация съгласно първа алинея 

единствено доколкото те 

упражняват дейност в рамките на 

съответните национални 

законодателства, които регулират 

техните професии. 

заличава се 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/50 

Изменение  50 

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, 

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 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 8 ааа – параграф 5 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Всяка информация относно 

трансгранични договорености или 

поредица от такива договорености, 

които имат последици за трети 

държави, се оповестяват също и на 

съответните данъчни органи в 

третите държави, и по-специално, 

развиващите се държави, които 

често имат по-ограничен достъп до 

международните системи за обмен на 

данъчна информация. 

Or. en 
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Изменение  51 

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, 

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 

Приложение 

Директива 2011/16/ЕС 

Приложение IV – раздел А – точка 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a.  Организиране на 

многонационална корпоративна 

структура на група, в които 

участват свързани предприятия в 

различни държави. Печалбите, 

подлежащи на оповестяване, и 

дължимият данък в голяма степен не 

съответстват на реалните 

стопански дейности в съответната 

държава, по-специално поради: 

 i)  прехвърляне на активи, като 

например права върху интелектуална 

собственост, на субект с цел 

притежаване или управление, без да 

се извършват никакви съществени 

функции, включващи иновации и 

творчество; 

 ii)  определяне на субект като 

доставчик на услуги за свързани 

предприятия, които генерират 

приходи за този субект, които са в 

голяма степен несъразмерни спрямо 

реалните стопански дейности, за 

които той носи отговорност; 
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 iii)  определяне на субект да 

разполага с капитал и да сключва 

заеми или да извършва други 

инвестиции за свързани предприятия, 

без да осъществява никакви други 

стопански дейности; 

 iv)  определяне на субект като 

основен изпълнител в договорни 

отношения за производство, 

разпространение или схема за 

научноизследователска и развойна 

дейност; 

 v)  преструктуриране на 

глобалната верига за създаване на 

стойност, така че да се локализират 

функции на висока добавена стойност 

в юрисдикциите, където те ще се 

възползват от ниски ефективни 

ставки.  

Or. en 

 

 


