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20.3.2019 A8-0170/24

Изменение 24
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун Доменек, Жорди Соле, 
Макс Андерсон
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 55 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 55a. призовава Комисията да 
публикува предложение, което да 
задължи държавите членки да 
гарантират, че икономическите 
оператори, участващи в процедурите 
за възлагане на обществени поръчки, 
спазват минимално равнище на 
прозрачност по отношение на 
данъците, по-специално на 
публичното отчитане по държави и 
прозрачните структури за 
собственост;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Изменение 25
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун Доменек, Жорди Соле, 
Макс Андерсон
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 69

Предложение за резолюция Изменение

69. приветства пакета за данъчно 
облагане на цифровия сектор, приет от 
Комисията на 21 март 2018 г.; изразява 
обаче съжаление за слабия напредък в 
Съвета52 и за неговата неспособност 
да постигне споразумение по този 
пакет на Комисията; изразява 
загриженост, че вместо това 
понастоящем Съветът разглежда 
предложение, което е далеч не 
толкова амбициозно по отношение на 
приложното поле, колкото е 
първоначалното предложение и 
последващата позиция на 
Парламента, приета на 13 декември 
2018 г.53; призовава Съвета да приеме 
бързо тези предложения;
____________
52 Заключения на Съвета по 
икономически и финансови въпроси, 
4 декември 2018 г.
53 Законодателна резолюция на 
Европейския парламент от 
13 декември 2018 г. относно 
предложението за директива на 
Съвета относно общата система на 
данък върху цифровите услуги, 
начисляван върху приходите от 

69. приветства пакета за данъчно 
облагане на цифровия сектор, приет от 
Комисията на 21 март 2018 г.; изразява 
обаче съжаление относно факта, че 
Съветът реши да не приема 
предложенията и вместо това да 
съсредоточи усилията си единствено 
на равнището на ОИСР; призовава 
Съвета да възложи на Комисията 
мандат за преговори по данъчни 
споразумения с трети държави от 
името на ЕС, за да се гарантира 
цялостна глобална данъчна среда и да 
се въведе новото определение за 
значително цифрово присъствие във 
всички данъчни спогодби, след като 
бъде постигнато съгласие за общо 
определение;
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предоставянето на някои цифрови 
услуги, приети текстове, 
P8_TA(2018)0523.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Изменение 26
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун Доменек, Жорди Соле, 
Макс Андерсон
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 71

Предложение за резолюция Изменение

71. призовава държавите членки, 
които желаят да разгледат 
възможността за въвеждане на 
данъчно облагане на цифровия сектор, 
да направят това в рамките на 
засилено сътрудничество, ако 
Съветът не успее да постигне 
съгласие за данъка върху цифровите 
услуги;

71. призовава Комисията да 
представи предложение съгласно 
член 116 от ДФЕС за въвеждането на 
данъчно облагане на цифровия сектор, 
тъй като условията за липса на 
съгласие в Съвета и нарушаването на 
конкуренцията са били изпълнени 
след заседанието на Съвета по 
икономически и финансови въпроси на 
12 март 2019 г., а значителен брой 
държави членки са направили 
съобщения относно националните 
мерки в областта на данъчното 
облагане на цифровия сектор;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Изменение 27
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун Доменек, Жорди Соле, 
Макс Андерсон
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 75

Предложение за резолюция Изменение

75. отбелязва, че на равнището на 
ЕС номиналните ставки на 
корпоративния данък намаляха от 
средно 32 % през 2000 г. на 21,9 % през 
2018 г.56, което представлява намаление 
с 32 %; изразява загриженост във връзка 
с последиците от тази конкуренция 
върху устойчивостта на данъчните 
системи и възможните ѝ странични 
ефекти за съседните държави; 
отбелязва, че първият воден от Г-
20/ОИСР проект относно свиването на 
данъчната основа и прехвърлянето на 
печалби не разглежда това явление; 
приветства съобщението, че 
приобщаващата рамка за борба със 
свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби ще разгледа 
„без предразсъдъци“ правата на данъчно 
облагане, които ще увеличат 
способността на юрисдикциите да 
облагат с данък печалбите, когато 
другата юрисдикция с права на данъчно 
облагане прилага ниска ефективна 
данъчна ставка спрямо тези печалби, до 
2020 г.57, което се изразява в минимално 
ефективно данъчно облагане; отбелязва, 
че както беше посочено от 
приобщаващата рамка за борба със 

75. Признава, че докато 
неотдавнашните многостранни 
инициативи се съсредоточиха върху 
избягването на данъци (BEPS), 
данъчната конкуренция, която се 
осъществява чрез намаляване на 
задължителните ставки и 
умножаването на специалните 
данъчни режими е повод за повече 
загриженост, тъй като води да 
повече загуби на приходи в 
публичните бюджети1а; отбелязва, 
че според последните оценки 
цялостната загуба на приходи в 
резултат на избягването на данъци, 
която е в размер на 10% от 
приходите от корпоративния данък 
би била равностойна на намаление на 
законустановената данъчна ставка с 
около 2,5 % 1б ; отбелязва, че на 
равнището на ЕС номиналните ставки 
на корпоративния данък намаляха от 
средно 32 % през 2000 г. на 21,9 % през 
2018 г.56, което представлява намаление 
с 32 %; изразява загриженост във връзка 
с последиците от тази конкуренция 
върху устойчивостта на данъчните 
системи и възможните ѝ странични 
ефекти за съседните държави; 



AM\1180250BG.docx PE637.644v01-00

BG Единство в многообразието BG

свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби, текущата 
работа, ръководена от ОИСР, не води до 
промяна на факта, че държавите или 
юрисдикциите са свободни да определят 
свои собствени данъчни ставки или 
въобще да не предвиждат система за 
облагане с корпоративен данък58;

____________
56 Taxation trends in the European Union, 
таблица 3: Top statutory corporate income 
tax rates (including surcharges), 1995 – 
2018, Европейска комисия, 2018 г.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy, записка 
относно политиката, одобрена от 
приобщаващата рамка за борба със 
свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби на 23 януари 
2019 г.
58 Пак там.

отбелязва, че първият воден от Г-
20/ОИСР проект относно свиването на 
данъчната основа и прехвърлянето на 
печалби не разглежда това явление; 
приветства съобщението, че 
приобщаващата рамка за борба със 
свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби ще разгледа 
„без предразсъдъци“ правата на данъчно 
облагане, които ще увеличат 
способността на юрисдикциите да 
облагат с данък печалбите, когато 
другата юрисдикция с права на данъчно 
облагане прилага ниска ефективна 
данъчна ставка спрямо тези печалби, до 
2020 г.57, което се изразява в минимално 
ефективно данъчно облагане; отбелязва, 
че както беше посочено от 
приобщаващата рамка за борба със 
свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби, текущата 
работа, ръководена от ОИСР, не води до 
промяна на факта, че държавите или 
юрисдикциите са свободни да определят 
свои собствени данъчни ставки или 
въобще да не предвиждат система за 
облагане с корпоративен данък58;

______________
1a International Monetary Fund, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy, Policy Paper № 19/007 
(Международен валутен фонд, 2019 г., 
Корпоративното данъчно облагане в 
глобалната икономика), 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650
1б Организация за икономическо 
сътрудничество и развитие, 2015 г., 
Measuring and Monitoring BEPS: Action 
11 – Final Report, (Измерване и 
наблюдение на проекта относно 
свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби: Действие 
11 — Окончателен доклад), Париж 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
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report-9789264241343-en.htm
56 Taxation trends in the European Union 
(Тенденции в данъчното облагане в 
Европейския съюз), таблица 4: Top 
statutory corporate income tax rates 
(including surcharges), 1995 – 2018 
(Максимални законоустановени 
данъчни ставки на корпоративните 
данъци върху приходите 
(включително допълнителните 
данъци), Европейска комисия, 2018 г.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy (Справяне 
с данъчните предизвикателства на 
цифровизацията на икономиката), 
записка относно политиката, одобрена 
от приобщаващата рамка за борба със 
свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби на 23 януари 
2019 г.
58 Пак там.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/28

Изменение 28
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун Доменек, Жорди Соле, 
Макс Андерсон
от името на групата Verts/ALE
Йепе Кофод, Петер Симон, Перванш Берес, Паул Танг, Евелин Регнер, Виржини 
Розиер, Рамон Хауреги Атондо
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 79

Предложение за резолюция Изменение

79. призовава Комисията да направи 
оценка на явлението, свързано с 
намаляването на номиналните данъчни 
ставка и неговото въздействие върху 
ефективните данъчни ставки в ЕС, и да 
предложи мерки, както в рамките на 
ЕС, така и спрямо трети държави, по 
целесъобразност, включително 
стабилни правила за предотвратяване на 
злоупотреби, защитни мерки, като по-
строги правила относно контролираните 
чуждестранни дружества, и препоръка 
за изменение на данъчните спогодби;

79. призовава Комисията да направи 
оценка на явлението, свързано с 
намаляването на номиналните данъчни 
ставка и неговото въздействие върху 
ефективните данъчни ставки в ЕС, и да 
предложи съответен законодателен 
пакет, включително стабилни правила 
за предотвратяване на злоупотреби, 
защитни мерки, като по-строги правила 
относно контролираните чуждестранни 
дружества или правила за включване 
на приходи, в допълнение към 
препоръка за изменение на данъчните 
спогодби, така че да гарантира 
минимално равнище на ефективно 
данъчно облагане;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Изменение 29
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун Доменек, Жорди Соле, 
Макс Андерсон
от името на групата Verts/ALE
Йепе Кофод, Петер Симон, Перванш Берес, Паул Танг, Евелин Регнер, Виржини 
Розиер, Рамон Хауреги Атондо
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 79 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 79a. счита, че глобалната 
координация на данъчната основа в 
резултат на проекта ОИСР относно 
свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби следва да 
бъде придружена от по-добра 
координация на данъчните ставки с 
цел постигане на подобрена 
ефективност; призовава държавите 
членки да работят с Комисията, за да 
се определи справедливо равнище на 
минимално ефективно данъчно 
облагане на равнище ЕС и да се 
насърчи подобен стандарт на 
световно равнище; счита, че това 
равнище на данъчно облагане не 
следва да се фиксира под 18 % от 
нетната печалба на предприятията;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Изменение 30
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун Доменек, Жорди Соле, 
Макс Андерсон
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 117 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 117a. изразява съжаление относно 
неприлагането от страна на 
Комисията на правилата за 
държавна помощ срещу всяка данъчна 
мярка, която нарушава сериозно 
конкуренцията, и че тя прилага тези 
правила само за да избере случаи с 
особени характеристики, за да се 
промени практиката на 
съответната държава; призовава 
Комисията да положи всички усилия 
за възстановяване на неправомерна 
държавна помощ, включително за 
всички дружества, посочени в 
скандала „Люкслийкс“, за да осигури 
равнопоставеност; също така 
призовава Комисията да предостави 
допълнителни насоки на държавите 
членки и участниците на пазара 
относно прилагането на правилата за 
държавна помощ и какво означава тя 
за практиките на дружествата в 
областта на данъчното планиране;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Изменение 31
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун Доменек, Жорди Соле, 
Макс Андерсон
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 117 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 117 б. призовава за реформа на 
законодателството в областта на 
конкуренцията, за да се разшири 
обхватът на правилата за държавна 
помощ, за да може да се действа по-
енергично срещу вредни фискални 
държавни помощи за 
многонационалните дружества, 
които включват данъчни становища;

Or. en
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Изменение 32
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун Доменек, Жорди Соле, 
Макс Андерсон
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 120 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 120 a. препоръчва всеки субект, който 
учредява офшорна структура, да 
предоставя на компетентните 
органи законосъобразни съображения 
за подобно решение, за да се 
гарантира, че офшорни сметки не се 
използват с цел изпиране на пари или 
отклонение от данъчно облагане;

Or. en
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Изменение 33
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун Доменек, Жорди Соле, 
Макс Андерсон
v)от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 199 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 199a. призовава Комисията да 
представи предложение за 
постепенното премахване на 
системата на свободните 
пристанища в ЕС в спешен порядък;

Or. en


