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20.3.2019 A8-0170/85

Изменение 85
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 16 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16а. отбелязва, че Директива 
2011/85/ЕС на Съвета относно 
изискванията за бюджетните рамки 
на държавите членки изисква от 
държавите членки да гарантират 
своевременното и редовно публикуване 
на данъчна информация за всички 
подсектори на държавното 
управление, включително информация 
относно въздействието на данъчните 
разходи върху приходите; изразява 
безпокойство, че това задължение не 
се изпълнява от повечето държави 
членки; призовава Комисията да 
оцени изпълнението на това 
изискване и да използва тази 
информация, за да оцени разходите за 
данъчни стимули във всяка държава 
членка;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/86

Изменение 86
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 16 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16б. отбелязва, че понастоящем, 
докато Комисията изготвя прогнозна 
оценка на несъответствието в 
приходите от ДДС за ЕС, само 
петнадесет държави членки 
изготвят национални прогнозни 
оценки на несъответствието в 
приходите; призовава всяка държава 
членка, под ръководството на 
Комисията, да изготви всеобхватна 
прогнозна оценка на 
несъответствието в приходите, 
която да не е ограничена до ДДС и да 
включва оценка на разходите за 
всички данъчни стимули;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/87

Изменение 87
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 22 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22а. отбелязва, че най-новите 
прогнозни оценки за данъчните 
измами в ЕС сочат приблизително 
825 милиарда евро годишно1а; 
__________________
1a Richard Murphy, The European Tax 
Gap („Несъответствието в 
данъчните приходи в Европа“), 2019 г., 
http://www.taxresearch.org.uk/Documents
/EUTaxGapJan19.pdf
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20.3.2019 A8-0170/88

Изменение 88
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 29 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

29а. призовава Комисията да 
публикува законодателен пакет, 
който да регулира схемите за данъчно 
планиране и да забрани тези с 
агресивна насоченост, по-конкретно 
чрез строги правила за борба със 
злоупотребите, които да се прилагат 
както във, така и извън ЕС;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/89

Изменение 89
Йепе Кофод, Петер Симон, Перванш Берес, Паул Танг, Евелин Регнер, Виржини 
Розиер, Рамон Хауреги Атондо, Мади Делво
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 36

Предложение за резолюция Изменение

36. отбелязва, че с Директивата 
срещу избягването на данъци I ЕС прие 
данък при напускане, който дава 
възможност на държавите членки да 
облагат с данък икономическата 
стойност на генерирания на тяхна 
територия капиталов доход дори когато 
тази печалба все още не е реализирана 
към момента на напускане; счита, че 
принципът на облагане на печалбите, 
реализирани в държавите членки, преди 
те да напуснат Съюза, следва да бъде 
укрепен, например чрез координирано 
задържане на удържания при източника 
данък върху лихвите и авторските и 
лицензионните възнаграждения, за да се 
премахнат съществуващите пропуски и 
да се избегне печалбите да напускат ЕС, 
без да са обложени с данъци; призовава 
Съвета да възобнови преговорите по 
предложението относно лихвите и 
авторските и лицензионните 
възнаграждения41; отбелязва, че с 
данъчните спогодби често се намалява 
ставката на удържания при източника 
данък с цел избягване на двойното 
данъчно облагане42;

__________________

36. отбелязва, че с Директивата 
срещу избягването на данъци I ЕС прие 
данък при напускане, който дава 
възможност на държавите членки да 
облагат с данък икономическата 
стойност на генерирания на тяхна 
територия капиталов доход дори когато 
тази печалба все още не е реализирана 
към момента на напускане; счита, че 
принципът на облагане на печалбите, 
реализирани в държавите членки, преди 
те да напуснат Съюза, следва да бъде 
укрепен, например чрез координирано 
задържане на удържания при източника 
данък върху лихвите и авторските и 
лицензионните възнаграждения, за да се 
премахнат съществуващите пропуски и 
да се избегне печалбите да напускат ЕС, 
без да са обложени с данъци; призовава 
Съвета да възобнови преговорите по 
предложението относно лихвите и 
авторските и лицензионните 
възнаграждения41, включително 
минимално равнище на данъчно 
облагане; отбелязва, че с данъчните 
спогодби често се намалява ставката на 
удържания при източника данък с цел 
избягване на двойното данъчно 
облагане42;
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41 Предложение от 11 ноември 2011 г. за 
директива на Съвета относно общата 
система на данъчно облагане на 
плащанията на лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения между 
свързани дружества от различни 
държави членки (COM(2011)0714).
42 Hearson M., The European Union’s Tax 
Treaties with Developing Countries: 
Leading By Example?  („Данъчните 
спогодби на Европейския съюз с 
развиващите се държави – водещ 
пример?“), 27 септември 2018 г.

__________________
41 Предложение от 11 ноември 2011 г. за 
директива на Съвета относно общата 
система на данъчно облагане на 
плащанията на лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения между 
свързани дружества от различни 
държави членки (COM(2011)0714).
42 Hearson M., The European Union’s Tax 
Treaties with Developing Countries: 
Leading By Example?  („Данъчните 
спогодби на Европейския съюз с 
развиващите се държави – водещ 
пример?“), 27 септември 2018 г.
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20.3.2019 A8-0170/90

Изменение 90
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 86

Предложение за резолюция Изменение

86. изразява съжаление относно 
факта, че членът на Комисията, 
отговарящ за данъчното облагане, не 
признава необходимостта от 
разширяване на съществуващата 
система за обмен на информация между 
националните данъчни органи;

86. отбелязва, че членът на 
Комисията, отговарящ за данъчното 
облагане, понастоящем предпочита 
да оцени въздействието на 
многобройните законодателни 
актове, влизащи в сила сега, преди да 
реши да разшири допълнително 
съществуващата система за обмен на 
информация между националните 
данъчни органи;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/91

Изменение 91
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 113 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

113а. изразява съжаление относно 
факта, че дружествата могат да 
сключват споразумения с 
правителствата да не плащат почти 
никакви данъци в дадена държава, 
въпреки че извършват значителна 
дейност там; посочва във връзка с 
това едно данъчно становище между 
нидерландския орган за данъчни 
приходи и Royal Dutch Shell plc, което 
изглежда е в нарушение на 
нидерландското данъчно 
законодателство, издадено 
единствено на основание, че 
централата ще се намира в 
Нидерландия след обединението на 
двете бивши дружества майки, и 
което води до освобождаване от 
удържания при източника данък за 
дивиденти в Нидерландия; посочва, че 
в същото време последните 
проучвания показват, че 
дружеството не плаща данък печалба 
и в Нидерландия; отново призовава 
Комисията да разследва този случай 
на потенциална незаконна държавна 
помощ;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/92

Изменение 92
Йепе Кофод, Петер Симон, Перванш Берес, Паул Танг, Евелин Регнер, Виржини 
Розиер, Рамон Хауреги Атондо, Мади Делво
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 216

Предложение за резолюция Изменение

216. припомня, че прилагането на 
принципите за опознаване на клиента и 
комплексна проверка на клиента следва 
да продължава през целия период на 
търговските взаимоотношения и че 
трансакциите на клиентите трябва да се 
наблюдават постоянно и внимателно за 
подозрителни или необичайни 
дейности; припомня в този контекст 
задължението на задължените субекти 
незабавно да информират националните 
ЗФР по своя собствена инициатива за 
трансакции, за които подозират, че са 
свързани с изпиране на пари, свързани с 
него предикатни престъпления или 
финансиране на тероризма; изразява 
съжаление, че въпреки усилията на 
Парламента, ДБИП V продължава като 
крайна мярка да позволява физически 
лица, които заемат длъжността на висш 
ръководен служител, да бъдат 
регистрирани като действителни 
собственици на дружество или тръст, 
когато действителният собственик не е 
известен или са налице подозрения във 
връзка с него;

216. припомня, че прилагането на 
принципите за опознаване на клиента и 
комплексна проверка на клиента следва 
да продължава през целия период на 
търговските взаимоотношения и че 
трансакциите на клиентите трябва да се 
наблюдават постоянно и внимателно за 
подозрителни или необичайни 
дейности; припомня в този контекст 
задължението на задължените субекти 
незабавно да информират националните 
ЗФР по своя собствена инициатива за 
трансакции, за които подозират, че са 
свързани с изпиране на пари, свързани с 
него предикатни престъпления или 
финансиране на тероризма; изразява 
съжаление, че въпреки усилията на 
Парламента, ДБИП V продължава като 
крайна мярка да позволява физически 
лица, които заемат длъжността на висш 
ръководен служител, да бъдат 
регистрирани като действителни 
собственици на дружество или тръст, 
когато действителният собственик не е 
известен или са налице подозрения във 
връзка с него; призовава Комисията, 
по повод на бъдещото преразглеждане 
на законодателството в областта на 
борбата с изпирането на пари в ЕС, 
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да направи ясна оценка на 
въздействието на тази разпоредба 
върху наличието на надеждна 
информация относно 
действителните собственици в 
държавите членки и да предложи 
премахване на разпоредбата, ако има 
индикации, че тя дава възможност за 
злоупотреби, целящи укриване на 
самоличността на действителните 
собственици;

Or. en


