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PR_COD_1amCom 

 

 

Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на 

информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове 

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

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2016)0198), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграф 1 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0146/2016), 

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 

предложеното правно основание, 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Националния парламент 

на Ирландия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно 

прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се 

заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на 

субсидиарност, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 21 септември 2016 г.1, 

– като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник, 

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и 

парични въпроси и комисията по правни въпроси съгласно член 55 от Правилника 

за дейността, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 

становището на комисията по правни въпроси (A8-0000/2017), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или 

възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение; 

                                                 
1 OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 62. 
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3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение -1 (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) Справедливата и ефективна 

система за корпоративно данъчно 

облагане следва да се превърне в 

крайъгълен камък на единния пазар, а 

координираният и хармонизиран 

подход към прилагането на 

националните данъчни системи е от 

решаващо значение, за да се 

гарантира правилното 

функциониране на единния пазар и 

успехът на съюза на капиталовите 

пазари, и би допринесъл за 

предотвратяване на избягването на 

данъци и прехвърлянето на печалби. 

Or. en 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Засиленият обществен контрол 

върху корпоративните данъци, плащани 

от транснационалните компании, които 

извършват дейност в Съюза, е ключов 

фактор за допълнително насърчаване на 

корпоративната отговорност, за приноса 

на данъците към благосъстоянието, за 

подкрепа на лоялната данъчна 

конкуренция в Съюза чрез по-

информиран обществен дебат и за 

възстановяване на общественото 

(5) Избягването на данъци и 

данъчните измами представляват 

значителна загуба на приходи за 

държавите членки, която намалява 

възможността им да инвестират в 

действия за стимулиране на 

заетостта, да се борят срещу 

бедността и да развиват ефективни 

системи на здравеопазване за всички. 
Засиленият обществен контрол върху 

корпоративните данъци, плащани от 
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доверие в справедливостта на 

националните данъчни системи. Такъв 

обществен контрол може да бъде 

постигнат, като се изиска декларация с 

информация за корпоративния данък, 

независимо от мястото на установяване 

на крайното предприятие майка на 

съответната транснационална група. 

транснационалните компании, които 

извършват дейност в Съюза, е ключов 

фактор за допълнително насърчаване на 

корпоративната отговорност, за приноса 

на данъците към благосъстоянието, за 

подкрепа на лоялната данъчна 

конкуренция в Съюза чрез по-

информиран обществен дебат и за 

възстановяване на общественото 

доверие в справедливостта на 

националните данъчни системи. Такъв 

обществен контрол може да бъде 

постигнат, като се изиска декларация с 

информация за корпоративния данък, 

независимо от мястото на установяване 

на крайното предприятие майка на 

съответната транснационална група. 

Or. en 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В декларацията с информация за 

корпоративния данък следва да се 

съдържат сведения за всички дейности 

на дадено предприятие или на 

свързаните предприятия от група, 

контролирана от крайно предприятие 

майка. Информацията следва да се 

основава на спецификациите за 

деклариране в действие 13 от Плана за 

действие относно НДОПП и следва да 

бъде ограничена до необходимото, 

което да позволи ефективен 

обществен контрол, без да се допусне 

оповестяването да породи 

прекомерни рискове или 

неравностойно положение. В 

декларацията следва да се съдържа и 

кратко описание на естеството на 

дейностите. Такова описание може да се 

основава на категоризацията в глава V, 

(8) В декларацията с информация за 

корпоративния данък следва да се 

съдържат сведения за всички дейности 

на дадено предприятие или на 

свързаните предприятия от група, 

контролирана от крайно предприятие 

майка. Информацията следва да се 

основава на спецификациите за 

деклариране в действие 13 от Плана за 

действие относно НДОПП. В 

декларацията следва да се съдържа и 

кратко описание на естеството на 

дейностите. Такова описание може да се 

основава на категоризацията в глава V, 

приложение III, таблица 2 от насоките 

на ОИСР относно документацията за 

трансферното ценообразуване. В 

декларацията следва да се съдържа 

общо описание, в което се предоставя 

обяснение за случаите на съществени 



 

PE597.646v02-00 8/27 PR\1116982BG.docx 

BG 

приложение III, таблица 2 от насоките 

на ОИСР относно документацията за 

трансферното ценообразуване. В 

декларацията следва да се съдържа 

общо описание, в което се предоставя 

обяснение за случаите на съществени 

несъответствия на равнище група между 

размера на начислените данъци и този 

на платените, като се взимат предвид 

съответните суми за изминалите 

финансови години. 

несъответствия на равнище група между 

размера на начислените данъци и този 

на платените, като се взимат предвид 

съответните суми за изминалите 

финансови години. 

Or. en 

 

Изменение  4 

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 се 

извършва по юрисдикции. 

Or. en 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a) Държавите членки следва да 

гарантират, че в данъчните 

администрации е налице подходящо 

равнище на човешки, технически и 

финансови ресурси за автоматичен 

обмен на информация, за обработка 

на данни и за борба срещу данъчните 

измами и избягването на данъци. 

Or. en 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 11 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 11a) Синдикалните организации и 

служителите на многонационалните 

предприятия следва да бъдат редовно 

и надлежно информирани за 

положението на предприятието, 

включително по отношение на броя 

на служителите, наети на работа на 

еквивалент на пълно работно време, 

размера на печалбата и на платения 

данък върху дохода, и целите и 

бъдещия инвестиционен план на 

предприятието. 

Or. en 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С цел да се определят тези 

данъчни юрисдикции, за които 

заличава се 
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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 

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 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 13 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 13a) За да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на член 48б, 
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параграфи 1, 3, 4 и 6 и на член 48в, 

параграф 5 от Директива 2013/34/ЕС, 

на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в 

съответствие с разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на 

Съвета1a. 

 ________________ 

 1а Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 г. за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията 

за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от 

страна на Комисията (OB L 55, 

28.2.2011 г., стр. 13). 

Or. en 

 

Изменение  9 

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 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. 
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Or. en 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48б — параграф 1 — алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Декларацията с информация за 

корпоративния данък е достъпна за 

обществеността на уебсайта на 

предприятието към датата на 

публикуването ѝ. 

Декларацията с информация за 

корпоративния данък се публикува под 

формата на общ формуляр в отворен 

формат и е достъпна за 

обществеността на уебсайта на 

предприятието към датата на 

публикуването ѝ на поне един от 

официалните езици на Съюза. На 

същата дата предприето внася 

декларацията с информация за 

корпоративния данък и в публичен 

регистър, управляван от 

Европейската комисия. 

Or. en 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48б — параграф 3 — алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки изискват от 

средните и големите дъщерни 
предприятия по член 3, параграфи 3 и 

4, които са уредени от националното им 

законодателство и контролирани от 

крайно предприятие майка, чийто 

консолидиран нетен оборот надвишава 

750 000 000 евро и чиято дейност не е 

уредена от правото на държава членка, 

ежегодно да публикуват декларация с 

Държавите членки изискват от 

дъщерните предприятия, които са 

уредени от националното им 

законодателство и контролирани от 

крайно предприятие майка, чийто 

консолидиран нетен оборот надвишава 

40 000 000 евро и чиято дейност не е 

уредена от правото на държава членка, 

ежегодно да публикуват декларация с 

информация за корпоративния данък за 
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информация за корпоративния данък за 

това крайно предприятие майка. 

това крайно предприятие майка. 

Or. en 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48б — параграф 3 — алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Към датата на публикуването ѝ 

декларацията с информация за 

корпоративния данък е достъпна за 

обществеността на уебсайта на 

дъщерното предприятие или на уебсайта 

на свързано предприятие. 

Към датата на публикуването ѝ 

декларацията с информация за 

корпоративния данък се публикува под 

формата на общ формуляр в отворен 

формат и е достъпна за 

обществеността на уебсайта на 

дъщерното предприятие или на уебсайта 

на свързано предприятие на поне един 

от официалните езици на Съюза. На 

същата дата предприето внася 

декларацията с информация за 

корпоративния данък и в публичен 

регистър, управляван от 

Европейската комисия. 

Or. en 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48б — параграф 4 — алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Към датата на публикуването ѝ 

декларацията с информация за 

корпоративния данък е достъпна за 

обществеността на уебсайта на клона 

или на уебсайта на свързано 

Към датата на публикуването ѝ 

декларацията с информация за 

корпоративния данък се публикува под 

формата на общ формуляр в отворен 

формат и е достъпна за 
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предприятие. обществеността на уебсайта на клона 

или на уебсайта на свързано 

предприятие на поне един от 

официалните езици на Съюза. На 

същата дата предприето внася 

декларацията с информация за 

корпоративния данък и в публичен 

регистър, управляван от 

Европейската комисия. 

Or. en 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 46б - параграф 5 - буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) предприятието, открило клон, е 

свързано предприятие от група, 

контролирана от крайно предприятие 

майка, чиято дейност не е уредена от 

законодателството на държава членка и 

чийто консолидиран нетен оборот 

надвишава 750 000 000 евро, или е 

предприятие, което не е свързано и 

чийто нетен оборот надхвърля 750 000 

000 евро; 

a) предприятието, открило клон, е 

свързано предприятие от група, 

контролирана от крайно предприятие 

майка, чиято дейност не е уредена от 

законодателството на държава членка и 

чийто консолидиран нетен оборот 

надвишава 40 000 000 евро, или е 

предприятие, което не е свързано и 

чийто нетен оборот надхвърля 40 000 

000 евро; 

Or. en 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 46б - параграф 5 - буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) крайното предприятие майка 

по буква а) няма средно или голямо 

заличава се 
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дъщерно предприятие по параграф 3. 

Or. en 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в - параграф 2 - буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) кратко описание на естеството 

на дейностите; 

a) наименование(я), кратко 

описание на естеството на дейностите и 

географско местоположение; 

Or. en 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в - параграф 2 - буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) броя служители; б) броя служители, наети на 

работа на еквивалент на пълно 

работно време; 

Or. en 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в – параграф 2 – буква б а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) стойността на активите и 

годишните разходи за поддръжка на 

тези активи;  

Or. en 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в – параграф 2 – буква б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) продажбите и покупките; 

Or. en 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в – параграф 2 – буква б в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бв) стойността на инвестициите, 

разписани по данъчна юрисдикция; 

Or. en 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в - параграф 2 - буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) размера на нетния оборот, който 

включва оборота, реализиран със 

свързани лица; 

в) размера на нетния оборот, 

включително разграничение между 
оборота, реализиран със свързани лица 

и оборота, реализиран с несвързани 

трети лица; 

Or. en 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в – параграф 2 – буква е а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) регистрирания капитал; 

Or. en 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в – параграф 2 – буква е б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) материалните активи, 

различни от парични средства и 

парични еквиваленти;  

Or. en 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 
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Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в – параграф 2 – буква ж а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жa) получените държавни 

субсидии; 

Or. en 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в – параграф 2 – буква ж б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жб) списъка на дъщерните 

предприятия, които извършват 

дейност във всяка данъчна 

юрисдикция както в рамките на 

Съюза така и извън него, и данните за 

тези дъщерни предприятия, 

отговарящи на изискванията за данни 

на предприятието майка съгласно 

настоящия член; 

Or. en 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в – параграф 2 – буква ж в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жв) всички плащания, извършени 

към правителства на годишна основа, 

както е определено в член 41, 

параграф 5. 

Or. en 
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Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в — параграф 3 — алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В декларацията информацията по 

параграф 2 се представя поотделно за 

всяка държава членка. Когато държава 

членка включва няколко данъчни 

юрисдикции, информацията се 

обединява на равнище държава 

членка. 

В декларацията информацията по 

параграф 2 се представя поотделно за 

всяка държава членка. Когато държава 

членка включва няколко данъчни 

юрисдикции, информацията се посочва 

отделно за всяка данъчна юрисдикция. 

Or. en 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в — параграф 3 — алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Освен това, в декларацията 

информацията по параграф 2 от 

настоящия член се представя отделно за 

всяка данъчна юрисдикция, която в 

края на предишната финансова 

година присъства в съставения по 

силата на член 48ж общ списък на 
Съюза на някои данъчни юрисдикции, 

освен ако в декларацията 

недвусмислено се потвърди, предвид 

посочените в член 48д по-долу 

гаранции, че свързаните предприятия 

от група, уредени от 

законодателството на такава 

данъчна юрисдикция, не извършват 

пряко операции със свързано 

предприятие от същата група, чиято 

Освен това, в декларацията 

информацията по параграф 2 от 

настоящия член се представя отделно за 

всяка данъчна юрисдикция извън 

Съюза. 
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дейност е уредена от 

законодателството на държава 

членка. 

Or. en 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в — параграф 3 — алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За останалите данъчни юрисдикции 

информацията по параграф 2 се 

представя в декларацията като обща 

сума. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 4в — параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Декларацията с информация за 

корпоративния данък се публикува и е 

достъпна на уебсайта на поне един от 

официалните езици на Съюза. 

5. Декларацията с информация за 

корпоративния данък се публикува под 

формата на общ формуляр в отворен 

формат и е достъпна на уебсайта на 

поне един от официалните езици на 

Съюза. На същата дата предприето 

внася декларацията с информация за 

корпоративния данък и в публичен 

регистър, управляван от 

Европейската комисия. 

Or. en 
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Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48 д - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки се уверяват, 

че членовете на административните, 

управителните и надзорните органи на 

дъщерните предприятия по член 48б, 

параграф 3 от настоящата директива, 

както и лицата по член 13 от Директива 

89/666/ЕИО, определени да извършват 

свързаните с оповестяването 

формалности за клон по член 48б, 

параграф 4 от настоящата директива, 

като действат в рамките на възложените 

им от националното законодателство 

компетенции, солидарно гарантират, в 

рамките на своята осведоменост и 

капацитет, че декларацията с 

информация за корпоративния данък се 

изготвя, публикува и прави достъпна в 

съответствие с членове 48б, 48в и 48г. 

2. Държавите членки се уверяват, 

че членовете на административните, 

управителните и надзорните органи на 

дъщерните предприятия по член 48б, 

параграф 3 от настоящата директива, 

както и лицата по член 13 от Директива 

89/666/ЕИО, определени да извършват 

свързаните с оповестяването 

формалности за клон по член 48б, 

параграф 4 от настоящата директива, 

като действат в рамките на възложените 

им от националното законодателство 

компетенции, солидарно гарантират, че 

декларацията с информация за 

корпоративния данък се изготвя, 

публикува и прави достъпна в 

съответствие с членове 48б, 48в и 48г. 

Or. en 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48ж  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 48ж заличава се 

Общ списък на Съюза на някои 

данъчни юрисдикции 

 

По силата на член 49 Комисията се 

оправомощава да приема делегирани 

актове във връзка със съставянето на 

общ списък на Съюза на някои 
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данъчни юрисдикции. Този списък е 

резултат от оценката на данъчните 

юрисдикции, които не 

удовлетворяват следните критерии: 

(1) прозрачност и обмен на 

информация, в т.ч. обмен на 

информация при поискване и 

автоматичен обмен на информация 

за данъчни сметки; 

 

(2) лоялна данъчна конкуренция;  

(3) спазване на стандартите на Г-

20 и/или ОИСР; 

 

(4) спазване на други съответни 

стандарти, в т.ч. на стандартите на 

Специалната група за действия в 

областта на финансите. 

 

Комисията редовно преразглежда 

списъка и при необходимост го изменя 

с оглед на нововъзникналите 

обстоятелства. 

 

Or. en 

 

Изменение   33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48 й (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 48й 

 Общ формуляр за декларацията с 

информация за корпоративния данък 

 Комисията определя общия формуляр, 

посочен в член 48б, параграфи 1, 3, 4 и 

6 и в член 48в, параграф 5, 

посредством актове за изпълнение. 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 50, 

параграф 2. 
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Or. en 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 49 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Член 49 се изменя, както 

следва: 

заличава се 

a) Параграфи 2 и 3 се заменят със 

следния текст: 

 

‘2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 1, 

параграф 2, член 3, параграф 13, член 

46, параграф 2 и член 48ж, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано датата, 

посочена в член 54. 

 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 1, параграф 2, член 3, 

параграф 13, член 46, параграф 2 и 

член 48ж, може да бъде оттеглено по 

всяко време от Европейския 

парламент или от Съвета. С 

решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. ’ 

 

б) Добавя се следният параграф 

3а: 

 

“3a. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка 

държава членка в съответствие с 

принципите, залегнали в 

Междуинституционалното 
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споразумение за по-добро 

законотворчество от [дата]. ’ 

в) Параграф 5 се заменя със следния 

текст: 

 

‘5. Делегиран акт, приет съгласно 

член 1, параграф 2, член 3, параграф 

13, член 46, параграф 2 или член 48ж, 

влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили 

възражения в срок от два месеца след 

нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът 

са уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца 

по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. ’ 

 

Or. en 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Публичното отчитане по държави (ОПД) на свързани с данъчното облагане данни на 

дружеството е ключов елемент в борбата с международните данъчни измами и 

избягването на данъци, както и срещу надпреварата за достигане на най-ниски равнища 

между данъчните системи. Все пак предимствата от настоящата директива са много 

повече. С нарастващата мобилност и световните и общоевропейските икономически 

дейности, прозрачността по отношение на оповестяването е предпоставка за силно 

корпоративно управление и инструмент за подобряване на корпоративната социална 

отговорност. 

 

Понастоящем гражданите не могат да използват корпоративни публикувани 

счетоводни отчети, дори за да установят дали многонационални предприятия работят в 

техните данъчни юрисдикции. Тъй като многонационалните предприятия стават все по-

сложни и често, за съжаление – по-малко прозрачни, проблемът се влошава все повече. 

Повечето държави използват международните счетоводни стандарти. Ето защо 

публичното ОПД ще представлява икономически ефективен начин за генериране на 

промени в корпоративната прозрачност в световен мащаб в полза на нашите общества, 

включително на гражданите, акционерите, данъчните органи, инвеститорите и 

икономистите, и ще им предостави средства, за да изискват отчетност от 

правителствата и мултинационалните предприятия. 

 

Докладчиците считат, че освен за свързаните с данъчното облагане и корпоративната 

отчетност цели, настоящата директива също така представлява инструмент за 

укрепване на правата на работниците на информиране и консултиране. Публично 

докладване укрепва диалога и насърчава взаимното доверие в рамките на самите 

предприятия, тъй като може да осигури обективна и надеждна информация относно 

положението на дружествата, като по този начин повишава осведомеността на всички 

заинтересовани страни, включително на работниците, за нуждите от адаптиране. То 

също така насърчава участието на работниците и служителите във функционирането и 

бъдещето на предприятието и подобрява неговата конкурентоспособност. 

 

Европейският парламент отдавна призовава за публично отчитане по държави. Още 

през 2011 г. той прие своята позиция относно отчитането по държави, като заяви, че 

качествената финансова отчетност е от съществено значение за ефективната борба с 

избягването на данъци, и че то би било от полза също така за инвеститорите във всички 

сектори, като по този начин допринася за доброто управление в глобален мащаб. През 

2014 г. ОПД стана част от обсъждането в рамките на Директивата относно 

докладването на нефинансова информация. На последно място, когато докладчикът за 

Реформата на правата на акционерите, Серджо Коферати, настоя да се въведе публично 

отчитане по държави в Директивата за счетоводството, Комисията реши да представи 

конкретно предложение по този въпрос под формата на акт за изменение на 

Директивата за счетоводството. Настоящото изменение на Директивата за 

счетоводството може да играе решаваща роля в областта на корпоративното отчитане. 

 

Докладчиците предлагат повишаване на прозрачността по отношение на 

информацията, която предприятията следва да предоставят, и предлагат следните 
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основни подобрения на текста на Комисията: 

 

• С оглед на „по-доброто законотворчество“ въвеждането на нови категории 

предприятия и групи следва да се избягва. Това изменение на Директивата за 

счетоводството следва да бъде приведено в съответствие с логиката на Директивата за 

счетоводството. Праговете за микропредприятия, малки и средни предприятия и големи 

предприятия отдавна са определени. Праговете идват от 4-та директива в областта на 

дружественото право през 1978 г. Досега Комисията не е обосновала задоволително 

необходимостта от въвеждане на нов праг. Тъй като МСП не разполагат с 

необходимите ресурси за инвестиране в структури на дружества „пощенски кутии“, за 

да прехвърлят изкуствено печалбите си, те са поставени в неблагоприятно конкурентно 

положение по отношение на мултинационалните дружества. С цел да се гарантира 

здравословен единен пазар, от основно значение е да се създаде справедлива, ефикасна, 

прозрачна и благоприятстваща растежа обща система за корпоративна отчетност, 

основаваща се на принципа, че печалбите трябва да бъдат облагани с данъци в 

държавата, в която са генерирани. Следователно големите групи, определени в член 3, 

параграф 7, както и всички големи предприятия, определени в член 3, параграф 4, 

следва да бъдат предмет на нови изисквания за оповестяване. 

 

• С докладчиците считат, че би било нецелесъобразно да се ограничи приложното 

поле на настоящата директива до информация, свързана с държавите – членки на ЕС, и 

държавите, представляващи данъчни убежища, и следователно, дори ако по принцип 

няма да се противопоставят на идеята за установен въз основа на ясни критерии черен 

списък на ЕС на данъчните убежища, те предлагат мултинационалните дружества да 

предоставят информация за своята дейност за всяка юрисдикция, в която извършват 

дейност, включително и извън Европейския съюз. Публичното оповестяване на такава 

информация не представлява наказание за юрисдикции, отказващи сътрудничество, а 

по-скоро предварително условие за извършване на дейност в рамките на един добре 

функциониращ единен пазар. 

 

• С оглед на подобряване на обществения контрол и на глобалната корпоративна 

прозрачност докладчиците считат, че мултинационалните дружества следва да 

оповестяват значима информация за всички държави по света, в които те оперират, така 

че данъците да се плащат там, където в действителност се генерират печалбите. 

Призивът на докладчиците за оповестяване на неагрегирани данни съответства на 

правилата на ЕС относно съгласуваността на политиките за развитие, тъй като то има за 

цел да се насърчи спазването на данъчното законодателство и ефикасното подпомагане 

на развиващите се страни да получат достъп до собствените си данъчни приходи. 

 

• Докладчиците считат, че е особено важно форматът на публикуване да дава 

възможност за съпоставяне на данни и съответно предлагат стандартизиране на 

формата на отчетни документи за всички дружества, попадащи в обхвата на настоящата 

директива. 

 

В заключение, докладчиците биха желали да подчертаят колко е важен един 

координиран и хармонизиран подход към прилагането на корпоративните системи за 

отчитане за правилното функциониране на единния пазар. В този контекст 

докладчиците желаят да подчертаят още веднъж, че по-голямата прозрачност на 

мултинационалните дружества е от съществено значение, за да се сложи край на 
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прехвърлянето на печалби, управлявани чрез редица механизми, като например 

дружества „пощенски кутии“, патентни кутии и трансферно ценообразуване, и също 

така нездравословни данъчни практики на конкуренция между правните системи, които 

твърде често се използват в ущърб на гражданите, по-специално на данъкоплатците, 

работниците и служителите и МСП. 


