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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Европейският парламент отдавна призовава за публично отчитане по държави като 

основен инструмент за ефективна борба с отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци в международен мащаб. Прозрачността е основен елемент; 

публичното оповестяване на съответната данъчна информация от многонационалните 

корпорации може да бъде решаващ фактор, и то не само за Европа. Приходите от 

корпоративен данък представляват значителен дял от националните приходи на 

развиващите се държави, което означава, че те са особено засегнати от избягването на 

корпоративно данъчно облагане. Например, според констатациите на групата на високо 

равнище на Африканския съюз относно незаконните финансови потоци, африканският 

континент губи над 50 милиарда щатски долара годишно поради това незаконно 

изтичане на капитали. 

Въпреки това предложението на Комисията в сегашния му вид не е достатъчно за 

пълното премахване на непрозрачната завеса, която позволява на многонационални 

дружества да избягват данъчно облагане в някои от най-бедните държави в света. 

Задължението за отчитане по държави единствено в рамките на ЕС, при 

същевременното публикуване на агрегирани данни от всички трети държави, прави 

предложението непригодно за целта и безполезно за развиващите се държави, тъй като 

те няма да могат да получат никаква специфична информация за отделните държави. 

Освен че не позволява ефективно справяне с избягването на данъци, настоящото 

предложение също така ще контрастира ярко с ангажимента на ЕС за съгласуваност на 

политиките в интерес на развитието. 

Докладчикът призовава неагрегирани данни да бъдат оповестявани и от всички трети 

държави, в които многонационалните дружества извършват дейност, като така 

ефикасно се подпомагат развиващите се държави в борбата им с избягването на данъци 

и увеличаването на публични приходи в задоволителна степен. Освен това един по-

нисък праг за дружества, попадащи в обхвата на отчитането, ще предостави повече 

данни за дейностите на многонационалните дружества, като следва да бъдат включени 

и някои важни елементи на оповестяването (като например активи и продажби), за да 

се даде ясна картина на дейностите на дружествата в световен мащаб. 

Скандалът с „Досиетата от Панама“ ясно сочи, че отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци представляват глобални проблеми, които могат да бъдат решени 

само чрез глобална реакция, и че половинчатите опити за справяне с тези 

предизвикателства са обречени на провал. Ефективна борба с бедността и 

неравенствата в Европа и по света ще може да се води единствено със силна 

ангажираност за справедливо данъчно облагане и съгласуваност между политиките на 

ЕС.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещите комисии – комисията по икономически и 

парични въпроси и комисията по правни въпроси, да вземат предвид следните 

изменения: 
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Изменение   1 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Обществеността следва да бъде в 

състояние да контролира всички 

дейности на дадена група, когато 

групата има дружества в Съюза. Ако 

групите извършват дейност в Съюза 

само чрез дъщерни предприятия или 

клонове, декларацията на крайното 

предприятие майка следва да се 

публикува и предоставя на 

разположение от тези дъщерни 

предприятия и клонове. Поради 

съображения за пропорционалност и 

ефективност обаче задължението да 

публикуват и предоставят на 

разположение декларацията следва да 

бъде ограничено до средните или 

големите дъщерни предприятия, 

установени в Съюза, и до клоновете 

със сходен размер, открити в държава 

членка. Поради това обхватът на 

Директива 2013/34/ЕС следва да бъде 

разширен, като в него се включат и 

клоновете, открити в държава 

членка от предприятие, установено 

извън Съюза. 

(6) Обществеността следва да бъде в 

състояние да контролира всички 

дейности на дадена група, когато 

групата има дружества във и извън 

Съюза. Многонационалните 

предприятия извършват дейност в 

целия свят и тяхното корпоративно 

поведение оказва значително 

въздействие върху развиващите се 

държави, които са особено засегнати 

от избягването на корпоративно 

данъчно облагане. Ясно неагрегирано 

публично отчитане по държави от 

всяка една държава и юрисдикция на 

дейност са от съществено значение, 

за да могат гражданите, публичните 

органи и законодателите от тези 

държави да наблюдават ефективно 

дейностите на тези предприятия и 

да се борят с избягването на данъци. 

Като прави информацията публично 

достояние, Съюзът ще повиши 

своята съгласуваност на политиките 

в интерес на развитието и ще 

ограничи потенциалните схеми за 

избягване на данъци в държави, в 

които е установено, че 

мобилизацията на вътрешни ресурси 

е ключов компонент от политиката 

на ЕС за развитие и незаменимо 

средство за постигането на целите 

на Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие. 

 

Изменение   2 

Предложение за директива 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 



 

AD\1124347BG.docx 5/19 PE585.508v02-00 

 BG 

 (6a) За да се гарантира 

съгласуваност на политиките в 

интерес на развитието, Съюзът 

следва ефективно да се ангажира с 

повишаване на прозрачността по 

данъчните въпроси, като част от 

усилията си за увеличаване на 

финансирането за развитие в 

рамките на Програмата за действие 

от Адис Абеба на Третата 

международна конференция за 

финансиране на развитието. 

 

Изменение  3 

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 

многонационалните предприятия към 

благосъстоянието във всяка 

юрисдикция, в която те извършват 

дейност, както на територията на 

Съюза, така и извън него, 

информацията следва да се разбие по 

юрисдикции. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Държавите членки следва да 

гарантират, че в данъчните 

администрации е налице подходящо 

равнище на човешки, технически и 
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финансови ресурси за автоматичен 

обмен на информация, за обработка 

на данни и за борба с данъчните 

измами и избягването на данъци. 

Правителствата на развитите 

държави следва да поемат 

ангажимент за автоматичен обмен 

на информация с развиващите се 

държави чрез създаване на 

необходимите отношения на 

двустранен обмен. 

 

 

Изменение   5 

Предложение за директива 

Съображение 9 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) За да се подпомагат 

развиващите се държави да 

подобряват капацитета на своите 

данъчни администрации, държавите 

членки следва да ги подпомагат чрез 

обмен на ноу-хау и най-добри 

практики. 

 

Изменение   6 

Предложение за директива 

Съображение 9 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9в) При подкрепата за 

изграждането на капацитет в 

развиващите се държави следва да се 

постави специален акцент върху 

ефикасни решения в областта на 

онлайн платформите, с които се 

избягват бюрократични пречки, и по-

специално за малките и средните 

предприятия. 
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Изменение  7 

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 големите 

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. 

 

Изменение  8 

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 

датата на публикуване на 

декларацията с информация за 

корпоративния данък предприятието 

внася декларацията и в публичен 

регистър, управляван от Комисията. 
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Изменение  9 

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 

информация за корпоративния данък за 

това крайно предприятие майка. 

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 

това крайно предприятие майка. 

 

Изменение  10 

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 

датата на публикуване на 

декларацията с информация за 

корпоративния данък предприятието 

внася декларацията и в публичен 

регистър, управляван от Комисията. 
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Изменение  11 

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 

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 клона 

или на уебсайта на свързано 

предприятие на поне един от 

официалните езици на Съюза. На 

датата на публикуване на 

декларацията с информация за 

корпоративния данък предприятието 

внася декларацията и в публичен 

регистър, управляван от Комисията. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48б – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5.  Държавите членки прилагат 

разпоредбите по параграф 4 за клон, 

когато са изпълнени следните 

условия:  

5.  Държавите членки прилагат 

разпоредбите по параграф 4 за клон 

единствено когато предприятието, 

открило този 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 надвишава 

40 000 000 евро; 

а) предприятието, открило клон, 

е свързано предприятие от група, 

 



 

PE585.508v02-00 10/19 AD\1124347BG.docx 

BG 

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; 

б)  крайното предприятие майка 

по буква а) няма средно или голямо 

дъщерно предприятие по параграф 3. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в - параграф 2 - буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) кратко описание на естеството 

на дейностите; 

а) наименование(я), кратко 

описание на естеството на дейностите и 

географско местоположение; 

 

Изменение  14 

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; 

 

Изменение  15 

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 

 ба) стойността на активите и 

годишните разходи за поддръжка на 

тези активи; 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2  

Директива 2013/34/ЕС 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) продажбите и покупките; 

 

Изменение  17 

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 

по данъчни юрисдикции; 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в - параграф 2 - буква в 

 

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 
лица; 
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Изменение  19 

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 

 еа) обявения капитал; 

 

Изменение  20 

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; 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2  

Директива 2013/34/ЕС 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) получените публични субсидии; 

 

Изменение  22 

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 
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дейност във всяка данъчна 

юрисдикция както в рамките на 

Съюза така и извън него; 

 

Изменение  23 

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. 

 

Изменение  24 

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. 

 

Изменение  25 

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 

Освен това, в декларацията 

информацията по параграф 2 се 
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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 

дейност е уредена от 

законодателството на държава 

членка. 

представя отделно за всяка данъчна 

юрисдикция извън Съюза. 

 

Изменение  26 

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 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48в — 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 
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Съюза. На датата на публикуване на 

декларацията с информация за 

корпоративния данък предприятието 

внася декларацията и в публичен 

регистър, управляван от Комисията. 

 

Изменение  28 

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. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2013/34/ЕС 

Член 48 ж а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 48жа 

 Общ формуляр за декларацията с 

информация за корпоративния данък 
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 На Комисията се предоставят 

правомощия да приема актове за 

изпълнение за определяне на общия 

формуляр, посочен в член 48б, 

параграфи 1, 3 и 4 и в член 48в, 

параграф 5. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 50, параграф 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, 
 ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ ПО СТАНОВИЩЕТО Е ПОЛУЧИЛА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна 
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