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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. приветства инициативите на Комисията, предприети в последно време, и насърчава 

държавите членки да засилят мерките срещу данъчните измами, отклонението от 

данъчно облагане и избягването на данъци, като насърчават по-ясни, по-прозрачни 

и по-справедливи данъчни постановления, да водят борба срещу агресивното 

данъчно планиране, като се избягват двойното данъчно облагане и липсата на 

данъчно облагане и се сложи край на нелоялната вредна данъчна конкуренция 

помежду им; 

2. призовава да бъде поставено ново начало по отношение на системата за обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) и настоятелно 

призовава за нейното цялостно прилагане, въз основа на всеобхватна оценка на 

въздействието, като се зачита принципът на субсидиарност и се предвидят 

необходимите инструменти с цел да се избегнат злоупотреби със системата; счита, 

че ОКООКД следва да избягва създаването на ненужна административна тежест и 

на разходи за съобразяване с изискванията и следва да коригира пропуските, 

възникващи между националните системи; счита също така, че ОКООКД следва да 

допълва въвеждането на публично и прозрачно докладване по държави за 

многонационалните дружества; 

3. припомня, че на равнището на Съвета не се вземат важни решения относно 

корпоративното данъчно облагане въпреки събитията в последно време и счита, че 

ОКООКД е стъпка с решаващо значение за продължаването на процеса на 

интеграция в ЕС; 

4. отчита подхода на Комисията, състоящ се в това да се предложи опростена ОООКД 

(без консолидация) като първа стъпка, както и че за периода до повторното 

въвеждане на консолидацията на по-късен етап Комисията ще включи елемент на 

трансгранични облекчения; посочва, че този елемент не е идеален заместител на 

консолидацията и че ще бъде необходимо време, за да може този нов режим да 

заработи пълноценно; 

5. счита, че фискалните политики и корпоративното данъчно облагане следва да 

бъдат важно средство за засилване на иновациите, на конкурентоспособността, на 

растежа, на създаването на работни места и на инвестициите; счита, че 

посредством едно по-ефикасно, създаващо по-малко възможности за отклонение от 

данъчно облагане, по-прозрачно и по-справедливо данъчно третиране за всички 

дружества държавите членки трябва да насърчават създаването на привлекателна, 

конкурентна и устойчива среда за стопанска дейност, която ще даде възможност на 

предприятията, в това число малките и средните предприятия (МСП), 

иновативните предприятия, семейните предприятия, самостоятелно заетите лица и 

свободните професии, да развиват по-лесно трансгранична дейност в рамките на 

Съюза, включително с цел приличане на повече чуждестранни инвестиции; 

изразява съжаление относно използването на средства за агресивно данъчно 

планиране от страна на многонационалните дружества, които са облагодетелствани 
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спрямо МСП и така допринасят за намаляването на тяхната конкурентоспособност; 

призовава за насърчаване на конкурентни, опростени и координирани в по-голяма 

степен данъчни системи с по-малко на брой случаи на освобождаване от данъчно 

облагане и премахване на вредните данъчни мерки в тясно сътрудничество с 

държавите членки и помежду им; 

6. изразява твърдо убеждение, че борбата срещу данъчните измами, отклонението от 

данъчно облагане и избягването на данъци следва да се извършва в рамките на по-

широк контекст и в съответствие с препоръките на ОИСР; призовава Комисията да 

внесе предложение за установяването на критерии с цел да се определи в кои 

случаи става дума за „данъчни убежища“ въз основа на определение на Съюза и да 

се договорят данъчни споразумения с трети държави от името на Съюза в тази 

област; подчертава, че липсата на общо определение нарушава функционирането 

на единния пазар, което поражда правна несигурност; 

7. подчертава, че данъците и дивидентите трябва да се плащат там, където се 

извършва икономическата дейност или се създава добавена стойност и където се 

използват обществени услуги и инфраструктура; призовава държавите членки да 

зачитат тези принципи в националните данъчни законодателства; изразява 

съжаление във връзка с факта, че прекалената сложност на национални данъчни 

системи и различията между тях се използват за целите на агресивното данъчно 

планиране;  

8. в тази връзка подчертава необходимостта от ясни, прозрачни и съгласувани 

правила за осчетоводяване на печалбите и създаването на стойност; 

9. подкрепя принципа на прозрачност и на автоматичен обмен на информация за 

данъчните постановления между данъчните органи; отбелязва, че това може да 

повиши доверието между държавите членки; счита, че данъчните постановления се 

използват с цел да се гарантират правна сигурност и благоприятна стопанска среда 

за данъкоплатците,  

10. посочва, че цифровизацията е също така и предизвикателство за националните 

данъчни системи и трансграничните дейности; в тази връзка подчертава 

необходимостта от последователно прилагане на общите принципи на 

корпоративното данъчно облагане;призовава Комисията да насърчава въвеждането 

на хармонизирани определения за „място на стопанска дейност“ и „икономическа 

същност на трансакцията“ за цифровите предприятия с цел да се оценяват по-добре 

печалбите, генерирани на дадена територия, за да може съответно да се определи 

размерът на данъчния принос; 

11. счита, че прозрачността и отчетността, като основни принципи на корпоративното 

управление, ще допринесат за изграждането на една силна и стабилна икономика, 

като намалят нестабилността на пазара и повишат доверието в предприятията; 

призовава за публично докладване по държави на големите предприятия във 

всички сектори с цел повишаване на прозрачността относно тяхната дейност, по-

специално по отношение на реализираните печалби, платените данъци върху 

печалбите и получените субсидии; счита, че задължителното докладване в тази 

област е важен елемент от корпоративната отговорност на дружествата към 

акционерите и обществото; 



 

AD\1078221BG.doc 5/8 PE564.914v03-00 

 BG 

12. счита, че единният пазар се нуждае от по-прозрачна, основаваща се на 

сътрудничеството и хармонизирана във все по-голяма степен рамка за данъчно 

облагане, за да функционира ефективно; подчертава факта, че в настоящата 

ситуация европейските МСП могат да се сблъскат с нелоялна конкуренция, докато 

многонационалните дружества биха могли изкуствено да проектират своята 

структура с цел намаляване на прилаганите към тях данъчни ставки; 

13. счита, че суверенните права на държавите членки следва да бъдат взети под 

внимание, както и различията при икономическия, търговския и корпоративния 

сектор по отношение на въздействието им върху растежа и развитието, както и 

върху социалното сближаване в рамките на държавите членки и на ЕС като цяло; 

14. подчертава колко е важно да се осигури постигането на целта за прозрачност в 

данъчната област, като същевременно се гарантират защитата на личните данни, 

поверителният характер на информацията, която се обменя, както и свободата на 

стопанска инициатива; в тази връзка насърчава намирането на решения, с които се 

постига баланс между прозрачност и поверителност; 

15. подчертава, че при инициативите на Съюза следва да се избягва ненужно 

увеличаване на административната тежест и на разходите за постигане на 

съответствие; счита, че всички предложения следва да водят до повече правна 

сигурност, прозрачност, опростяване и бързина на административния процес;  

16. припомня, че въпреки положените усилия все още има случаи на двойно данъчно 

облагане, които трябва да бъдат решени; насърчава прилагането на по-прости, по-

бързи и по-прозрачни решения  , най-вече за МСП, самостоятелно заетите лица и 

свободните професии; предлага да се опрости използването на кредита, 

произхождащ от платени в чужда държава данъци; 

17. изтъква факта, че сложността на двустранните и многостранните данъчни спогодби 

често води до възникването на пропуски, даващи възможност за избягване на 

данъци в съчетание с националните системи за данъчно облагане; 

18. подчертава необходимостта от автоматичен, прозрачен, незабавен и изчерпателен 

обмен на информация, включително данъчни постановления, между съответните 

данъчни органи, който може да се извършва посредством централен регистър на 

Съюза, и насърчава подобряването на обмена на информация между компетентните 

органи по данъчни въпроси; 

19. счита, че Комисията и държавите членки следва да продължат да внедряват 

електронни решения в процедурите, свързани с данъчното облагане, за да намалят 

административната тежест и да опростят трансграничните процедури; 

20. подчертава значението на силния данъчен суверенитет и призовава за запазване на 

данъчното облагане като национална компетентност във всяка държава членка, 

както е предвидено в Договора; въпреки това насърчава засиления обмен на 

информация между компетентните органи по данъчни въпроси; 

21. предлага Комисията да извърши оценка на въздействието на съществуващите 

специални икономически зони в Съюза, които се използват за насърчаване на 

растежа и на икономическото възстановяване в определени области – като 

например гранични зони – които са дълбоко засегнати от кризата или страдат от 

високо равнище на безработица; в тази връзка насърчава обмена на най-добри 



 

PE564.914v03-00 6/8 AD\1078221BG.doc 

BG 

практики между данъчните органи; подчертава, че политиките, целящи да се 

предоставят данъчни облекчения на необлагодетелстваните региони, трябва да 

бъдат в съответствие с целите на Съюза за осигуряване на по-висока степен на 

данъчна прозрачност и за борба с отклонението от данъчно облагане и измамите и 

трябва да не подкопават действащата правна рамка на ЕС за регионална помощ;  

22. изисква достъпът до информация относно крайния(те) действителен(ни) 

собственик(ици) на дружествата, установени в ЕС съгласно Директива (ЕС) 

2015/849 на Европейския парламент и на Съвета1 , да включва също така 

информация за общата ефективна ставка на корпоративния данък на дружествата 

въз основа на финансовите отчети, изготвени и публикувани съгласно Директива 

2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета2 , а достъпът до тази 

информация да бъде пряк, онлайн, без ненужни формалности и предоставен на 

лесно разбираем език за съответните публични органи; 

23. подчертава, че една от предпоставките за създаване на дългосрочна икономическа 

стабилност в Съюза е постигането на фискален съюз; 

24. счита, че инициативите за по-ефективно корпоративно данъчно облагане следва да 

включват предложения за подобряване на стопанската среда за новосъздадените 

предприятия, като например данъчни стимули за инвеститорите с цел те да 

реинвестират капиталовите печалби в по-високорискови малки предприятия в 

Съюза или по-ясни правила за данъчно облагане на опциите за акции; 

25. за периода, оставащ до пълното прилагане на ОКООКД, подчертава 

необходимостта да се подкрепя работата на Специалната комисия относно 

данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие 

(TAXE), разследваща злоупотребите с патентни кутии, дружествата „пощенски 

кутии“ и други практики на данъчен инженеринг, имащи за цел избягване или 

намаляване в максимална степен на данъците, тъй като всяко избягване на данъци в 

крайна сметка води до по-голям публичен дълг и/или увеличаване на данъците за 

МСП и гражданите; 

26. приканва да се установи правило, съгласно което публичноправните субекти, 

включително ЕС, държавите членки и предприятията, притежавани от тях, не могат 

да изплащат публични средства на дружества, които не са оповестили своя(ите) 

краен(йни) действителен(ни) собственик(ици), общата ефективна ставка на 

корпоративния данък и докладите по държави; 

27. изисква от Комисията да предложи хармонизирани критерии за освобождаването 

от данъчно облагане на инвестициите на предприятията в областта на 

                                                 
1  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване 

използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 

Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията 

(OВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73). 
2  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните 

финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове 

предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна 

на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19). 
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научноизследователската и развойната дейност с цел да се постигне европейската 

цел за отделяне на 3 % от БВП за разходи за научни изследвания до 2020 г.; 

28. призовава Комисията да не се въздържа от използването на член 116 от ДФЕС, 

който осигурява на Парламента и на Съвета необходимото правно основание да 

действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, за да 

отстраняват практиките, водещи до нарушаване на конкуренцията на вътрешния 

пазар, като например данъчната конкуренция, прилагана от държавите членки 

посредством непрозрачни и нелоялни данъчни постановления; 

29. настоятелно призовава Комисията във възможно най-кратък срок да представи 

законодателно предложение за въвеждане на ОКООКД с цел подобряване на 

стопанската среда и борба срещу избягването на данъци в Съюза. 
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Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Ian Duncan, Cornelia Ernst, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, 

Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Massimiliano Salini, Maria 

Spyraki, Pavel Telička 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Isabella Adinolfi, Paul Brannen, Nessa Childers 

 
 

 


