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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 

въпроси да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Позоваване 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взе предвид Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 

и по-специално зачитането на 

правото на защита на личните данни 

и свободата на стопанска 

инициатива, 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Избягването на данъци на 

трансгранично равнище, агресивното 

данъчно планиране и вредната данъчна 

конкуренция се превръщат във все по-

сериозно предизвикателство и будят 

тревога както в рамките на Съюза, така 

и в световен мащаб. Свиването на 

данъчната основа значително намалява 

националните данъчни приходи, което 

възпрепятства прилагането на 

благоприятстващи растежа данъчни 

политики в държавите членки. По-

специално, в резултат на данъчните 

становища, които държавите членки 

издават във връзка със стопански 

структури, създавани въз основа на 

данъчни съображения, в тези държави 

е налице ниско равнище на данъчно 

облагане на изкуствено завишен доход, 

(1) Избягването на данъци на 

трансгранично равнище, агресивното 

данъчно планиране и вредните 

данъчни практики се превръщат във 

все по-сериозно предизвикателство и 

будят сериозна тревога както в рамките 

на Съюза, така и в световен мащаб. 

Свиването на данъчната основа 

значително намалява националните 

данъчни приходи, което възпрепятства 

прилагането на благоприятстващи 

растежа данъчни политики в държавите 

членки. При все това, някои становища 

във връзка със стопански структури, 

създавани въз основа на данъчни 

съображения, доведоха до ниско 

равнище на данъчно облагане на 

изкуствено завишен доход в 

държавата, която издава, изменя или 
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a това може да доведе до изкуствено 

занижаване на облагаемия доход в 

други свързани държави. В този 

контекст засилването на прозрачността 

се превръща в една все по-належаща 

нужда. За постигането на тази цел е 

необходимо укрепване на 

инструментите и механизмите, 

предвидени в Директива 2011/16/ЕС13 

на Съвета. 

преразглежда предварителното 

становище, както и до изкуствено 

занижаване на облагаемия доход в 

други свързани държави. В този 

контекст засилването на прозрачността 

и допълнителните действия на 

равнището на ЕС се превръщат в една 

все по-належаща нужда. 

Неоснователните модели за избягване 

на данъчно облагане следва да се 

премахнат. За постигането на тази цел 

е необходимо укрепване на 

инструментите и механизмите, 

предвидени в Директива 2011/16/ЕС13 

на Съвета. 

________________ ________________ 

13 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 

февруари 2011 г. относно 

административното сътрудничество в 

областта на данъчното облагане и за 

отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ 

L 64, 11.3.2011 г., стр. 1). 

13 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 

февруари 2011 г. относно 

административното сътрудничество в 

областта на данъчното облагане и за 

отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ 

L 64, 11.3.2011 г., стр. 1). 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В заключенията си от 18 декември 

2014 г. Европейският съвет подчертава 

спешната необходимост от 

активизиране на усилията в борбата с 

избягването на данъци и с агресивното 

данъчно планиране, както на световно 

равнище, така и на равнището на 

Съюза. Като изтъква значението на 

прозрачността, Европейският съвет 

приветства намерението на Комисията 

да представи предложение относно 

автоматичния обмен на информация за 

данъчните становища в ЕС. 

(2) В заключенията си от 18 декември 

2014 г. Европейският съвет подчертава 

спешната необходимост от 

активизиране на усилията в борбата с 

избягването на данъци и с агресивното 

данъчно планиране както на световно, 

така и на европейско равнище. Като 

изтъква значението на прозрачността, 

Европейският съвет приветства 

намерението на Комисията да представи 

предложение относно автоматичния 

обмен на информация за данъчните 

становища в ЕС. 
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Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В Директива 2011/16/ЕС се 

предвижда задължителен спонтанен 

обмен на информация между държавите 

членки в пет конкретни случая в 

рамките на определени срокове. 

Спонтанният обмен на информация и 

сега се прилага в случаите, в които 

компетентният орган на дадена държава 

членка има основания да предполага, че 

е възможна загуба на данъчни приходи в 

друга държава членка, по отношение на 

данъчните становища с трансграничен 

характер, издавани от държава членка 

на конкретно данъчнозадължено лице 

във връзка с тълкуване или прилагане на 

определени данъчни разпоредби в 

бъдеще. 

(3) В Директива 2011/16/ЕС се 

предвижда задължителен спонтанен 

обмен на информация между държавите 

членки в пет конкретни случая в 

рамките на определени срокове и се 

пояснява, че държавите членки не 

следва да предприемат опити за 

извличане на информация или да 

искат информация, която е без 

очевидна връзка с данъчните 

задължения на даден данъкоплатец. 

Спонтанният обмен на информация и 

сега се прилага в случаите, в които 

компетентният орган на дадена държава 

членка има основания да предполага, че 

е възможна загуба на данъчни приходи в 

друга държава членка, по отношение на 

данъчните становища с трансграничен 

характер, издавани от държава членка 

на конкретно данъчнозадължено лице 

във връзка с тълкуване или прилагане на 

определени данъчни разпоредби в 

бъдеще. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) За да не се подкопава ефективността 

на този обмен, възможността за отказ от 

предоставяне на информация, когато 

това би довело до разкриването на 

търговска, промишлена или 

професионална тайна или на търговски 

процес, или на информация, чието 

разкриване би противоречало на 

обществения ред, не следва да се 

предвижда по отношение на 

(5) За да не се подкопава ефективността, 

ролята и правилното функциониране 
на този обмен, възможността за отказ от 

предоставяне на информация, когато 

това би довело до разкриването на 

търговска, промишлена или 

професионална тайна или на търговски 

процес, или на информация, чието 

разкриване би противоречало на 

обществения ред, не следва да се 
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разпоредбите за задължителния 

автоматичен обмен на информация 

относно предварителните 

трансгранични становища и 

предварителните споразумения за 

ценообразуване. Фактът, че 

информацията, която трябва да се 

предоставя на всички държави членки, е 

с ограничен обхват, следва да 

представлява достатъчна защита на тези 

търговски интереси. 

предвижда по отношение на 

разпоредбите за задължителния 

автоматичен обмен на информация 

относно предварителните 

трансгранични становища и 

предварителните споразумения за 

ценообразуване. Фактът, че 

информацията, която трябва да се 

предоставя на всички държави членки, е 

с ограничен обхват, следва да 

представлява минимална достатъчна 

защита на тези търговски интереси. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Предварителните данъчни 

постановления гарантират 

последователното и прозрачно 

прилагане на закона. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 5 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) Прозрачните данъчни правила 

гарантират правна сигурност за 

данъкоплатците и предприятията и 

генерират инвестиции. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) За да може задължителният 

автоматичен обмен на информация да 

(6) За да може задължителният 

автоматичен обмен на информация да 
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изиграе пълноценно своята роля, 

информацията следва да се съобщава 

веднага след като предварителните 

трансгранични данъчни становища и 

предварителните споразумения за 

ценообразуване бъдат предоставени, 

като е необходимо да се определят 

редовни интервали, на които тази 

информация да се съобщава. 

изиграе пълноценно своята роля, 

информацията следва да се съобщава 

незабавно след като предварителните 

трансгранични данъчни становища и 

предварителните споразумения за 

ценообразуване бъдат предоставени. В 

случаи на неспазване могат да се 

разработят ефикасни и ефективни 

санкции. . 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Държавите членки следва да 

съобщават изисквания набор от основна 

информация също и на Комисията. Това 

ще позволи на Комисията във всеки 

един момент да наблюдава и оценява 

ефективното прилагане на 

автоматичния обмен на информация 

относно предварителните 

трансгранични данъчни становища и 

предварителните споразумения за 

ценообразуване. Съобщаването на 

тази информация не освобождава 

дадена държава членка от 

задълженията ѝ да уведомява 

Комисията за държавните помощи. 

(8) Държавите членки следва да 

съобщават изисквания набор от основна 

информация на новия централен 

прозрачен регистър за сигурност по 

данъчни въпроси. Ролята на 

Комисията съгласно Договорите е да 

полага усилия за гарантиране на 

правилното прилагане на правото на 

Съюза в интерес на гражданите. Във 

връзка с това Комисията следва да 

предприеме необходимите мерки за 

наблюдение на спазването на закона с 

цел борба с избягването на данъци, 

като същевременно се зачита 

данъчният суверенитет. По 

отношение на преките данъци трябва 

да бъде потвърден основополагащият 

принцип на суверенитет на 

държавите членки по данъчни 

въпроси и не трябва да се застрашава 

принципът на субсидиарност. 

Комисията следва да прилага 

ефективно и стриктно правилата на 

ЕС за държавна помощ с цел борба с 

агресивното данъчно планиране. От 

голямо значение е дружествата да 

плащат данъци в държавите, в които 

реализират своите печалби. 
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Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Предоставянето на обратна 

информация от страна на държавата 

получател до държавата — подател на 

информацията, е необходим елемент на 

ефективното функциониране на 

системата за автоматичен обмен. 

Поради това е целесъобразно да се 

предвидят мерки, позволяващи 

предоставянето на обратна информация 

в случаите, в които информацията е 

била използвана и в които не може да се 

предостави такава обратна информация 

съгласно други разпоредби на 

Директива 2011/16/ЕС. 

(9) Предоставянето на обратна 

информация от страна на държавата 

получател до държавата — подател на 

информацията, е необходим елемент на 

ефективното функциониране на 

системата за автоматичен обмен, тъй 

като насърчава административното 

сътрудничество между държавите 

членки. Поради това е целесъобразно да 

се предвидят мерки, позволяващи 

предоставянето на обратна информация 

в случаите, в които информацията е 

била използвана и в които не може да се 

предостави такава обратна информация 

съгласно други разпоредби на 

Директива 2011/16/ЕС. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Държавите членки следва да 

предприемат всички необходими мерки 

за отстраняването на пречките, които 

биха могли да възпрепятстват 

ефективността и постигането на 

възможно най-широк обхват на 

задължителния автоматичен обмен на 

информация относно предварителните 

трансгранични данъчни становища и 

предварителните споразумения за 

ценообразуване. 

(11) Държавите членки следва да 

предприемат всички необходими мерки 

за отстраняването на пречките, които 

биха могли да възпрепятстват 

ефективността и постигането на 

възможно най-широк обхват на 

задължителния автоматичен обмен на 

информация относно предварителните 

трансгранични данъчни становища и 

предварителните споразумения за 

ценообразуване, с цел засилване на 

сътрудничеството и прозрачността, 

като вземат предвид като минимален 

стандарт световните стандарти на 

ОИСР за стандартен автоматичен 

обмен на информация, както и факта, 

че държавите членки са се 
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ангажирали с мерки за 

предотвратяване на избягването на 

данъци чрез прилагането и 

разглеждането на допълнителни 

действия във връзка с моделите на Г-

20 и ОИСР за докладване по държави. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 15 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) Следва също да се вземе предвид 

мотивираното становище на 

шведския парламент относно 

принципа на субсидиарност, 

изпратено съгласно член 6 от 

протокол № 2, в което парламентът 

потвърждава, че настоящото 

предложение е в рамките на 

необходимото за постигането на 

ефективен обмен на информация, 

като същевременно, от друга страна, 

счита, че общият характер на 

изискването за предоставяне на 

информация може да доведе до 

натрупването на огромно количество 

информация, което може да 

възпрепятства постигането на 

целта; и като се има предвид, че 

шведският парламент изразява 

загриженост, че настоящото 

предложение надхвърля рамките на 

необходимото в някои отношения, в 

това число дългия период на действие 

с обратна сила. 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 15 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15б) Много е важно 

основополагащият принцип на 
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суверенитет на държавите членки по 

данъчни въпроси да бъде потвърден по 

отношение на преките данъци и 

настоящото предложение да не 

застрашава принципа на 

субсидиарност. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) В настоящата директива се зачитат 

основните права и се спазват 

принципите, признати по-специално в 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. По-конкретно, целта 

на настоящата директива е да гарантира 

пълно зачитане на правото на защита на 

личните данни и свободата на стопанска 

инициатива. 

(16) В настоящата директива се зачитат 

основните права и се спазват 

принципите, признати по-специално в 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. По-конкретно, целта 

на настоящата директива е да гарантира 

пълно зачитане на правото на защита на 

личните данни и свободата на стопанска 

инициатива. Личните данни трябва да 

се обработват с конкретни, изрично 

заявени и законни цели и само ако са 

подходящи и относими и не са 

прекомерни спрямо целите. 

Ограничения на посочените права 

следва да се налагат единствено при 

положение че се спазени условията, 

посочени в член 52, параграф 1 от 

Хартата на основните права. Като се 

спазва принципът на 

пропорционалност, ограничения 

могат да бъдат налагани само ако те 

отговарят на необходимите и 

действителни цели от общ интерес, 

признати в правото, или на 

необходимостта да се защитят 

правата и свободите на други лица. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 17 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Доколкото целта на настоящата 

директива, а именно ефикасно 

административно сътрудничество 

между държавите членки при условия, 

които са съвместими с правилното 

функциониране на вътрешния пазар, не 

може да бъде постигната в достатъчна 

степен от държавите членки, а предвид 

необходимостта от уеднаквяване и 

ефективност може да бъде постигната 

по-добре на равнището на Съюза, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, посочен в същия 

член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тази цел. 

(17) Доколкото целта на настоящата 

директива, а именно ефикасно 

административно сътрудничество 

между държавите членки при условия, 

които са съвместими с правилното 

функциониране на вътрешния пазар, не 

може да бъде постигната в достатъчна 

степен от държавите членки, а предвид 

необходимото уеднаквяване и 

ефективност може да бъде по-добре 

постигната на европейско равнище, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, посочен в същия 

член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тази цел. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1– буква а 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 3 – точка 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) за целите на член 8, параграф 1 и член 

8а — системно предоставяне на друга 

държава членка на предварително 

определена информация, без 

предварително отправено искане, на 

предварително определени редовни 

интервали от време. За целите на член 8, 

параграф 1 позоваването на понятието 

„налична информация“ се отнася за 

информацията в данъчните регистри на 

предоставящата я държава членка, която 

е достъпна в съответствие с 

процедурите за събиране и обработване 

на информация в тази държава членка; 

a) за целите на член 8, параграф 1 и член 

8а — системно предоставяне на друга 

държава членка на предварително 

определена информация, без 

предварително отправено искане, на 

предварително определени редовни 

интервали от време, с цел да се 

гарантира, че ползите, произтичащи 

от автоматичния обмен на 

информация, се извличат по правилен 

и редовен начин. За целите на член 8, 

параграф 1 позоваването на понятието 

„налична информация“ се отнася за 

информацията в данъчните регистри на 

предоставящата я държава членка, която 
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е достъпна в съответствие с 

процедурите за събиране и обработване 

на информация в тази държава членка; 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 8 a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Компетентният орган на дадена 

държава членка, която предоставя или 

изменя предварително трансгранично 

данъчно становище или предварително 

споразумение за ценообразуване след 

датата на влизане в сила на настоящата 

директива, съобщава за това на 

компетентните органи на всички други 

държави членки и на Европейската 

комисия посредством автоматичния 

обмен на информация. 

1. Компетентният орган на дадена 

държава членка, която предоставя или 

изменя предварително трансгранично 

данъчно становище или предварително 

споразумение за ценообразуване след 

датата на влизане в сила на настоящата 

директива, съобщава за това на 

компетентните органи на всички други 

държави членки и на новия централен 

прозрачен регистър по данъчни 

въпроси посредством автоматичния 

обмен на информация. Комисията 

извършва оценка и мониторинг на 

ефективното прилагане на 

автоматичния обмен на информация. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 8 a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Компетентният орган на дадена 

държава членка предоставя също 

информация на компетентните органи 

на всички други държави членки и на 

Европейската комисия относно 

предварителните трансгранични 

данъчни становища и предварителните 

споразумения за ценообразуване, 

предоставени в рамките на период от 

десет години преди датата на влизане в 

2. Компетентният орган на дадена 

държава членка предоставя също 

информация на компетентните органи 

на всички други държави членки и на 

новия централен прозрачен регистър 

по данъчни въпроси относно 

предварителните трансгранични 

данъчни становища и предварителните 

споразумения за ценообразуване, 

предоставени в рамките на период от 
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сила на настоящата директива, които 

все още са валидни към датата на 

влизането ѝ в сила; 

пет години преди датата на влизане в 

сила на настоящата директива, които 

все още са валидни и действащи към 

датата на влизането ѝ в сила; 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 8 a – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Компетентният орган, на когото се 

съобщава информацията по параграф 1, 

потвърждава получаването ѝ на 

компетентния орган, предоставил 

информацията, ако е възможно по 

електронен път, като прави това 

незабавно и при всички случаи не по-

късно от седем работни дни след датата 

на получаване.  

7. Компетентният орган, на когото се 

съобщава информацията по параграф 1, 

потвърждава получаването ѝ на 

компетентния орган, предоставил 

информацията, ако е възможно по 

електронен път, като прави това 

незабавно и при всички случаи не по-

късно от седем работни дни след датата 

на получаване, като по този начин 

допринася за функционирането на 

една ефикасна система за 

автоматичен обмен на информация. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 23 a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Информацията, предадена на 

Комисията съгласно настоящата 

директива, се третира от Комисията 

като поверителна в съответствие с 

разпоредбите, приложими за органите 

на Съюза.  

1. Информацията, предадена на 

Комисията съгласно настоящата 

директива, се третира от Комисията 

като поверителна в съответствие с 

разпоредбите, приложими за органите 

на Съюза, както е предвидено в член 8 

от Хартата на основните права на 

Европейския съюз.   
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Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 25 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Създава се следният член: 

 

 „Член 25a 

 Настоящата директива е 

съвместима с развитието в рамките 

на ОИСР и взема под внимание 

цялостния набор от средства на 

ОИСР, който се съдържа в стандарта 

за автоматичен обмен на финансова 

информация.“ 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 – точка 9 б (нова) 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 25 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) Създава се следният член: 

 „Член 25б 

 Настоящата директива не изключва 

възможността държавите членки да 

предприемат по-нататъшни 

действия за разработването на 

вътрешни или основаващи се на 

споразумения разпоредби с цел 

предотвратяване на избягването на 

данъци.“ 
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