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Изменение  37 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Скандал със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата 

правна рамка 

Общо предложение за резолюция 

Позоваване 1 a (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид Регламент 

(ЕС) № 1095/2010 на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 ноември 

2010 г. за създаване на Европейски 

надзорен орган (Европейски орган за 

ценни книжа и пазари), за изменение 

на Решение № 716/2009/ЕО и за 

отмяна на Решение 2009/77/ЕО на 

Комисията1 (Регламент за ЕОЦКП), 

  

Or. en 

                                                 
1ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84. 



 

AM\1170536BG.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 38 

Изменение  38 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Скандал със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата 

правна рамка 

Общо предложение за резолюция 

Позоваване 1 б (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид Регламент 

(ЕС) № 1093/2010 на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 ноември 

2010 г. за създаване на Европейски 

надзорен орган (Европейски банков 

орган), за изменение на Решение 

№ 716/2009/ЕО и за отмяна на 

Решение 2009/78/ЕО на Комисията1 

(Регламент за ЕБО), 

Or. en 

                                                 
1ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12. 
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Изменение  39 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Скандал със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата 

правна рамка 

Общо предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че Cum-Ex – 

или схемите за търговия чрез арбитраж 

на дивиденти – се отнасят до практиката 

на търгуване с акции по такъв начин, че 

да се прикрие самоличността на 

действителния собственик и да се даде 

възможност на двете или на повече 

участващи страни да се възползват от 

данъчни облекчения по отношение на 

данъка върху капиталовия доход, който 

е бил платен само веднъж; 

А. като има предвид, че Cum-Ex и 

Cum-Cum– или схемите за търговия 

чрез арбитраж на дивиденти – се 

отнасят до практиката на търгуване с 

акции по такъв начин, че да се прикрие 

самоличността на действителния 

собственик и да се даде възможност на 

двете или на повече участващи страни 

да се възползват от данъчни облекчения 

по отношение на данъка върху 

капиталовия доход, който е бил платен 

само веднъж; 

Or. en 
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Изменение  40 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

относно скандала със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в 

настоящата правна рамка 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че скандалът 

със сделките Cum-Ex стана обществено 

достояние благодарение на съвместно 

разследване между няколко европейски 

новинарски медии с участието на 12 

страни и 38 репортери; 

Б. като има предвид, че скандалът 

със сделките Cum-Ex стана обществено 

достояние чрез съвместно разследване 

между 19 европейски новинарски медии 

с участието на 12 страни и 38 

репортери; 

Or. en 
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Изменение  41 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Скандал със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата 

правна рамка 

Общо предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че според 

сведенията 11 държави членки са 

загубили данъчни приходи в размер на 

55,2 милиарда евро вследствие на 

схемата; 

В. като има предвид, че според 

сведенията 11 държави членки са 

загубили данъчни приходи в размер на 

55,2 милиарда евро вследствие на Cum-

Ex и Cum-Cum схеми; 

Or. en 
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Изменение  42 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Скандал със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата 

правна рамка 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Дa. като има предвид, че през 

2016 г. беше разкрито, че датските 

данъчни орани не са предприели 

действия по множество 

предупреждения, че чуждестранни 

дружества злоупотребяват с 

датските данъчни правила и 

подправят документи с цел 

неправомерно да изискват 

възстановяване на данъка върху 

дивидентите – злоупотреба, която се 

оценява, че е струвала на датските 

данъчни органи над 1,5 милиарда 

евро1; 

______________________________ 

1 Европейска мрежа за задължения и 

развитие (EURODAD), Tax Games - the 

Race to the Bottom (Данъчните игри – 

Надпревара за достигане на най-

ниските равнища – Роля на Европа в 

подкрепата на несправедлива 

глобална данъчна система, 2017 г., 
https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Изменение  43 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Скандал със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата 

правна рамка 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Д б (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Дб. като има предвид 

твърденията, че правителството на 

Германия е знаело за тези измамни 

данъчни практики от няколко години, 

но е информирало другите държави 

членки едва през 2015 г.; като има 

предвид твърденията, че 

Министерство на финансите на 

Германия е заявило, че са му били 

известни 418 отделни случая на 

данъчни измами със сделки Cum-Ex на 

обща стойност 5,7 милиарда евро; 

Or. en 
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Изменение  44 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Скандал със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата 

правна рамка 

Общо предложение за резолюция 

Съображение Ж (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че схемите на 

сделките Cum-Ex имат някои 

типични белези на данъчни 

измами и е необходимо да се 

извърши оценка на това дали е 

налице нарушение на 

националното право или на 

правото на ЕС; 

Ж. като има предвид, че схемите на 

сделките Cum-Ex и Cum-Cum 

имат някои типични белези на 

данъчни измами и е необходимо да 

се извърши оценка на това дали е 

налице нарушение на 

националното право или на 

правото на ЕС; 

Or. en 
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Изменение  45 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Скандал със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата 

правна рамка 

Общо предложение за резолюция 

Съображение И (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид заключенията 

на окончателния доклад на четвъртата 

анкетна комисия на Бундестага, както и 

на германските съдилища, че данъчни 

практики като сделките Cum-Ex с къси 

продажби са незаконни и че 

Асоциацията на германските банки е 

задълбочила проблема, вместо да 

помогне за разрешаването му; 

И. като има предвид заключенията 

на окончателния доклад на четвъртата 

анкетна комисия на Бундестага, както и 

на германските съдилища, че данъчни 

практики като сделките Cum-Ex и Cum- 

Cum с къси продажби са незаконни и че 

Асоциацията на германските банки е 

задълбочила проблема, вместо да 

помогне за разрешаването му; 

Or. en 
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Изменение  46 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Скандал със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата 

правна рамка 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

1. категорично осъжда разкритите 

данъчни измами, довели до 

публично докладваните загуби за 

данъчните приходи на държавите 

членки, възлизащи според някои 

медийни оценки на 55,2 милиарда 

евро, което представлява удар за 

европейската социална пазарна 

икономика; 

1. категорично осъжда разкритите 

данъчни измами и избягването на 

данъци, довели до публично 

докладваните загуби за данъчните 

приходи на държавите членки, 

възлизащи според някои медийни 

оценки на 55,2 милиарда евро, 

което представлява удар за 

европейската социална пазарна 

икономика; 

Or. en 

 

 


