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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

A. като има предвид, че борбата срещу данъчните измами в голяма степен попада в 
кръга на компетентност на държавите-членки; като има предвид, обаче, че 
свободното движение на стоки и услуги в рамките на общностния пазар затруднява 
държавите-членки във воденето на индивидуална борба срещу такива измами,

Б. като има предвид, че съгласно членове 10 и 280 от Договора за ЕО държавите-
членки са длъжни да предприемат подходящи мерки за изпълнение на 
задълженията, произтичащи от Договора, и да съгласуват действията си с оглед 
осигуряване на защита на финансовите интереси на Общността,

В. като има предвид, че данъчните измами са разрастващ се проблем от световен 
характер и според оценките представляват 2 до 2,5% от БВП, като възлизат на 200 
до 250 млрд. евро на равнище на ЕС1,

1. подчертава, че борбата срещу данъчните  измами не може да се ръководи 
изолирано; изтъква, че е налице очевидна необходимост от съгласуван общностен 
подход, който да укрепва сътрудничеството между държавите-членки, както и 
сътрудничеството с трети държави;

2. посочва, че т. нар. измами "въртележка" (измами с фиктивни търговци) често се 
извършват презгранично между няколко държави-членки чрез измамен повторен 
внос и повторен износ на стоки;

3. отбелязва, че Комисията проучва начини за свеждане до минимум на данъчните 
измами чрез промяна на действащата система за ДДС, като предлага използването 
на система за прехвърляне на данъчното задължение;

4. изразява критично становище по отношение на механизма за прехвърляне на 
данъчното задължение и предвидените в тази връзка пилотни проекти; счита, че 
евентуален факултативен механизъм за прехвърляне на данъчното задължение би 
довел до двойни паралелно съществуващи системи за ДДС, което в крайна сметка 
би създало по-сложна данъчна среда, би довело до правна несигурност и би оказало 
отрицателно въздействие върху стопанските среди, особено върху малките и средни 
предприятия;

5. призовава борбата срещу данъчните измами да бъде продължена и засилена чрез 
укрепване на понастоящем съществуващите мрежи за сътрудничество между 
държавите-членки и чрез паралелно разработване на новаторски мерки на равнище 
на ЕС, но без да се налагат ненужни бюрократични тежести върху заинтересованите 
органи и данъчно задължените лица; в тази връзка приветства неотдавнашните 
предложения на Комисията за изменение на директивата за ДДС и на регламента за 

                                               
1 Съобщение на Комисията за печата: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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административно сътрудничество в областта на ДДС (COM(2008)0147);

6. призовава за създаване, до края на текущия парламентарен мандат, на специална 
група, чиято дейност да бъде съсредоточена върху оценката на възможни начини за 
съгласуване на презграничната борба срещу данъчните измами.


