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КРАТКА ОБОСНОВКА

Счетоводната директива разглежда редица въпроси, свързани с годишните и 
консолидираните финансови отчети на дружества с ограничена отговорност в Европа. 

От особен интерес за комисията по развитие е глава 9 относно отчитането на 
плащанията към правителствата. Законодателството на ЕС понастоящем не изисква от 
дружествата да отчитат плащанията към правителствата в държавите, в които те 
упражняват дейност, макар че такива плащания, по-специално в добивната 
промишленост или дърводобивния сектор, могат да представляват значителен дял от 
приходите на дадена държава, особено в богатите на ресурси държави. От 2007 г. насам 
Европейският парламент призовава за внасяне на предложения за поставено на широка 
основа и цялостно оповестяване на такава информация.

Чрез преразглежданията на Директивата за прозрачност и Счетоводната директива през 
октомври 2011 г. Комисията предложи предприятията, осъществяващи дейност в 
добивната промишленост или дърводобива от девствени гори, ежегодно да оповестяват 
плащанията, които извършват към правителствата във всяка държава, когато 
плащанията са били насочени към конкретен проект и когато въпросните плащания са 
съществени за получаващото правителство. Това изискване ще бъде ограничено до 
големи предприятия и предприятия, извършващи дейност в обществен интерес. 

Предложенията на Комисията следват закона Дод — Франк на САЩ, приет през 
юли 2010 г., който изисква предприятията от добивната промишленост (нефтодобивни, 
газодобивни и миннодобивни предприятия), регистрирани от Комисията по ценните 
книжа и фондовите борси на САЩ, публично да отчитат плащанията към 
правителствата по държави и на база проект. Предложението също ще укрепи вече 
съществуващата доброволна Инициатива за прозрачност на добивната промишленост. 

Оповестяването на подобни плащания към правителствата би могло да осигури 
ключова информация относно потока на приходи, така че да се даде възможност на 
представителите на гражданското общество и на гражданите да осъществяват по-добър 
контрол върху своите правителства, особено в бедните държави, които обаче са богати 
на ресурси. Подобрената прозрачност би могла да насърчи по-добро управление, да 
възпре корупцията, да подобри отчетността на предприятията, същевременно давайки 
възможност на инвеститорите да бъдат по-добре информирани при вземането на 
решения.

Докладчикът силно приветства предложението на Комисията като значителна стъпка в 
посока прозрачност и отчетност, но счита, че някои точки са особено важни в контекста 
на развитието. Ето защо докладчикът предлага изменения с цел промяна в 
определението на „проект“, премахване на случаите на освобождаване и включване на 
праг на същественост. 

Освен това, макар и да признава жизненоважното значение на прозрачността в 
добивната промишленост и дърводобива от девствени гори, докладчикът счита, че 
приложното поле на директивата следва да бъде разширено, тъй като необходимостта 
от по-добра отчетност е налице във всички сектори. Следователно докладчикът 
предлага всички промишлени отрасли да отчитат плащанията по страни, както и да се 
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оповестяват допълнителни финансови данни, с цел да се помогне както на държавите –
членки на ЕС, така и на развиващите се страни да намалят укриването и избягването на 
данъци във всички сектори. Това предложение съответства на позицията, приета от 
Парламента през март 2011 г. в доклада на Eva Joly относно сътрудничеството с 
развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на 
данъчното облагане, в който се заявява, че отчитането по страни следва да се прави на 
широка основа, да включва печалбите преди и след облагане с данъци и да обхваща 
всички сектори. В случая на добивната промишленост и дърводобива от девствени гори 
отчитането на плащанията от предприятията в тези сектори следва да се прави по 
проекти.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) С цел да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, които се 
извършват към правителствата, 
големите предприятия и 
предприятията, извършващи дейност 
в обществен интерес, които 
осъществяват дейност в областта на 
добивната промишленост или 
дърводобив от девствени гори, следва 
да оповестяват в отделен доклад на 
годишна основа съществените 
плащания, извършени към 
правителствата на държавите, в които 
осъществяват дейност. Такива 
предприятия функционират в държави, 
които са богати на природни ресурси, 
по-специално минерали, нефт, природен 
газ, както и девствени гори. Докладът 
следва да включва видовете плащания, 
които са съпоставими с 
оповестяваните от предприятие, 
участващо в Инициативата за 
прозрачност в добивната промишленост 

(32) С цел да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, които се 
извършват към правителствата, всички 
големи предприятия и предприятия, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, следва да оповестяват, като 
част от годишния доклад за 
финансовите отчети, доклад относно
съществените плащания, извършени 
към правителствата на държавите, в 
които осъществяват дейност, както и 
допълнителна финансова информация 
относно техните дейности в трети 
страни. В случаите, когато такива 
предприятия функционират в областта 
на добива на природни ресурси, по-
специално минерали, нефт, природен 
газ, както и девствени гори, 
отчитането също така следва да 
уточнява конкретния проект или 
проекти, към които тези плащания 
са били насочени. Докладът следва да 
укрепва изискванията за оповестяване 
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(ИПДП). Инициативата е допълнение 
към Плана за действие на ЕС за 
прилагане на законодателството в 
областта на горите, управлението и 
търговията и регламента за дървения 
материал, които изискват от търговците 
с изделия от дървен материал да 
извършват надлежен комплексен 
анализ, за да не се позволява на пазара 
на ЕС да се продава незаконен дървен 
материал. 

съгласно Инициативата за прозрачност 
в добивната промишленост (ИПДП) 
Инициативата е допълнение към Плана 
за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията и регламента 
за дървения материал, които изискват от 
търговците с изделия от дървен 
материал да извършват надлежен 
комплексен анализ, за да не се 
позволява на пазара на ЕС да се продава 
незаконен дървен материал.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на правителствата на 
богатите на ресурси държави при 
прилагане на принципите и 
критериите на ИПДП и при 
отчитане пред техните граждани на
плащанията, които въпросните 
правителства получават от 
предприятията, осъществяващи дейност 
в добивната промишленост, или 
предприятията, извършаващи 
дърводобив от девствени гори, в
рамките на тяхната юрисдикция. 
Докладът следва да включва 
оповестявания на равнище държава и 
проект, като проектът се приема за 
най-ниското равнище оперативна 
отчетна единица, на което 
предприятието изготвя редовни 
вътрешни доклади за дейността, 
като концесия, географски басейн и 
т.н., когато по такива проекти е 
имало плащания. С оглед на общата 
цел за насърчаване на доброто 

(33) Докладите следва да служат за 
улесняване на правителствата да се 
отчитат пред своите граждани за
плащанията, които въпросните 
правителства получават от 
предприятията, осъществяващи дейност 
в рамките на тяхната юрисдикция. 
Докладът следва да включва 
оповестявания на равнище държава, 
като в случаите на предприятия, 
осъществяващи дейност в добивната 
промишленост или дърводобива от 
девствени гори, докладът следва също 
така да уточнява конкретния проект 
или проекти, за който са били 
предназначени плащанията, като 
проектът се приема за еквивалентен на 
договор, лиценз, лизинг, концесия или 
друго правно споразумение, което води 
до възникване на данъчни и приходни 
задължения за дадено предприятие 
във всяка държава, в която то 
упражнява дейност. В случаите, 
когато задължения за плащане 
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управление в тези държави, 
съществеността на плащанията, 
които се отчитат, следва да бъде 
преценена по отношение на 
получаващото правителство. Могат 
да бъдат предвидени разнообразни 
критерии за същественост, като 
плащания в абсолютно изражение 
или като процентен праг (например 
плащания, надвишаващи определен 
процент от БВП на държавата), 
като те могат да бъдат определени 
посредством делегиран акт. В рамките 
на пет години от влизането в сила на 
директивата, Комисията следва да 
направи преглед на изискванията за 
докладване и отчитане и да докладва за 
неговите резултати. Прегледът следва да 
анализира ефективността на 
изискванията при отчитане на 
международното развитие, в частност в 
области като конкурентоспособността и 
енергийната сигурност, както и опита на 
съставителите и ползвателите на 
информацията във връзка с плащанията, 
а също така дали би било целесъобразно 
включването на допълнителна 
информация за тях като крайните 
данъчни ставки и информация за 
получателя (за банковата му сметка). 

възникват на различна основа, 
отчитането се прави на тази основа.
С оглед на общата цел за насърчаване на 
доброто управление в тези държави, 
плащанията се считат за 
съществени, ако което и да било 
плащане или набор от плащания от 
един и същ вид надвишава 15 000 EUR. 
В рамките на пет години от влизането в 
сила на директивата, Комисията следва 
да направи преглед на изискванията за 
докладване и отчитане и да докладва за 
неговите резултати. Прегледът следва да 
анализира ефективността на 
изискванията при отчитане на 
международното развитие, в частност в 
области като конкурентоспособността и 
енергийната сигурност, както и опита на 
съставителите и ползвателите на 
информацията във връзка с плащанията, 
а също така дали би било целесъобразно 
включването на допълнителна 
информация за тях.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) С цел да се вземат предвид 
бъдещите промени в законите на 
държавите-членки и в 
законодателството на Съюза по 
отношение на видовете дружества, 
Комисията следва да бъде 

(35) С цел да се вземат предвид 
бъдещите промени в законите на 
държавите-членки и в 
законодателството на Съюза по 
отношение на видовете дружества, 
Комисията следва да бъде 



PA\900242BG.doc 7/15 PE487.943v01-00

BG

оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора относно актуализирането на 
списъците с предприятия, които се 
съдържат в приложения I и II. 
Делегирани актове следва да се 
използват също така за адаптиране на 
критериите за големина на 
предприятията, тъй като с течение на 
времето инфлацията ще подкопае 
тяхната действителна стойност. От 
особено значение е Комисията да 
провежда съответните консултации в 
хода на своята подготвителна работа, в 
това число на експертно равнище. С цел 
да се гарантира съответно и 
подходящо равнище на оповестяване 
на плащанията към правителствата 
от страна на добивната 
промишленост и предприятията, 
извършващи дърводобив от девствени 
гори, и да се гарантира еднообразното 
прилагане на настоящата директива, 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на 
уточняването на понятието за 
същественост на плащанията.

оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора относно актуализирането на 
списъците с предприятия, които се 
съдържат в приложения I и II. 
Делегирани актове следва да се 
използват също така за адаптиране на 
критериите за големина на 
предприятията, тъй като с течение на 
времето инфлацията ще подкопае 
тяхната действителна стойност. От 
особено значение е Комисията да 
провежда съответните консултации в 
хода на своята подготвителна работа, в 
това число на експертно равнище. 

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Член 36 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Предприятие, работещо в добивната 
промишленост“ означава предприятие, 
осъществяващо каквато и да било 
дейност, свързана с проучване, 
откриване, разработване на находища и 
добив на минерали, нефт и природен газ 
съгласно приложение I, раздел Б, 

1. „Предприятие, работещо в добивната 
промишленост“ означава предприятие, 
осъществяващо каквато и да било 
дейност, свързана с проучване, 
откриване, транспортиране, износ, 
разработване на находища и добив на 
минерали, нефт и природен газ съгласно 
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позиции 05—08 към 
Регламент (ЕО) № 1893/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета. 

приложение I, раздел Б, позиции 05—08 
към Регламент (ЕО) № 1893/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Оповестяването на плащанията, свързани с транспортиране, също е важно, тъй 
като е необходимо да бъдат отчетени получените приходи от транзитната 
търговия. Обхватът на дейностите, включени в приложното поле на 
проектопредложението на Комисията, е по-малък в сравнение с този на закона Дод —
Франк в САЩ, който също включва износа на предприятията от добивната 
промишленост.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 36 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „Проект“ означава конкретна 
оперативна отчетна единица на най-
ниското равнище в рамките на 
предприятието, на което се изготвят 
редовни вътрешни доклади за 
дейността с оглед наблюдение на 
неговата дейност.

4. „Проект“ означава договор, лиценз, 
лизинг, концесия или друго правно 
споразумение, което води до 
възникване на данъчни и приходни 
задължения за дадено предприятие 
във всяка държава, в която то 
упражнява дейност. В случаите, 
когато каквито и да било задължения 
за плащане възникват на различна 
основа, отчитането се прави на тази 
основа.

Or. en

Обосновка

Недостатъкът на определението на Комисията е, че то би позволило на 
дружествата да извличат различни определения на „проект“, въз основа на техните 
специфични структури на управление, водещи до резултати, които не са 
съпоставими, тъй като дружествата може да не се отчитат на еднаква основа. 
Предложената формулировка отразява факта, че добивните предприятия и 
предприятията за дърводобив обикновено придобиват права за използване на природни 
ресурси в рамките на определен географски район на дадена държава.
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 37 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват големите 
предприятия и всички предприятия, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, които работят в добивната 
промишленост или в дърводобива от 
девствени гори, да изготвят и 
предоставят на обществеността годишен 
доклад за плащанията, извършвани към 
правителствата.

1. Държавите членки изискват големите 
предприятия, включително смесените 
предприятия, и всички предприятия, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, да изготвят и предоставят на 
обществеността годишен доклад за 
плащанията, включително 
плащанията в натура, извършвани 
към правителствата, като част от 
годишния доклад за финансовите 
отчети. В този доклад, 
предприятията също така 
публикуват допълнителна финансова 
информация относно своите 
дейности в трети страни.

Or. en

Обосновка

The reporting or payments made to governments and additional financial data should not be 
limited to the extractive and logging of primary forests, but should apply to all sectors. This is 
also helpful in ensuring a level playing field in countries where MNCs are operating.
Payments disclosure is not enough to show that companies pay their fair share of tax, so the 
report should also require additional financial information for all companies regarding 
activities in third countries on a per-country basis (as defined in Article 38). Not only would 
this information be useful in terms of tax avoidance and tax evasion but would also be helpful 
to ensure investors are making informed decisions.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 38 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Докладът посочва следното, когато е 
съществено за получаващото 
правителство:

1. Докладът посочва следното: 
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Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) допълнителна финансова 
информация относно дейности в 
трети страни по отделни държави, 
както е определено в параграф 3б;

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 38 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По отношение на големите 
предприятия и всички предприятия, 
извършващи дейност в обществен 
интерес, с дейности в областта на 
добивната промишленост или 
дърводобива от девствени гори, в 
случаите, когато тези плащания са 
били насочени за конкретен проект, 
докладът също уточнява сумата по 
вид извършено плащане, в това число 
плащанията в натура, за всеки такъв 
проект в рамките на финансовата 
година, както и общата сума на 
плащанията за всеки такъв проект.

Or. en

Обосновка

Въпреки че липсата на прозрачност в плащанията към правителствата е проблем във 
всички сектори, той е най-очевиден в отраслите на добивната промишленост и 
дърводобива от девствени гори в развиващите се страни, ето защо предприятията, 



PA\900242BG.doc 11/15 PE487.943v01-00

BG

участващи в тези отрасли, следва да се отчитат за всеки отделен проект, така че 
местните общности да могат да осъществяват контрол върху местните и 
националните правителства.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) плащанията към държавните 
сили за сигурност за услуги в 
областта на сигурността;

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) данъци за земята и сградите;

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква e в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) данъци, удържани при източника;

Or. en
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква e г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) мита и данъци върху вноса и 
износа;

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква e д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ед) данъци върху потреблението;

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква e е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ее) плащания за нарушения на закона, 
като например задължения, свързани 
с околната среда и обезщетения;

Or. en
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 38 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) други преки ползи за въпросното 
правителство.

ж) други ползи за въпросното 
правителство.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 38 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Плащанията се оповестяват, ако 
което и да е плащане или набор от 
плащания от един и същ вид 
надвишава 15 000 EUR.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че прагът за същественост следва да се уточнява като 
абсолютна стойност в директивата, а не чрез делегиран акт. Плащанията, 
сравнително малки за многонационално дружество, могат да представляват 
значителна сума за една бедна развиваща се държава, по-специално на равнище 
регионално или местно управление.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 38 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Докладът също така уточнява 
следната допълнителна финансова 
информация по държави:
а) нетен оборот;
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б) произведени количества;
в) печалба или загуба преди облагане с 
данъци;
г) общ брой на заетите лица и обща 
сума на техните възнаграждения.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 38 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 42 с оглед 
уточняване на понятието за 
същественост на плащанията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че прагът за същественост следва да се уточнява като 
абсолютна стойност в директивата, а не чрез делегиран акт.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 38 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. От доклада се изключват 
плащанията към правителство в 
държава, където публичното 
оповестяване на такъв вид плащания 
е недвусмислено забранено от 
наказателното ѝ право. В такъв 
случай предприятието обявява, че не 
е докладвало за плащанията по 
параграфи 1—3 и посочва името на 
съответното правителство.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Клаузата за освобождаване следва да бъде заличена, тъй като няма доказателства, 
че която и да било държава понастоящем забранява подобно отчитане, а 
освобождаването може да стимулира някои правителства да приемат закони за 
тайна, които са в ущърб на законодателството. Съпоставимият закон Дод – Франк в 
САЩ не включва подобна клауза за освобождаване.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 39 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка изисква от всяко 
голямо предприятие или от всяко 
предприятие, извършващо дейност в 
обществен интерес, което работи в 
областта на добивната 
промишленост или дърводобива от 
девствени гори и се ръководи от 
неговото национално право, да съставя 
консолидиран доклад за плащанията 
към правителства в съответствие с 
членове 37 и 38, ако въпросното 
предприятие майка е задължено да 
изготвя консолидирани финансови 
отчети съгласно предвиденото в член 
23, параграф 1—6 от настоящата 
Директива;

1. Държавата членка изисква от всяко 
голямо предприятие или от всяко 
предприятие, извършващо дейност в 
обществен интерес, което се подчинява 
на националното й право, да съставя 
консолидиран доклад за плащанията 
към правителства в съответствие с 
членове 37 и 38, ако въпросното 
предприятие майка е задължено да 
изготвя консолидирани финансови 
отчети съгласно предвиденото в член 
23, параграф 1—6 от настоящата 
директива;

Or. en


