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Изменение 14
Ivo Strejček

Предложение за директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
СЪВЕТА относно обща консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД)

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
СЪВЕТА относно незадължителна
обща консолидирана основа за облагане 
с корпоративен данък (НОКООКД)

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се прилага към целия текст, в който съкращението ОКООКД 
следва да бъде променено на НОКООКД.

Изменение 15
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 115 от него,

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 115 и член 136 от 
него,

Or. fr

Обосновка

В случай че прилагането във всички 27 държави-членки на ЕС не е възможно, налице са 
две възможности за действие с по-малък брой държави:  засилено сътрудничество, 
или евро зоната. Позоваването на член 136 би позволило на евро зоната, ако желае 
това, да прилага тази система самостоятелно.
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Изменение 16
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Решение [...] на 
Съвета от [...] за разрешаване на 
засилено сътрудничество в областта 
на общата консолидирана основа за 
облагане с корпоративен данък 
(ОКООКД),

Or. fr

Обосновка

В случай че прилагането във всички 27 държави-членки на ЕС не е възможно, налице са 
две възможности за действие с по-малък брой държави:  засилено сътрудничество, 
или евро зоната. За разрешаването на засилено сътрудничество е необходимо решение 
на Съвета.

Изменение 17
Gay Mitchell

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Дружествата, които
възнамеряват да извършват 
трансгранична дейност в рамките на 
Съюза срещат сериозни пречки и 
нарушения на пазара поради 
наличието на 27 различни системи за 
корпоративно облагане. Тези пречки и 
нарушения пречат на правилното 
функциониране на вътрешния пазар. 
Те са демотивиращ фактор за 
инвестициите в Съюза и влизат в 
противоречие с приоритетите, 
залегнали в съобщението „Европа 
2020 — Стратегия за интелигентен, 

заличава се
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устойчив и приобщаващ растеж“, 
прието от Комисията на 3 март 
2010 г. 7 Те противоречат и на 
изискванията за „силно 
конкурентоспособна социална пазарна 
икономика“.

Or. en

Изменение 18
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Дружествата, които възнамеряват 
да извършват трансгранична дейност в 
рамките на Съюза срещат сериозни 
пречки и нарушения на пазара поради 
наличието на 27 различни системи за 
корпоративно облагане. Тези пречки и 
нарушения пречат на правилното 
функциониране на вътрешния пазар.
Те са демотивиращ фактор за 
инвестициите в Съюза и влизат в 
противоречие с приоритетите, залегнали 
в съобщението „Европа 2020 —
Стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“, прието от 
Комисията на 3 март 2010 г. Те 
противоречат и на изискванията за
„силно конкурентоспособна социална 
пазарна икономика“.

(1) Съществуването на 27 национални 
системи за корпоративно данъчно 
облагане в ЕС е в съответствие с 
принципа на субсидиарност и със 
суверенитета на държавите-членки в 
областта на преките данъци,
включително основата и 
ставката/ите за облагане с 
корпоративен данък. Въпреки това 
някои дружества, които възнамеряват 
да извършват трансгранична дейност в 
рамките на Съюза могат да срещат 
сериозни пречки и нарушения на пазара 
поради наличието на 27 различни 
системи за корпоративно облагане. Тези 
пречки и нарушения могат в 
конкретни ситуации да пречат на 
правилното функциониране на единния
пазар на ЕС. Те могат да бъдат
демотивиращ фактор за инвестициите в 
Съюза и влизат в противоречие с 
приоритетите, залегнали в съобщението
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, прието от Комисията на 3 март 
2010 г. 7 Те могат да противоречат и на 
изискванията за силно
конкурентоспособен единен пазар.
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Or. en

Изменение 19
Miguel Portas

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Дружествата, които възнамеряват да 
извършват трансгранична дейност в 
рамките на Съюза срещат сериозни 
пречки и нарушения на пазара поради 
наличието на 27 различни системи за 
корпоративно облагане. Тези пречки и 
нарушения пречат на правилното 
функциониране на вътрешния пазар. Те 
са демотивиращ фактор за инвестициите 
в Съюза и влизат в противоречие с 
приоритетите, залегнали в съобщението 
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, прието от Комисията на 3 март 
2010 г. Те противоречат и на 
изискванията за „силно 
конкурентоспособна социална пазарна 
икономика“.

(1) Дружествата, които възнамеряват да 
извършват трансгранична дейност в 
рамките на Съюза срещат сериозни 
пречки и нарушения на пазара поради 
наличието на 27 различни системи за 
корпоративно облагане. Тези пречки и 
нарушения пречат на правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
засилват данъчната конкуренция и 
надпреварата към дъното. Те са 
демотивиращ фактор за инвестициите в 
Съюза и влизат в противоречие с 
приоритетите, залегнали в съобщението 
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, прието от Комисията на 3 март 
2010 г. Те противоречат и на 
изискванията за „силно 
конкурентоспособна социална пазарна 
икономика“.

Or. pt

Изменение 20
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Настоящата директива съдържа 
радикално нов подход към един 
основен компонент на 
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корпоративното данъчно облагане, по 
отношение на който в Договора от 
Лисабон не се предвижда задължение 
за хармонизация от страна на 
държавите-членки. Поради това, 
преди прилагането на настоящата 
директива в ЕС, следва да се проведе 
задълбочен анализ, основан на 
независима оценка на въздействието. 
Следва също така да се разгледа 
възможността за пилотен проект, 
който да се проведе на доброволна 
основа в дадена държава-членка, за да 
се оцени по-добре практическото 
въздействие на настоящата 
директива върху събирането на 
данъци и приходите от тях, както и 
върху борбата срещу укриването на 
данъци, данъчните измами и 
двойното данъчно облагане.

Or. en

Изменение 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) От друга страна, наличието на 
27 различни системи за облагане с 
корпоративен данък предлага на 
дружествата, които извършват 
трансгранична дейност, значителни 
възможности за избягване на данъчно 
облагане и за укриване на данъци.  
Тези възможности обременяват в 
значителна степен държавните 
бюджети. Те също така влизат в 
противоречие с приоритетите, 
залегнали в съобщението на 
Комисията от 3 март 2010 г., 
озаглавено „Европа 2020 —
Стратегия за интелигентен, 



PE478.376v01-00 8/256 AM\885627BG.doc

BG

устойчив и приобщаващ растеж“ и 
противоречат на изискванията за 
социална пазарна икономика.

Or. de

Изменение 22
Gay Mitchell

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Докладът на бившия член на 
Комисията Mario Monti, озаглавен 
„Бъдещето на единния пазар“, гласи, 
че данъчната конкуренция не оказва 
неблагоприятно въздействие върху 
растежа в рамките на единния пазар.

Or. en

Изменение 23
Diogo Feio

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Данъчните политики трябва да 
имат за цел насърчаването на 
европейската конкурентоспособност 
и намаляването на разходите за 
европейските предприятия, по-
специално за малките и средните 
предприятия.

Or. en
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Изменение 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Националните бюджети в 
Европейския съюз се сблъскват във все 
по-голяма степен с последиците от 
разрушителната данъчна 
конкуренция между държавите-
членки.  Свръхзадлъжнялостта на 
националните бюджети е една от 
основните причини за настоящата 
икономическа и финансова криза.  
Поради тази причина въвеждането на 
долна граница на корпоративния 
данък в размер на 25 % е обективно 
обосновано и уместно.  Тъй като 
свободата на държавите-членки да 
определят данъците не се засяга като 
цяло, подобен ход не противоречи на 
принципа на субсидиарност.

Or. de

Изменение 25
Diogo Feio

Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Задълбочаването на 
сътрудничеството между данъчните 
органи може да доведе до значително 
намаляване на разходите и на 
административната тежест за 
предприятията, които извършват 
трансгранична дейност в рамките на 
ЕС.

Or. en
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Изменение 26
Diogo Feio

Предложение за директива
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Като има предвид значението на 
малките и средните предприятия за 
европейския стопански отрасъл и 
ключовата роля, която те играят, 
следва да се извърши оценка на 
въздействието, която да изясни 
добавената стойност, която 
настоящата директива ще донесе за 
МСП, и пречките, които ще създаде 
пред тях, като при необходимост 
оценката се придружава от нови 
предложения.

Or. pt

Изменение 27
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Данъчните пречки пред 
трансграничната дейност са особено 
тежки за малките и средните 
предприятия, които обикновено не 
разполагат с необходимите средства за 
преодоляване на проблемите, 
произтичащи от неефективното 
функциониране на пазара.

(2) Данъчните пречки могат да бъдат
особено тежки за малките и средните 
предприятия (МСП), които извършват 
трансгранична дейност, тъй като те
обикновено не разполагат с 
необходимите средства за преодоляване 
на проблемите, произтичащи от 
неефективното функциониране на 
пазара.

Or. en
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Изменение 28
Gay Mitchell

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Данъчните пречки пред 
трансграничната дейност са особено 
тежки за малките и средните 
предприятия, които обикновено не 
разполагат с необходимите средства 
за преодоляване на проблемите, 
произтичащи от неефективното 
функциониране на пазара.

(2) Данъчните пречки пред 
трансграничната дейност могат да 
засегнат малките и средните 
предприятия.

Or. en

Изменение 29
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Лоялната конкуренция в 
областта на данъчните ставки 
следва да се насърчава на равнище 
държави-членки, както и на 
регионално равнище за регионите с 
фискални и законодателни 
правомощия.

Or. en

Изменение 30
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Мрежата от споразумения за 
избягване на двойното данъчно 
облагане между държавите-членки не 
представлява целесъобразно решение 
на проблемите. Действащото 
законодателство на Съюза относно 
корпоративното облагане се отнася 
единствено до малък брой специфични 
проблеми.

(3) Мрежата от споразумения за 
избягване на двойното данъчно 
облагане между държавите-членки е 
стъпка в правилната посока, но 
следва да се предприемат повече 
действия с цел ефективна борба 
срещу двойното данъчно облагане. В 
съответствие с разпоредбите на 
Договора от Лисабон действащото 
законодателство на Съюза относно 
корпоративното облагане се отнася 
единствено до малък брой специфични 
проблеми, тъй като Съюзът, за 
разлика от държавите-членки, не 
разполага с широки правомощия в 
областта на прякото данъчно 
облагане като цяло и в частност по 
отношение на основата и 
ставката/ите за облагане с 
корпоративен данък.

Or. en

Изменение 31
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Данъчната конкуренция оказва 
натиск върху правителствата да 
държат разходите под контрол. 
Въпреки това въвеждането на 
доброволна обща консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) в целия ЕС не следва 
да засяга данъчната конкуренция, тъй 
като системата не включва 
хармонизация на данъчните ставки.

Or. en
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Обосновка

ОКООКД трябва да бъде доброволна за дружествата. Една задължителна система 
ще доведе до повече разходи, особено за МСП, и следователно няма да създаде по-
голям растеж и конкурентоспособност на европейския пазар. Наличието на 
конкурентни системи и институционална конкуренция също е ценно. Не се препоръчва 
системата да става задължителна, преди да се придобият практически опит и 
знания за нейните последици.

Изменение 32
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Система, която позволява на 
дружествата да разглеждат Съюза като 
единен пазар за целите на 
корпоративното облагане, ще улесни 
трансграничната дейност на 
дружествата — местни лица в Съюза и 
ще способства за постигане на целта 
Съюзът да стане по-
конкурентноспособен за инвестициите 
на международно равнище. Такава 
система може да бъде постигната най-
добре като се предостави възможност 
на групите от дружества, които 
подлежат на облагане в две или повече 
държави-членки, да уреждат 
данъчните си въпроси в Съюза в 
съответствие с единен набор от 
правила за изчисляването на данъчната 
основа и да се обръщат само към една 
данъчна администрация („обслужване 
на едно гише“). Тези правила следва да 
се предоставят и на субекти, които 
подлежат на облагане с корпоративен 
данък в Съюза, но не са част от група.

(4) Система, която позволява на 
дружествата да разглеждат Съюза като 
единен пазар за целите на 
корпоративното облагане, ще улесни 
трансграничната дейност на 
дружествата — местни лица в Съюза и 
ще способства за постигане на целта 
Съюзът да стане по-
конкурентноспособен за инвестициите 
на международно равнище. Такава 
система може да бъде постигната най-
добре и най-справедливо като се въведе 
изискване спрямо дружествата и 
групите от дружества, които подлежат 
на облагане в две или повече държави-
членки, да се съобразяват с единен 
набор от правила за изчисляването на 
данъчната основа и да им се 
предостави възможност да се 
обръщат само към една данъчна 
администрация („обслужване на едно 
гише“).

Or. fr
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Изменение 33
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Система, която позволява на
дружествата да разглеждат Съюза 
като единен пазар за целите на 
корпоративното облагане, ще улесни 
трансграничната дейност на 
дружествата — местни лица в Съюза и
ще способства за постигане на целта 
Съюзът да стане по-
конкурентноспособен за инвестициите 
на международно равнище. Такава 
система може да бъде постигната най-
добре като се предостави възможност на
групите от дружества, които подлежат 
на облагане в две или повече държави-
членки, да уреждат данъчните си 
въпроси в Съюза в съответствие с 
единен набор от правила за 
изчисляването на данъчната основа и да 
се обръщат само към една данъчна 
администрация („обслужване на едно 
гише“). Тези правила следва да се 
предоставят и на субекти, които 
подлежат на облагане с корпоративен 
данък в Съюза, но не са част от група.

(4) Система, която позволява на
заинтересованите дружества да 
разглеждат Съюза като единен пазар за 
целите на корпоративното облагане,
може да улесни трансграничната 
дейност на дружествата — местни лица 
в Съюза и може да способства за 
постигане на целта Съюзът да стане по-
конкурентноспособен за инвестициите 
на международно равнище. Такава 
система може да бъде постигната най-
добре като се предостави възможност на
заинтересованите групи от дружества, 
които подлежат на облагане в две или 
повече държави-членки, да уреждат 
данъчните си въпроси в Съюза в 
съответствие с единен набор от правила 
за изчисляването на данъчната основа и 
да се обръщат само към една данъчна 
администрация („обслужване на едно 
гише“). Тези правила следва да се 
предоставят и на заинтересованите
субекти, които подлежат на облагане с 
корпоративен данък в Съюза, но не са 
част от група.

Or. en

Изменение 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Система, която позволява на
дружествата да разглеждат Съюза като 

(4) Система, при която дружествата 
разглеждат Съюза като единен пазар за 
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единен пазар за целите на 
корпоративното облагане, ще улесни 
трансграничната дейност на 
дружествата — местни лица в Съюза и 
ще способства за постигане на целта 
Съюзът да стане по-
конкурентноспособен за инвестициите 
на международно равнище. Такава 
система може да бъде постигната най-
добре като се предостави 
възможност на групите от дружества, 
които подлежат на облагане в две или 
повече държави-членки, да уреждат 
данъчните си въпроси в Съюза в 
съответствие с единен набор от правила 
за изчисляването на данъчната основа и 
да се обръщат само към една данъчна 
администрация („обслужване на едно 
гише“). Тези правила следва да се 
предоставят и на субекти, които 
подлежат на облагане с корпоративен 
данък в Съюза, но не са част от група.

целите на корпоративното облагане, ще 
улесни трансграничната дейност на 
дружествата — местни лица в Съюза и 
ще способства за постигане на целта 
Съюзът да стане по-
конкурентноспособен за инвестициите 
на международно равнище. Такава 
система може да бъде постигната най-
добре, когато групите от дружества, 
които подлежат на облагане в две или 
повече държави-членки, бъдат 
задължени да уреждат данъчните си 
въпроси в Съюза в съответствие с 
единен набор от правила за 
изчисляването на данъчната основа и да 
се обръщат само към една данъчна 
администрация („обслужване на едно 
гише“). Тези правила следва да се 
предоставят и на субекти, които 
подлежат на облагане с корпоративен 
данък в Съюза, но не са част от група.

Or. de

Изменение 35
Илиaна Ивaнова

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Система, която позволява на 
дружествата да разглеждат Съюза като 
единен пазар за целите на 
корпоративното облагане, ще улесни 
трансграничната дейност на 
дружествата — местни лица в Съюза и 
ще способства за постигане на целта 
Съюзът да стане по-
конкурентноспособен за инвестициите 
на международно равнище. Такава 
система може да бъде постигната най-
добре като се предостави възможност на 
групите от дружества, които подлежат 

(4) Незадължителна система, която 
позволява на дружествата да разглеждат 
Съюза като единен пазар за целите на 
корпоративното облагане, ще улесни 
трансграничната дейност на 
дружествата — местни лица в Съюза и 
ще способства за постигане на целта 
Съюзът да стане по-
конкурентноспособен за инвестициите 
на международно равнище. Такава 
система може да бъде постигната най-
добре като се предостави възможност на 
групите от дружества, които подлежат 
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на облагане в две или повече държави-
членки, да уреждат данъчните си 
въпроси в Съюза в съответствие с 
единен набор от правила за 
изчисляването на данъчната основа и да 
се обръщат само към една данъчна 
администрация („обслужване на едно 
гише“). Тези правила следва да се 
предоставят и на субекти, които 
подлежат на облагане с корпоративен 
данък в Съюза, но не са част от група.

на облагане в две или повече държави-
членки, да избират да уреждат 
данъчните си въпроси в Съюза в 
съответствие с единен набор от правила 
за изчисляването на данъчната основа и 
да се обръщат само към една данъчна 
администрация („обслужване на едно 
гише“). Тези правила следва да се 
предоставят и на субекти, които 
подлежат на облагане с корпоративен 
данък в Съюза, но не са част от група.

Or. en

Изменение 36
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Широката данъчна основа, 
консолидацията и суверенитетът на 
държавите-членки по отношение на 
техните национални ставки за 
корпоративно данъчно облагане 
позволяват предложената данъчна 
система да бъде жизнеспособна само 
ако се запази нейният 
незадължителен характер за всички 
държави-членки на ЕС, както и за 
всички дружества, извършващи 
дейност в Съюза. Поради това 
незадължителната обща 
консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък (НОКООКД) 
следва да се прилага само за онези 
държави-членки, които доброволно 
решат да прилагат настоящата 
директива, и за тези дружества, 
извършващи трансгранична дейност, 
които доброволно изберат тази 
данъчна система.

Or. en
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Изменение 37
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на 
едни и същи пречки, не е необходимо 
системата (общата консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) да засегне свободата 
на действие на държавите-членки по 
отношение на националната/ите им 
ставка/и за данъчно облагане на 
дружества.

заличава се

Or. fr

Изменение 38
Miguel Portas

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на едни и 
същи пречки, не е необходимо 
системата (общата консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) да засегне свободата 
на действие на държавите-членки по 
отношение на националната/ите им 
ставка/и за данъчно облагане на 
дружества.

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на
пречки пред функционирането на 
единния пазар, но позволяват и 
насърчават данъчната конкуренция, е 
необходимо да се инициира процес на 
хармонизиране на данъчните ставки 
и това следва да започне с 
определянето на най-ниски и най-
високи пределни стойности и да 
завърши с единна ставка на равнище 
Европейски съюз.

Or. pt
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Изменение 39
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на едни и 
същи пречки, не е необходимо 
системата (общата консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) да засегне свободата
на действие на държавите-членки по 
отношение на националната/ите им 
ставка/и за данъчно облагане на 
дружества.

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на едни и 
същи пречки, не е необходимо 
системата (незадължителната обща
консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък (НОКООКД) да 
засегне суверенитета на държавите-
членки по отношение на 
националната/ите им данъчна/и
ставка/и, по-специално ставката/ите
за данъчно облагане на дружества.

Or. en

Изменение 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на едни и 
същи пречки, не е необходимо 
системата (общата консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) да засегне свободата 
на действие на държавите-членки по 
отношение на националната/ите им 
ставка/и за данъчно облагане на 
дружества.

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на едни и 
същи пречки, не е необходимо 
системата (общата консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) да засегне 
съществено свободата на действие на 
държавите-членки по отношение на 
националната/ите им ставка/и за 
данъчно облагане на дружества, при 
условие че те не определят ставки, 
които са по-ниски от минималните 
данъчни ставки, определени в Съюза.
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Or. de

Изменение 41
Илиaна Ивaнова

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на едни 
и същи пречки, не е необходимо
системата (общата консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) да засегне свободата 
на действие на държавите-членки по 
отношение на националната/ите им 
ставка/и за данъчно облагане на 
дружества.

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки допринасят за 
конкурентноспособността на ЕС 
като цяло, системата (общата 
консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък (ОКООКД) не 
следва да засегне свободата на действие 
на държавите-членки по отношение на 
националната/ите им ставка/и за 
данъчно облагане на дружества.

Or. en

Изменение 42
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на едни и 
същи пречки, не е необходимо 
системата (общата консолидирана
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) да засегне свободата 
на действие на държавите-членки по 
отношение на националната/ите им 
ставка/и за данъчно облагане на 
дружества.

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на едни и 
същи пречки, не е необходимо 
системата (общата основа за облагане с 
корпоративен данък (ОООКД) да 
засегне свободата на действие на 
държавите-членки по отношение на 
националната/ите им ставка/и за 
данъчно облагане на дружества.

Or. en
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Обосновка

Въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще 
има значително отрицателно въздействие върху националните бюджети на много 
държави-членки поради консолидацията на приходите и загубите.  В ситуацията на 
икономическа криза и консолидация на публичните финанси следва да избягваме 
въвеждането на инструменти, които намаляват публичните приходи. Вместо това, 
за да се намали бюрокрацията и да се подобри правната среда за европейските 
дружества, следва да обмислим въвеждането на обща основа за облагане с 
корпоративен данък (без консолидация).

Изменение 43
Diogo Feio

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящата директива не 
представлява първа стъпка към 
хармонизация на ставките на 
корпоративния данък на държавите-
членки. Ако обаче при оценката на 
настоящата директива се окаже, че 
известна хармонизация на ставките 
би била от полза за икономическата 
ефективност, целесъобразността и 
справедливостта на корпоративното 
данъчно облагане, тя следва да се 
ограничава до установяването на 
съответно минимално равнище.

Or. en

Изменение 44
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Целта на ОКООКД следва да бъде 
стимулирането на растежа и 
създаването на работни места чрез 
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понижаване на административните 
разходи, намаляване на 
бюрокрацията, премахване на 
двойното данъчно облагане и на 
вратичките за укриване на данъци за 
дружествата в ЕС. Системата не 
следва да оказва никакъв структурен 
низходящ натиск върху ставките за 
данъчно облагане на дружества или 
приходите от тях в държавите-
членки.

Or. en

Изменение 45
Gay Mitchell

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящата директива не 
представлява първа стъпка към 
хармонизация на ставките на 
корпоративния данък на държавите-
членки. Всяка държава-членка запазва 
суверенното си право да определя 
собствената си ставка за облагане с 
корпоративен данък.

Or. en

Изменение 46
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) ОКООКД следва да се разглежда в 
глобален контекст. Новата система 
следва да бъде внимателно 
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координирана с постигнатите 
споразумения и с принципите, 
прилагани на международно равнище. 
Въздействието на системата върху 
глобалните операции на 
дружествата от ЕС следва да се 
вземе изцяло под внимание.

Or. en

Изменение 47
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Консолидирането е съществен 
елемент от тази система, тъй като 
основните данъчни пречки пред 
дружествата в Съюза могат да бъдат 
преодолени само по този начин. С него 
се премахват формалностите, 
свързани с трансферното 
ценообразуване и двойното данъчно 
облагане в рамките на групата. Освен 
това загубите на данъкоплатците 
автоматично се компенсират от 
печалбите, реализирани от други 
членове на същата група.

заличава се

Or. en

Обосновка

Въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще 
има значително отрицателно въздействие върху националните бюджети на много 
държави-членки поради консолидацията на приходите и загубите. В ситуацията на 
икономическа криза и консолидация на публичните финанси следва да избягваме 
въвеждането на инструменти, които намаляват публичните приходи. Вместо това, 
за да се намали бюрокрацията и да се подобри правната среда за европейските 
дружества, следва да обмислим въвеждането на обща основа за облагане с 
корпоративен данък (без консолидация).
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Изменение 48
Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Консолидирането е съществен 
елемент от тази система, тъй като 
основните данъчни пречки пред 
дружествата в Съюза могат да бъдат 
преодолени само по този начин. С него 
се премахват формалностите, свързани с 
трансферното ценообразуване и 
двойното данъчно облагане в рамките 
на групата. Освен това загубите на 
данъкоплатците автоматично се 
компенсират от печалбите, реализирани 
от други членове на същата група.

(6) Консолидирането е съществен 
елемент от тази система, тъй като 
основните данъчни пречки пред 
дружествата в Съюза могат да бъдат 
преодолени само по този начин. С него 
се премахват формалностите, свързани с 
трансферното ценообразуване и 
двойното данъчно облагане в рамките 
на групата. Освен това загубите на 
данъкоплатците автоматично се 
компенсират от печалбите, реализирани 
от други членове на същата група.
Въпреки това прилагането на обща 
консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък може да доведе 
до отрицателно въздействие върху 
данъчните приходи в някои държави-
членки поради механизма за 
консолидация. Във връзка с това 
държавите-членки следва да изберат 
дали да участват в прилагането на 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 49
Gay Mitchell

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Консолидирането е съществен 
елемент от тази система, тъй като 
основните данъчни пречки пред 
дружествата в Съюза могат да бъдат 

(6) Консолидирането е съществен 
елемент от тази система, тъй като 
основните данъчни пречки пред 
дружествата в Съюза могат да бъдат 
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преодолени само по този начин. С него 
се премахват формалностите, свързани с 
трансферното ценообразуване и 
двойното данъчно облагане в рамките 
на групата. Освен това загубите на 
данъкоплатците автоматично се 
компенсират от печалбите, реализирани 
от други членове на същата група.

преодолени само по този начин. С него 
се премахват формалностите, свързани с 
трансферното ценообразуване и 
двойното данъчно облагане в рамките 
на групата. Освен това загубите на 
данъкоплатците автоматично се 
компенсират от печалбите, реализирани 
от други членове на същата група.
ОКООКД обаче не е операция, която 
не поражда данъчни последици. 
Собствената оценка на 
въздействието на Европейската 
комисия сочи, че при доброволна 
ОКООКД данъчната основа в ЕС ще 
се понижи с 2,7 %.

Or. en

Изменение 50
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Консолидирането е съществен 
елемент от тази система, тъй като 
основните данъчни пречки пред 
дружествата в Съюза могат да бъдат 
преодолени само по този начин. С него 
се премахват формалностите, свързани с 
трансферното ценообразуване и 
двойното данъчно облагане в рамките 
на групата. Освен това загубите на 
данъкоплатците автоматично се 
компенсират от печалбите, реализирани 
от други членове на същата група.

(6) Консолидирането е съществен 
елемент от тази система, тъй като 
основните данъчни пречки пред 
дружествата от една и съща група, 
които извършват трансгранична 
дейност в Съюза, могат да бъдат 
преодолени само по този начин. С него 
се премахват формалностите, свързани с 
трансферното ценообразуване и 
двойното данъчно облагане в рамките 
на групата. Освен това загубите на 
данъкоплатците автоматично се 
компенсират от печалбите, реализирани 
от други членове на същата група.

Or. en
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Изменение 51
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Консолидирането води по 
естествен начин до създаването на 
правила за разпределяне на резултата 
между държавите-членки, в които са 
установени членовете на групата.

заличава се

Or. en

Обосновка

Въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще 
има значително отрицателно въздействие върху националните бюджети на много 
държави-членки поради консолидацията на приходите и загубите. В ситуацията на 
икономическа криза и консолидация на публичните финанси следва да избягваме 
въвеждането на инструменти, които намаляват публичните приходи. Вместо това, 
за да се намали бюрокрацията и да се подобри правната среда за европейските 
дружества, следва да обмислим въвеждането на обща основа за облагане с 
корпоративен данък (без консолидация).

Изменение 52
Diogo Feio

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Следва да се извърши и да се 
проучи оценка на икономическото 
въздействие на тези нови правила 
върху системите за управление на 
местните органи, особено 
допълнителните разходи за тях, а 
също така следва и да се извърши 
оценка на използвания метод за 
изчисляване на преразпределението на 
данъчната основа.
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Or. pt

Изменение 53
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Доколкото системата е 
предназначена предимно за 
дружествата, които извършват 
трансгранична дейност, тя следва да 
има незадължителен характер и да 
съществува наред с действащите 
национални системи за облагане с 
корпоративен данък.

заличава се

Or. fr

Изменение 54
Miguel Portas

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Доколкото системата е 
предназначена предимно за 
дружествата, които извършват 
трансгранична дейност, тя следва да 
има незадължителен характер и да 
съществува наред с действащите 
национални системи за облагане с 
корпоративен данък.

(8) Доколкото да се говори за данъчна 
хармонизация има смисъл само ако 
обхваща целия Европейски съюз, тя ще 
трябва да бъде задължителна 
система, приложима към всички 
държави-членки и дружества.

Or. pt

Изменение 55
Danuta Jazłowiecka
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Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Доколкото системата е 
предназначена предимно за 
дружествата, които извършват 
трансгранична дейност, тя следва да има 
незадължителен характер и да 
съществува наред с действащите 
национални системи за облагане с 
корпоративен данък.

(8) Доколкото системата е 
предназначена предимно за 
дружествата, които извършват 
трансгранична дейност, тя следва да има 
незадължителен характер и да 
съществува наред с действащите 
национални системи за облагане с 
корпоративен данък. При 
преразглеждането на настоящата 
директива обаче следва да се отдели 
специално внимание на въвеждането 
на задължителна система за обща 
основа за облагане с корпоративен 
данък.

Or. en

Обосновка

Задължителният характер на общата основа за облагане с корпоративен данък ще 
помогне за намаляване на бюрокрацията и за предотвратяване на данъчните измами. 
Въпреки това преди ОООКД  да стане задължителна, е необходимо да се извърши 
оценка на нейното функциониране и на влиянието й върху европейските дружества.

Изменение 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Доколкото системата е 
предназначена предимно за 
дружествата, които извършват 
трансгранична дейност, тя следва да има 
незадължителен характер и да 
съществува наред с действащите 
национални системи за облагане с 
корпоративен данък.

(8) Доколкото системата е 
предназначена за дружествата, които 
извършват трансгранична дейност, 
както и за по-ефективно 
предотвратяване на укриването на 
данъци и избягването на данъчно 
облагане, тя следва да има 
задължителен характер и да замества
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действащите национални системи за 
облагане с корпоративен данък по 
отношение на гореспоменатите 
дружества.

Or. de

Изменение 57
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Доколкото системата е 
предназначена предимно за 
дружествата, които извършват 
трансгранична дейност, тя следва да има 
незадължителен характер и да 
съществува наред с действащите 
национални системи за облагане с 
корпоративен данък.

(8) Доколкото системата е 
предназначена предимно за 
дружествата, които извършват 
трансгранична дейност, тя следва да има 
незадължителен характер както за 
дружествата в ЕС, така и за 
неговите държави-членки и да 
съществува наред с действащите 
национални системи за облагане с 
корпоративен данък.

Or. en

Изменение 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Подчертава обаче, че много 
държави-членки понастоящем се 
намират в трудна бюджетна 
ситуация, и че разпоредби, които 
водят до по-широка данъчна основа 
от настоящата биха могли да 
окажат допълнително отрицателно 
въздействие върху техните бюджети. 
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Въз основа на това Комисията 
предлага потенциален 
„компенсаторен пакет“, съгласно 
който ще бъдат въвеждани временни 
мерки в държавите-членки, в които 
би възникнал дефицит в данъчните 
приходи, предизвикан от 
въвеждането на обща консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (губещите при тази данъчна 
основа), което би осигурило 
компенсация за дефицита в 
приходите.

Or. hu

Изменение 59
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Системата (общата консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) следва да 
представлява набор от общи правила за 
изчисляване на данъчната основа на 
дружествата без да се засягат 
разпоредбите на Директиви 78/660/ЕИО 
и 83/349/ЕИО на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета.

(9) Системата (незадължителната 
обща консолидирана основа за облагане 
с корпоративен данък (НОКООКД) 
следва да представлява набор от общи 
правила за изчисляване на данъчната 
основа на дружествата без да се засягат 
разпоредбите на Директиви 78/660/ЕИО 
и 83/349/ЕИО на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 60
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Системата (общата консолидирана
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) следва да 
представлява набор от общи правила за 
изчисляване на данъчната основа на 
дружествата без да се засягат 
разпоредбите на Директиви 78/660/ЕИО 
и 83/349/ЕИО на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета.

(9) Системата (общата основа за 
облагане с корпоративен данък
(ОООКД) следва да представлява набор 
от общи правила за изчисляване на 
данъчната основа на дружествата без да 
се засягат разпоредбите на Директиви 
78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще 
има значително отрицателно въздействие върху националните бюджети на много 
държави-членки поради консолидацията на приходите и загубите. В ситуацията на 
икономическа криза и консолидация на публичните финанси следва да избягваме 
въвеждането на инструменти, които намаляват публичните приходи. Вместо това, 
за да се намали бюрокрацията и да се подобри правната среда за европейските 
дружества, следва да обмислим въвеждането на обща основа за облагане с 
корпоративен данък (без консолидация).

Изменение 61
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Ако се окаже, че използването на 
НОКООКД има отражение върху 
данъчните приходи на регионалните и 
местните органи, държавите-членки 
трябва да запазят правото да 
предприемат мерки за справяне с този 
въпрос в съответствие със своите 
национални, регионални и местни 
закони и законодателство в областта 
на данъчното облагане. Настоящата 
директива не възпрепятства по 
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никакъв начин упражняването на 
суверенитета на държавите-членки 
на ЕС, а където е приложимо, на 
регионалните или местните органи, в 
областта на прякото данъчно 
облагане, в частност по отношение 
на основата и ставката/ите за 
облагане с корпоративен данък.

Or. en

Изменение 62
Diogo Feio

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Системата за изчисляване на 
преразпределението на данъчната 
основа следва да се придружава от 
проучване, обхващащо различните 
възможни прилагани методи, както и 
метода за изчисляване на всеки от 
включените фактори.

Or. pt

Изменение 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Доходи под формата на 
дивиденти, постъпления от 
продажба на акции или дялове от 
дружество извън групата и 
печалбите на чуждестранните места 
на стопанска дейност следва да се 
освободят от облагане. За избягване 

заличава се
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на двойното данъчно облагане 
повечето държави-членки 
освобождават дивиденти и 
постъпления от продажба на акции 
или дялове, тъй като така се избягва 
необходимостта от изчисляване на 
правото на данъкоплатеца на данъчен 
кредит за данъците, платени в 
чужбина, по-специално в случаите, 
когато за това право трябва да се 
вземе предвид корпоративният данък, 
платен от дружеството, 
разпределящо дивиденти. 
Освобождаването на доходи от 
чужбина отговаря на същата 
необходимост от опростяване.

Or. de

Изменение 64
Miguel Portas

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Доходи под формата на 
дивиденти, постъпления от 
продажба на акции или дялове от 
дружество извън групата и 
печалбите на чуждестранните места 
на стопанска дейност следва да се 
освободят от облагане. За избягване 
на двойното данъчно облагане 
повечето държави-членки 
освобождават дивиденти и 
постъпления от продажба на акции 
или дялове, тъй като така се избягва 
необходимостта от изчисляване на 
правото на данъкоплатеца на данъчен 
кредит за данъците, платени в 
чужбина, по-специално в случаите, 
когато за това право трябва да се 
вземе предвид корпоративният данък, 
платен от дружеството, 

заличава се
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разпределящо дивиденти. 
Освобождаването на доходи от 
чужбина отговаря на същата 
необходимост от опростяване.

Or. pt

Изменение 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доходи от лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения следва да 
се облагат с право на приспадане на 
кредит за данъка, удържан при 
източника върху тези плащания. За 
разлика от случая с дивидентите 
изчисляването на този кредит не 
представлява трудност.

(12) Доходи от лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения, 
дивиденти, постъпления от 
продажба на акции или дялове от 
дружество извън групата, както и 
печалби от постоянни обекти в 
чужбина следва да се облагат, с право 
на приспадане на кредит за данъка, 
удържан при източника върху тези 
плащания.

Or. de

Изменение 66
Miguel Portas

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доходи от лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения следва да 
се облагат с право на приспадане на 
кредит за данъка, удържан при 
източника върху тези плащания. За 
разлика от случая с дивидентите 
изчисляването на този кредит не 
представлява трудност.

(12) Доходи от лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения следва да 
се облагат с право на приспадане на 
кредит за данъка, удържан при 
източника върху тези плащания.
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Or. pt

Изменение 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) От облагаемите приходи следва да 
се приспаднат разходите за дейността и 
някои други елементи. Подлежащите на 
приспадане разходи за дейността по
принцип следва да включват всички 
разходи, свързани с продажбите, и 
разходите свързани с генериране или 
поддържане на доход или обезпечение 
за осигуряване на доход. Следва да 
подлежат на приспадане и разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност и разходите, направени при 
набиране на собствен капитал или 
привлечен капитал за целите на 
дейността. Следва да се изготви и 
списък на разходите, които не подлежат 
на приспадане.

(13) От облагаемите приходи следва да 
се приспаднат разходите за дейността и 
някои други елементи. Подлежащите на 
приспадане разходи за дейността по 
принцип следва да включват всички 
разходи, свързани с продажбите, и 
разходите свързани с генериране или 
поддържане на доход или обезпечение 
за осигуряване на доход. Следва да 
подлежат на приспадане и разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност, при условие че те се 
използват за придобиване или 
производство на активи, и разходите, 
направени при набиране на собствен 
капитал или привлечен капитал за 
целите на дейността. Следва да се 
изготви и списък на разходите, които не 
подлежат на приспадане.

Or. de

Изменение 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) На данъкоплатците следва да се 
разреши неограничено пренасяне на 
загуби за следващи периоди, без да се 
разрешава обаче пренасяне на загуби 

(15) На данъкоплатците следва да се 
разреши пренасяне на загуби за 
следващи периоди за максимум седем 
години, без да се разрешава обаче 
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към минали периоди. Тъй като с 
пренасянето на загуби за следващи 
периоди се цели да се гарантира, че 
данъкоплатецът се облага върху 
действителните си доходи, няма 
основание периодът на пренасяне да 
бъде ограничен. Пренасяне на загуби 
към минали периоди е относително 
рядко срещана практика в държавите-
членки и ненужно усложнява процеса.

пренасяне на загуби към минали 
периоди. Правото на приспадане на 
загубите, пренесени за следващи 
периоди, следва да бъде ограничено до 
определен процент от годишния 
доход. Тъй като с пренасянето на загуби 
за следващи периоди се цели да се 
гарантира, че данъкоплатецът се облага 
върху действителните си доходи, но 
също така се цели приходите от 
корпоративен данък в държавните 
бюджети да станат по-устойчиви и 
изчислими, от една страна, а, от 
друга страна, да се предотврати 
укриването на данъци и данъчните 
измами във връзка с приспадането на 
данъци върху приходи от постоянни 
обекти и дъщерни дружества в 
трети държави, се налага 
ограничаване на срока и определяне на 
минимална данъчна ставка.  
Пренасяне на загуби към минали 
периоди е относително рядко срещана 
практика в държавите-членки и 
ненужно усложнява процеса.

Or. de

Изменение 69
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) На данъкоплатците следва да се 
разреши неограничено пренасяне на 
загуби за следващи периоди, без да се 
разрешава обаче пренасяне на загуби 
към минали периоди. Тъй като с 
пренасянето на загуби за следващи 
периоди се цели да се гарантира, че 
данъкоплатецът се облага върху 
действителните си доходи, няма 

(15) На данъкоплатците следва да се 
разреши пренасяне на загуби за период 
от пет години, без да се разрешава 
обаче пренасяне на загуби към минали 
периоди. Пренасяне на загуби към 
минали периоди е относително рядко 
срещана практика в държавите-членки и 
ненужно усложнява процеса. Не следва 
да има пренасяне на загуби, понесени 
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основание периодът на пренасяне да 
бъде ограничен. Пренасяне на загуби 
към минали периоди е относително 
рядко срещана практика в държавите-
членки и ненужно усложнява процеса.

преди влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 70
Miguel Portas

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) На данъкоплатците следва да се 
разреши неограничено пренасяне на 
загуби за следващи периоди, без да се 
разрешава обаче пренасяне на загуби 
към минали периоди. Тъй като с 
пренасянето на загуби за следващи 
периоди се цели да се гарантира, че 
данъкоплатецът се облага върху 
действителните си доходи, няма 
основание периодът на пренасяне да 
бъде ограничен. Пренасяне на загуби 
към минали периоди е относително 
рядко срещана практика в държавите-
членки и ненужно усложнява процеса.

(15) На данъкоплатците следва да се 
разреши неограничено пренасяне на 
загуби за следващата година, без да се 
разрешава обаче пренасяне на загуби 
към минали периоди. Пренасяне на 
загуби към минали периоди е 
относително рядко срещана практика в 
държавите-членки и ненужно усложнява 
процеса.

Or. pt

Изменение 71
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Условията за консолидация 
(членство в група) следва да включват 
два критерия — i) контрол (повече от 

заличава се
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50 % от правата на глас) и ii) 
собственост (повече от 75 % от 
собствения капитал) или права на дял 
от печалбата (повече от 75 % от 
правата на участие в 
разпределението на печалбата). Тези 
критерии гарантират висока степен 
на икономическа интеграция между 
членовете на групата, доказана въз 
основа на отношенията на контрол и 
голямо дялово участие. Дружеството 
следва да отговаря на двата критерия 
през цялата данъчна година, в 
противен случай то следва да напусне 
незабавно групата. Следва също така 
да се въведе задължение за минимален 
период на членство в групата от 
девет месеца.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Условията за консолидация 
(членство в група) следва да включват 
два критерия — i) контрол (повече от 
50 % от правата на глас) и ii) 
собственост (повече от 75 % от 
собствения капитал) или права на дял от 
печалбата (повече от 75 % от правата на 
участие в разпределението на 
печалбата). Тези критерии гарантират 
висока степен на икономическа 
интеграция между членовете на групата, 
доказана въз основа на отношенията на 

(16) Условията за консолидация 
(членство в група) следва да включват 
два критерия — i) контрол (повече от 
20 % от правата на глас) и ii) 
собственост (повече от 25 % от 
собствения капитал) или права на дял от 
печалбата (повече от 25 % от правата на 
участие в разпределението на 
печалбата). Тези критерии гарантират 
достатъчна степен на икономическа 
интеграция между членовете на групата, 
доказана въз основа на отношенията на 
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контрол и голямо дялово участие.
Дружеството следва да отговаря на 
двата критерия през цялата данъчна 
година, в противен случай то следва 
да напусне незабавно групата. Следва 
също така да се въведе задължение за 
минимален период на членство в 
групата от девет месеца.

контрол и съответно дялово участие. 
Следва също така да се въведе 
задължение за минимален период на 
членство в групата от девет месеца.

Or. de

Изменение 73
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Условията за консолидация 
(членство в група) следва да включват 
два критерия — i) контрол (повече от 
50 % от правата на глас) и ii) 
собственост (повече от 75 % от 
собствения капитал) или права на дял от 
печалбата (повече от 75 % от правата на 
участие в разпределението на 
печалбата). Тези критерии гарантират 
висока степен на икономическа 
интеграция между членовете на групата, 
доказана въз основа на отношенията на 
контрол и голямо дялово участие. 
Дружеството следва да отговаря на 
двата критерия през цялата данъчна 
година, в противен случай то следва да 
напусне незабавно групата. Следва 
също така да се въведе задължение за 
минимален период на членство в 
групата от девет месеца.

(16) Условията за консолидация 
(членство в група) следва да включват 
два критерия — i) контрол (повече от 
50 % от правата на глас) и ii) 
собственост (повече от 75 % от 
собствения капитал) или права на дял от 
печалбата (повече от 75 % от правата на 
участие в разпределението на 
печалбата). Тези критерии гарантират 
висока степен на икономическа 
интеграция между членовете на групата, 
доказана въз основа на отношенията на 
контрол и голямо дялово участие. 
Дружеството следва да отговаря на 
двата критерия през цялата данъчна 
година, в противен случай то следва да 
напусне незабавно групата. Следва 
също така да се въведе задължение за 
минимален период на членство в 
групата от дванадесет месеца.

Or. fr

Изменение 74
Miguel Portas
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Условията за консолидация
(членство в група) следва да включват 
два критерия — i) контрол (повече от 
50 % от правата на глас) и ii)
собственост (повече от 75 % от 
собствения капитал) или права на дял 
от печалбата (повече от 75 % от правата 
на участие в разпределението на 
печалбата). Тези критерии гарантират 
висока степен на икономическа 
интеграция между членовете на групата, 
доказана въз основа на отношенията на 
контрол и голямо дялово участие.
Дружеството следва да отговаря на 
двата критерия през цялата данъчна 
година, в противен случай то следва да 
напусне незабавно групата. Следва 
също така да се въведе задължение за 
минимален период на членство в 
групата от девет месеца.

(16) Условията за консолидация
(членство в група) следва да включват 
два критерия — i) контрол (повече от 
50 % от правата на глас) и ii) права на 
дял от печалбата (повече от 50 % от 
правата на участие в разпределението на 
печалбата). Тези критерии гарантират 
висока степен на икономическа 
интеграция между членовете на групата, 
доказана въз основа на отношенията на 
контрол и голямо дялово участие.
Дружеството следва да отговаря на 
двата критерия през цялата данъчна 
година, в противен случай то следва да 
напусне незабавно групата. Следва 
също така да се въведе задължение за 
минимален период на членство в 
групата от девет месеца.

Or. pt

Изменение 75
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Правилата относно 
преобразуването на предприятията 
следва да се установяват така, че да 
осигуряват равностойна защита на 
данъчните права на държавите-
членки. При приемането на 
дружество в групата търговските 
загуби за периода преди 
консолидацията следва да се пренесат 

заличава се
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за следващия период, за да бъдат 
компенсирани от разпределения дял 
на данъкоплатеца. Когато дружество 
напуска групата, не му се разпределят 
загуби, възникнали по време на 
периода на консолидацията. Може да 
се направи корекция на капиталовата 
печалба, когато някои активи са 
продадени в рамките на кратък 
период от време след влизането в 
групата или след напускането й. 
Стойността на създадените в 
предприятието нематериални 
активи следва да се изчислява въз 
основа на подходящ индикатор, 
тоест разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност, търговия и реклама.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Когато е удържан данък при 
източника върху лихвите и авторските и 
лицензионни възнаграждения, платени 
от данъкоплатците, постъпленията от 
тези данъци следва да се разпределят по 
формулата за съответната данъчна 
година. Когато е удържан данък при 
източника върху дивиденти, 
разпределени от данъкоплатците, 
постъпленията от тези данъци 
следва да не се разпределят, тъй като 
за разлика от лихвите и авторските 

(18) Когато е удържан данък при 
източника върху лихвите, дивидентите
и авторските и лицензионни 
възнаграждения, платени от 
данъкоплатците, постъпленията от тези 
данъци следва да се разпределят по 
формулата за съответната данъчна 
година.
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и лицензионни възнаграждения, 
дивидентите на са довели на по-ранен 
етап до приспадане, засегнало всички 
дружества от групата.

Or. de

Изменение 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Системата следва да включва общо 
правило за борба със злоупотребите, 
придружено с мерки за ограничаване на 
специфични форми на злоупотреби. 
Тези мерки следва да включват 
ограничения на правото на приспадане 
на лихви, платени на асоциирани 
предприятия — местни лица за данъчни 
цели в държави с ниски данъчни ставки 
извън Съюза, които не обменят 
информация с държавата-членка на 
лицето — платец въз основа на 
споразумение, съпоставимо с Директива 
2011/16/ЕС на Съвета относно 
взаимопомощта между компетентните 
органи на държавите-членки в областта 
на прякото данъчно облагане и облагане 
на застрахователните премии и правила 
за контролираните чуждестранни 
дружества.

(20) Системата следва да включва общо 
правило за борба със злоупотребите, 
придружено с мерки за ограничаване на 
специфични форми на злоупотреби. 
Тези мерки следва да включват забрана
на правото на приспадане на лихви, 
платени на асоциирани предприятия —
местни лица за данъчни цели в държави 
с ниски данъчни ставки извън Съюза, 
които не обменят информация с 
държавата-членка на лицето — платец 
въз основа на споразумение, 
съпоставимо с Директива 2011/16/ЕС на 
Съвета относно взаимопомощта между 
компетентните органи на държавите-
членки в областта на прякото данъчно 
облагане и облагане на 
застрахователните премии и правила за 
контролираните чуждестранни 
дружества.

Or. de

Изменение 78
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Формулата за разпределението 
на консолидираната данъчна основа 
следва да обхваща три фактора с 
еднаква тежест (труд, активи и 
продажби). Факторът „труд“ следва 
да се изчислява въз основа на 
разходите за заплати и броя на 
наетите лица (двата индикатора са с 
равна тежест — всеки от тях се 
брои за половина). Факторът 
„активи“ следва да обхваща всички 
дълготрайни материални активи. 
Нематериалните и финансовите 
активи следва да се изключат от 
формулата поради променливия си 
характер и риска да се разстрои 
системата. Използването на тези 
фактори позволява да се отдаде 
необходимото значение на 
интересите на държавите-членки на 
произход. Освен това следва да се 
вземат предвид и продажбите, за да 
се осигури равностойно участие на 
държавата-членка по 
местоназначение. Тези фактори и 
разпределянето на тежестта им 
следва да позволят облагане на 
печалбите там, където са 
възникнали. Като изключение от 
общото правило, когато резултатът 
от разпределението не отразява 
справедливо размера на дейността на 
предприятието, действа предпазна 
клауза, която предвижда 
алтернативен метод.

заличава се

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.



AM\885627BG.doc 43/256 PE478.376v01-00

BG

Изменение 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Формулата за разпределението на 
консолидираната данъчна основа следва 
да обхваща три фактора с еднаква 
тежест (труд, активи и продажби). 
Факторът „труд“ следва да се изчислява 
въз основа на разходите за заплати и 
броя на наетите лица (двата индикатора 
са с равна тежест — всеки от тях се 
брои за половина). Факторът „активи“ 
следва да обхваща всички дълготрайни 
материални активи. Нематериалните и 
финансовите активи следва да се 
изключат от формулата поради 
променливия си характер и риска да се 
разстрои системата. Използването на 
тези фактори позволява да се отдаде 
необходимото значение на интересите 
на държавите-членки на произход. 
Освен това следва да се вземат предвид 
и продажбите, за да се осигури 
равностойно участие на държавата-
членка по местоназначение. Тези 
фактори и разпределянето на тежестта 
им следва да позволят облагане на 
печалбите там, където са възникнали. 
Като изключение от общото правило, 
когато резултатът от разпределението не 
отразява справедливо размера на 
дейността на предприятието, действа 
предпазна клауза, която предвижда 
алтернативен метод.

(21) Формулата за разпределението на 
консолидираната данъчна основа следва 
да обхваща три фактора с еднаква 
тежест (труд, активи и продажби). 
Факторът „труд“ следва да се изчислява 
въз основа на разходите за заплати и 
броя на наетите лица (двата индикатора 
са с равна тежест — всеки от тях се 
брои за половина). Факторът „активи“ 
следва да обхваща всички дълготрайни 
материални активи. Нематериалните и 
финансовите активи следва да се 
изключат от формулата поради 
променливия си характер и риска да се 
разстрои системата. Използването на 
тези фактори е предвидено да позволи
да се отдаде необходимото значение на 
интересите на държавите-членки на 
произход. Освен това следва да се 
вземат предвид и продажбите, за да се 
осигури равностойно участие на 
държавата-членка по местоназначение. 
На всеки три години следва да се 
извършва оценка на тези фактори и 
разпределянето на тежестта им, за да се 
определи дали те позволяват облагане 
на печалбите там, където са възникнали 
Като изключение от общото правило, 
когато резултатът от разпределението не 
отразява справедливо размера на 
дейността на предприятието, действа 
предпазна клауза, която предвижда 
алтернативен метод.

Or. de

Изменение 80
Olle Ludvigsson
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Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Формулата за разпределението на 
консолидираната данъчна основа следва 
да обхваща три фактора с еднаква 
тежест (труд, активи и продажби).
Факторът „труд“ следва да се изчислява 
въз основа на разходите за заплати и 
броя на наетите лица (двата индикатора 
са с равна тежест — всеки от тях се 
брои за половина). Факторът „активи“ 
следва да обхваща всички дълготрайни 
материални активи. Нематериалните и 
финансовите активи следва да се 
изключат от формулата поради 
променливия си характер и риска да се 
разстрои системата. Използването на 
тези фактори позволява да се отдаде 
необходимото значение на интересите 
на държавите-членки на произход.
Освен това следва да се вземат предвид 
и продажбите, за да се осигури 
равностойно участие на държавата-
членка по местоназначение. Тези 
фактори и разпределянето на тежестта 
им следва да позволят облагане на 
печалбите там, където са възникнали.
Като изключение от общото правило, 
когато резултатът от разпределението не 
отразява справедливо размера на 
дейността на предприятието, действа 
предпазна клауза, която предвижда 
алтернативен метод.

(21) Формулата за разпределението на 
консолидираната данъчна основа следва 
да обхваща три фактора (труд, активи и 
продажби). Факторите труд и активи 
следва да имат тежест от 45 % всеки 
един от тях, докато факторът 
продажби следва да има тежест от 
10 %. Факторът „труд“ следва да се 
изчислява въз основа на разходите за 
заплати и броя на наетите лица (двата 
индикатора са с равна тежест — всеки 
от тях се брои за половина). Факторът
„активи“ следва да обхваща всички 
дълготрайни материални активи.
Нематериалните и финансовите активи 
следва да се изключат от формулата 
поради променливия си характер и 
риска да се разстрои системата.
Използването на тези фактори 
позволява да се отдаде необходимото 
значение на интересите на държавите-
членки на произход. Освен това следва 
да се вземат предвид и продажбите, за 
да се осигури равностойно участие на 
държавата-членка по местоназначение.
Тези фактори и разпределянето на 
тежестта им следва да позволят 
облагане на печалбите там, където са 
възникнали. Като изключение от 
общото правило, когато резултатът от 
разпределението не отразява 
справедливо размера на дейността на 
предприятието, действа предпазна 
клауза, която предвижда алтернативен 
метод.

Or. en

Изменение 81
Miguel Portas
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Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Формулата за разпределението на 
консолидираната данъчна основа следва 
да обхваща три фактора с еднаква 
тежест (труд, активи и продажби).
Факторът „труд“ следва да се изчислява 
въз основа на разходите за заплати и 
броя на наетите лица (двата 
индикатора са с равна тежест —
всеки от тях се брои за половина).
Факторът „активи“ следва да обхваща 
всички дълготрайни материални активи.
Нематериалните и финансовите активи 
следва да се изключат от формулата 
поради променливия си характер и 
риска да се разстрои системата.
Използването на тези фактори 
позволява да се отдаде необходимото 
значение на интересите на държавите-
членки на произход. Освен това следва 
да се вземат предвид и продажбите, за 
да се осигури равностойно участие на 
държавата-членка по местоназначение.
Тези фактори и разпределянето на 
тежестта им следва да позволят 
облагане на печалбите там, където са 
възникнали. Като изключение от 
общото правило, когато резултатът от 
разпределението не отразява 
справедливо размера на дейността на 
предприятието, действа предпазна 
клауза, която предвижда алтернативен 
метод.

(21) Формулата за разпределението на 
консолидираната данъчна основа следва 
да обхваща три фактора с еднаква 
тежест (труд, активи и продажби).
Факторът „труд“ следва да се изчислява 
въз основа на разходите за заплати.
Факторът „активи“ следва да обхваща 
всички дълготрайни материални активи.
Нематериалните и финансовите активи 
следва да се изключат от формулата 
поради променливия си характер и 
риска да се разстрои системата.
Използването на тези фактори 
позволява да се отдаде необходимото 
значение на интересите на държавите-
членки на произход. Освен това следва 
да се вземат предвид и продажбите, за 
да се осигури равностойно участие на 
държавата-членка по местоназначение.
Тези фактори и разпределянето на 
тежестта им следва да позволят 
облагане на печалбите там, където са 
възникнали. Като изключение от 
общото правило, когато резултатът от 
разпределението не отразява 
справедливо размера на дейността на 
предприятието, действа предпазна 
клауза, която предвижда алтернативен 
метод.

Or. pt

Изменение 82
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Като нов собствен ресурс и една 
от движещите сили за фискален 
съюз, както и с цел създаване на 
възможност за засилена солидарност 
с икономически по-слабо развитите 
региони, настоящата директива 
следва да установи корпоративен 
данък в ЕС със ставка от 5 % за 
дружествата, които не са предмет 
на Препоръка 2003/361/EО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия.

Or. en

Изменение 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Групите от дружества следва да 
могат да се обръщат само към една 
данъчна администрация („главен 
данъчен орган“), която следва да е 
администрацията на тази държава-
членка, в която дружеството майка на 
групата („главен данъкоплатец“) е 
местно лице за данъчни цели. 
Настоящата директива следва също така 
да определи процедурните правила за 
администриране на системата. Тя трябва 
да предвиди също така развита 
процедура за предоставяне на отговор. 
Проверките следва да бъдат инициирани 
и координирани от главния данъчен 
орган, но органите на всяка държава-
членка, в която дружество – член на 

(23) Групите от дружества следва да 
могат да се обръщат само към една 
данъчна администрация („главен 
данъчен орган“), която следва да е 
администрацията на тази държава-
членка, в която дружеството майка на 
групата („главен данъкоплатец“) е 
местно лице за данъчни цели. 
Дейността на данъчните органи на 
държавите-членки следва да бъде
координирана, подкрепяна и 
оценявана от Европейски данъчен 
орган. Настоящата директива следва 
също така да определи процедурните 
правила за администриране на 
системата. Тя трябва да предвиди също 
така развита процедура за предоставяне 
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групата, е установено за данъчни цели, 
може да поиска започването на 
проверка. Компетентният орган на 
държавата-членка, в която член на 
групата е местно лице или е установено 
лице, може да обжалва решение на 
главния данъчен орган относно 
съобщението за избор на възможност 
или ревизионен акт пред съдилищата 
на държавата-членка на главния 
данъчен орган. Спорове между 
данъкоплатци и данъчни органи следва 
да се отнасят до административен орган, 
който е компетентен да разгледа жалба 
на първа инстанция в съответствие със 
законодателството на държавата-членка 
на главния компетентен орган.

на отговор. Проверките следва да бъдат 
инициирани от главния данъчен орган, 
но органите на всяка държава-членка, в 
която дружество – член на групата, е 
установено за данъчни цели, може да 
изиска започването на проверка. 
Спорове между компетентния орган 
на държавата-членка, в която член на 
групата е местно лице или е установено 
лице, и главния данъчен орган се 
отнасят до Европейския данъчен 
орган, който е компетентен да 
разгледа жалбата на първа 
инстанция. Спорове между 
данъкоплатци и данъчни органи следва 
да се отнасят до административен орган, 
който е компетентен да разгледа жалба 
на първа инстанция в съответствие със 
законодателството на държавата-членка 
на главния компетентен орган.

Or. de

Изменение 84
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Групите от дружества следва да 
могат да се обръщат само към една 
данъчна администрация („главен 
данъчен орган“), която следва да е 
администрацията на тази държава-
членка, в която дружеството майка на 
групата („главен данъкоплатец“) е 
местно лице за данъчни цели.
Настоящата директива следва също така 
да определи процедурните правила за 
администриране на системата. Тя трябва 
да предвиди също така развита 
процедура за предоставяне на отговор.
Проверките следва да бъдат инициирани 
и координирани от главния данъчен 

(23) Групите от дружества следва да 
могат да се обръщат само към една 
данъчна администрация („главен 
данъчен орган“), която следва да е 
администрацията на тази държава-
членка, в която дружеството майка на 
групата („главен данъкоплатец“) е 
местно лице за данъчни цели, или 
администрацията на региона на 
произход в случая на региони с 
фискални и законодателни 
правомощия и право да събират 
данъци. Настоящата директива следва 
също така да определи процедурните 
правила за администриране на 
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орган, но органите на всяка държава-
членка, в която дружество – член на 
групата, е установено за данъчни цели, 
може да поиска започването на 
проверка. Компетентният орган на 
държавата-членка, в която член на 
групата е местно лице или е установено 
лице, може да обжалва решение на 
главния данъчен орган относно 
съобщението за избор на възможност 
или ревизионен акт пред съдилищата на 
държавата-членка на главния данъчен 
орган. Спорове между данъкоплатци и 
данъчни органи следва да се отнасят до 
административен орган, който е 
компетентен да разгледа жалба на първа 
инстанция в съответствие със 
законодателството на държавата-членка 
на главния компетентен орган.

системата. Тя трябва да предвиди също 
така развита процедура за предоставяне 
на отговор. Проверките следва да бъдат 
инициирани и координирани от главния 
данъчен орган, но органите на всяка
държава-членка, в която дружество –
член на групата, е установено за 
данъчни цели, може да поиска 
започването на проверка.
Компетентният орган на държавата-
членка, в която член на групата е местно 
лице или е установено лице, може да 
обжалва решение на главния данъчен 
орган относно съобщението за избор на 
възможност или ревизионен акт пред 
съдилищата на държавата-членка на 
главния данъчен орган. Спорове между 
данъкоплатци и данъчни органи следва 
да се отнасят до административен орган, 
който е компетентен да разгледа жалба 
на първа инстанция в съответствие със 
законодателството на държавата-членка 
на главния компетентен орган.

Or. en

Изменение 85
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Групите от дружества следва да 
могат да се обръщат само към една 
данъчна администрация („главен 
данъчен орган“), която следва да е 
администрацията на тази държава-
членка, в която дружеството майка на 
групата („главен данъкоплатец“) е 
местно лице за данъчни цели. 
Настоящата директива следва също така 
да определи процедурните правила за 
администриране на системата. Тя трябва 
да предвиди също така развита 

(23) Групите от дружества следва да 
могат да се обръщат само към една 
данъчна администрация („главен 
данъчен орган“), която следва да е 
администрацията на тази държава-
членка, в която дружеството майка на 
групата („главен данъкоплатец“) е 
местно лице за данъчни цели. 
Настоящата директива следва също така 
да определи процедурните правила за 
администриране на системата. Тя трябва 
да предвиди също така развита 
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процедура за предоставяне на отговор. 
Проверките следва да бъдат инициирани 
и координирани от главния данъчен 
орган, но органите на всяка държава-
членка, в която дружество – член на 
групата, е установено за данъчни цели, 
може да поиска започването на 
проверка. Компетентният орган на 
държавата-членка, в която член на 
групата е местно лице или е установено 
лице, може да обжалва решение на 
главния данъчен орган относно 
съобщението за избор на възможност 
или ревизионен акт пред съдилищата на 
държавата-членка на главния данъчен 
орган. Спорове между данъкоплатци и 
данъчни органи следва да се отнасят до 
административен орган, който е 
компетентен да разгледа жалба на първа 
инстанция в съответствие със 
законодателството на държавата-членка 
на главния компетентен орган.

процедура за предоставяне на отговор. 
Проверките следва да бъдат инициирани 
и координирани от главния данъчен 
орган, но органите на всяка държава-
членка, в която дружество – член на 
групата, е установено за данъчни цели, 
може да поиска започването на 
проверка. Компетентният орган на 
държавата-членка, в която член на 
групата е местно лице или е установено 
лице, може да обжалва решение на 
главния данъчен орган относно
ревизионен акт пред съдилищата на 
държавата-членка на главния данъчен 
орган. Спорове между данъкоплатци и 
данъчни органи следва да се отнасят до 
административен орган, който е 
компетентен да разгледа жалба на първа 
инстанция в съответствие със 
законодателството на държавата-членка 
на главния компетентен орган.

Or. fr

Изменение 86
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) На Комисията следва да се 
делегират права, с цел да се осигурят 
еднакви условия за изпълнението на 
настоящата директива по отношение на 
ежегодното приемане на списък на 
формите на дружества от трети 
държави, които отговарят на 
изискванията, поставени с настоящата 
директива, определящи правила за 
изчисляването на факторите „труд, 
активи и продажби“, тежестта на 
размера на заплатите, броя на наетите 
лица, активите и продажбите в 

(25) На Комисията следва да се 
делегират права, с цел да се осигурят 
еднакви условия за изпълнението на 
настоящата директива по отношение на 
ежегодното приемане на списък на 
формите на дружества от трети 
държави, които отговарят на 
изискванията, поставени с настоящата 
директива, определящи правила за 
изчисляването на факторите „труд, 
активи и продажби“, тежестта на 
размера на заплатите, броя на наетите 
лица, активите и продажбите в 
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съответния фактор, както и 
изчисляването на активите за фактора 
„активи“, и приемането на стандартен 
образец на съобщението за избор на 
възможност и правила относно 
електронната декларация, образеца на 
данъчна декларация, образеца на 
декларация за консолидирана данъчна 
основа и изискваните придружаващи 
документи. Тези права следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 28 февруари 2011 г. за 
установяване на правилата и общите 
принципи относно механизмите за 
контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

съответния фактор, както и 
изчисляването на активите за фактора 
„активи“, и приемането на правила 
относно електронната декларация, 
образеца на данъчна декларация, 
образеца на декларация за 
консолидирана данъчна основа и 
изискваните придружаващи документи. 
Тези права следва да бъдат упражнявани 
в съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 февруари 2011 г. за установяване на 
правилата и общите принципи относно 
механизмите за контрол от страна на 
държавите-членки върху упражняването 
на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.

Or. fr

Изменение 87
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Въз основа на клаузата за 
преразглеждане, преди Съветът да 
приеме решение за евентуалното 
разширяване на обхвата на 
настоящата директива или за 
нейната отмяна, независим орган 
следва да извърши задълбочен анализ 
на въздействието на настоящата 
директива. Анализът следва по-
специално да включва разглеждане на 
следните точки: необходимостта от 
продължаването на действието на 
директивата или от нейната 
отмяна, незадължителният 
характер на общата консолидирана 



AM\885627BG.doc 51/256 PE478.376v01-00

BG

данъчна основа (НХОКДО), 
ограничението по отношение на 
хармонизацията на данъчната 
основа, формулата за разпределяне, 
съображения относно 
приложимостта на практика за 
МСП, както и въздействието на 
директивата върху събирането на 
данъци и приходите от тях в 
държавите-членки на ЕС, доброволно 
решили да я транспонират в 
националното си законодателство, 
както и върху борбата срещу 
укриването на данъци, данъчните 
измами и двойното данъчно облагане.

Or. en

Изменение 88
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) С цел да се гарантира, че 
прилагането на системата [обща 
основа за облагане с корпоративен 
данък(ОООКД)] няма да доведе до 
нарушения в начина, по който се 
разпределят капиталът и печалбата 
в рамките на Европейския съюз, е от 
съществено значение различията в 
ставките на корпоративния данък да 
бъдат ограничени чрез въвеждането 
на минимално равнище на данъчно 
облагане за всички държави-членки. 

Or. fr

Изменение 89
Olle Schmidt
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Предложение за директива
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Комисията следва да постави 
началото на нов форум за ОКООКД, 
подобен на Съвместния форум на ЕС 
по трансферното ценообразуване, 
пред който дружествата и 
държавите-членки могат да 
поставят въпроси и спорове във 
връзка с ОКООКД. Посоченият форум 
следва да може да дава насоки на 
дружествата и държавите-членки и 
следва да бъде квалифициран като 
юрисдикция съгласно член 267, алинея 
2 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Въвеждане на форум за ОКООКД между държавите-членки с цел извънсъдебно 
уреждане на спорове.

Изменение 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Комисията следва да направи 
преглед на приложението на 
директивата след период от пет години 
и държавите-членки следва да 
съдействат на Комисията като 
предоставят необходимата за целта 
информация.

(27) Комисията следва да направи 
преглед на приложението на 
директивата след период от три години 
и държавите-членки следва да 
съдействат на Комисията като 
предоставят необходимата за целта 
информация.

Or. en
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Изменение 91
Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Комисията следва да направи 
преглед на приложението на 
директивата след период от пет години 
и държавите-членки следва да 
съдействат на Комисията като 
предоставят необходимата за целта 
информация.

(27) Комисията следва да направи 
преглед на приложението на 
директивата след период от три години 
и държавите-членки следва да 
съдействат на Комисията като 
предоставят необходимата за целта 
информация.

Or. en

Изменение 92
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установява 
система на облагане на някои дружества 
и групи от дружества въз основа на 
обща данъчна основа и се определят
правила за изчисляването и ползването 
на тази основа.

С настоящата директива се установява 
система на облагане на някои дружества 
и групи от дружества въз основа на 
обща данъчна основа, определят се 
правила за изчисляването и ползването 
на тази основа и се установява 
минимална обща ставка за 
корпоративен данък от 15 % до 2013 
г., 20 % до 2015 г. и 25 % до 2017 г. за 
всички държави-членки.

Or. en

Изменение 93
Liem Hoang Ngoc



PE478.376v01-00 54/256 AM\885627BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установява 
система на облагане на някои дружества 
и групи от дружества въз основа на 
обща данъчна основа и се определят 
правила за изчисляването и ползването 
на тази основа.

С настоящата директива се установява 
система на облагане на някои дружества 
и групи от дружества въз основа на 
обща данъчна основа и се определят 
правила за изчисляването и ползването 
на тази основа. С нея се установяват и 
правилата за определяне на 
минимално равнище на облагане с 
корпоративен данък в държавите-
членки. 

Or. fr

Изменение 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установява 
система на облагане на някои дружества 
и групи от дружества въз основа на 
обща данъчна основа и се определят 
правила за изчисляването и ползването 
на тази основа.

С настоящата директива се установява 
система на облагане на някои дружества 
и групи от дружества въз основа на 
обща данъчна основа, определя се 
минимална ставка за корпоративен 
данък на европейско равнище и се 
определят правила за изчисляването и 
ползването на тази основа.

Or. de

Изменение 95
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1



AM\885627BG.doc 55/256 PE478.376v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установява 
система на облагане на някои дружества 
и групи от дружества въз основа на 
обща данъчна основа и се определят 
правила за изчисляването и ползването 
на тази основа.

С настоящата директива се установява 
незадължителна система на облагане 
на някои дружества и групи от 
дружества въз основа на обща данъчна 
основа и се определят правила за 
изчисляването и ползването на тази 
основа.

Or. en

Изменение 96
Philippe Lamberts

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се 
установява корпоративен данък на ЕС 
със ставка 5 % за дружествата, 
които не са предмет на Препоръка 
2003/361/EО на Комисията от 6 май 
2003 г., чиито приход съставлява 
допълнителен собствен ресурс, който 
е приложим от датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. en

Изменение 97
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата директива, 
„участваща държава-членка“ 
означава държава-членка, която 
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участва в засилено сътрудничество по  
общата консолидирана основа за 
облагане с корпоративен данък 
(ОКООКД) по силата на Решение […] 
от […]  на Съвета, с което се 
разрешава засилено сътрудничество в 
областта на общата консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД). 

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение се отнася до възможността за засилено сътрудничество.

Изменение 98
Philippe Lamberts

Предложение за директива
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дружества, които могат да прилагат 
системата

Дружества – предмет на 
директивата

Or. en

Изменение 99
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дружества, които могат да прилагат 
системата

Дружества, които са обект на 
системата, предвидена в настоящата 
директива

Or. fr
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Изменение 100
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
дружества, установени съгласно 
законодателството на дадена държава-
членка, когато са изпълнени 
едновременно следните две условия:

1. Настоящата директива се прилага за 
дружества, които правят доброволен 
избор за това и които са установени 
съгласно законодателството на дадена 
държава-членка, когато са изпълнени 
едновременно следните две условия:

Or. en

Изменение 101
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага 
за дружества, установени съгласно 
законодателството на трета 
държава, когато са изпълнени 
едновременно следните две условия:

заличава се

а) дружеството приема форма, 
подобна на една от формите, 
изброени в приложение I,
б) дружеството подлежи на облагане 
с един от корпоративните данъци, 
изброени в приложение II.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.
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Изменение 102
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага за 
дружества, установени съгласно 
законодателството на трета държава, 
когато са изпълнени едновременно 
следните две условия:

2. Настоящата директива се прилага за 
дружества, които правят доброволен 
избор за това и които са установени 
съгласно законодателството на трета 
държава, когато са изпълнени 
едновременно следните две условия:

Or. en

Изменение 103
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видове дружества от трети 
държави, които могат да прилагат 
системата

заличава се

1. Комисията приема ежегодно 
списък на форми на дружества от 
трети държави, за които се приема, 
че отговарят на изискванията, 
предвидени в член 2, параграф 2, буква 
а). Посоченият акт за прилагане се 
приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 131, параграф 2.
2. Фактът, че определена форма на 
дружество не е включена в списъка на 
формите на дружества от трети 
държави, посочен в параграф 1, не 
изключва възможността от 
прилагане на настоящата директива 
към тази форма.
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Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 104
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видове дружества от трети държави, 
които могат да прилагат системата

Видове дружества от трети държави, 
които са обект на системата, 
предвидена в настоящата директива

Or. fr

Изменение 105
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Фактът, че определена форма на 
дружество не е включена в списъка на 
формите на дружества от трети 
държави, посочен в параграф 1, не 
изключва възможността от 
прилагане на настоящата директива 
към тази форма.

заличава се

Or. lt

Изменение 106
Liem Hoang Ngoc
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „данъкоплатец“ означава дружество, 
което е избрало да прилага системата, 
предвидена в настоящата директива;

1) „данъкоплатец“ означава дружество, 
което е обект на системата, предвидена 
в настоящата директива;

Or. fr

Изменение 107
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „данъкоплатец“ означава дружество, 
което е избрало да прилага системата, 
предвидена в настоящата директива;

(1) „данъкоплатец“ означава дружество,
към което се прилага системата, 
предвидена в настоящата директива;

Or. pt

Изменение 108
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „данъкоплатец“ означава дружество, 
което е избрало да прилага системата, 
предвидена в настоящата директива;

1) „данъкоплатец“ означава дружество, 
което прилага системата, предвидена в 
настоящата директива;

Or. fr

Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
задължително.
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Изменение 109
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „данъкоплатец“ означава дружество, 
което е избрало да прилага системата, 
предвидена в настоящата директива;

(1) „данъкоплатец“ означава дружество, 
което трябва или което е избрало да 
прилага системата, предвидена в 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 110
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „отделен данъкоплатец“ означава 
данъкоплатец, който не отговаря на 
изискванията за консолидация;

заличава се

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 111
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3) „лице, което не е данъкоплатец “ 
означава дружество, което няма право 
да избира или е избрало да не прилага
системата, предвидена в настоящата 
директива;

3) „данъкоплатец“ означава дружество, 
което не е обект на системата, 
предвидена в настоящата директива;

Or. fr

Изменение 112
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „лице, което не е данъкоплатец “ 
означава дружество, което няма право 
да избира или е избрало да не прилага 
системата, предвидена в настоящата 
директива;

(3) „лице, което не е данъкоплатец“ 
означава дружество, към което не се
прилага системата, предвидена в 
настоящата директива;

Or. pt

Изменение 113
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „лице, което не е данъкоплатец “ 
означава дружество, което няма право
да избира или е избрало да не прилага 
системата, предвидена в настоящата 
директива;

(3) „лице, което не е данъкоплатец “ 
означава дружество, което не е 
задължено да прилага или е избрало да 
не прилага системата, предвидена в 
настоящата директива;

Or. en
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Изменение 114
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) „лице, което не е данъкоплатец “ 
означава дружество, което няма право 
да избира или е избрало да не прилага 
системата, предвидена в настоящата 
директива;

3) „данъкоплатец“ означава дружество, 
което няма право да прилага системата, 
предвидена в настоящата директива;

Or. fr

Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
задължително.

Изменение 115
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „главен данъкоплатец“ означава: заличава се
а) местен данъкоплатец, когато 
образува група със своите дъщерни 
дружества с квалифицирано дялово 
участие, със своите места на 
стопанска дейност в други държави-
членки или с едно или повече места на 
стопанска дейност на дъщерно 
дружество с квалифицирано дялово 
участие — местно лице в трета 
държава; или
б) местният данъкоплатец, посочен 
от групата, когато в състава му 
влизат само два или повече местни 
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данъкоплатци, които са преки 
дъщерни дружества с квалифицирано 
дялово участие на същото дружество 
майка — местно лице в трета 
държава или
в) местен данъкоплатец, който е 
дъщерно дружество с квалифицирано 
дялово участие на дружество майка 
— местно лице в трета държава, 
когато този местен данъкоплатец 
образува група само с едно или повече 
места на стопанска дейност на 
своето дружество майка; или
г) мястото на стопанска дейност, 
посочено от чуждестранен 
данъкоплатец, което образува група 
само по отношение на своите места 
на стопанска дейност, намиращи се в 
две или повече държави-членки.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 116
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „член на групата“ означава всеки 
данъкоплатец, принадлежащ към 
същата група, съгласно 
определението по членове 54 и 55. 
Когато данъкоплатец поддържа едно 
или повече места на стопанска 
дейност в държава-членка, различна 
от тази, в която се намира 
централното му звено за управление и 
контрол, всяко място на стопанска 

заличава се
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дейност се смята за член на групата;

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 117
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „консолидирана данъчна основа“ е 
сборът на данъчните основи на 
всички членове на групата, изчислени 
съгласно член 10;

заличава се

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 118
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „разпределен дял“ означава 
частта от консолидираната данъчна 
основа на дадена група, която е 
определена за даден член на групата 
чрез прилагане на формулата по 
членове 86—102;

заличава се
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Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „финансови активи“ означава акции 
или дялове от свързани предприятия, 
заеми за свързани предприятия, дялови 
участия, заеми за предприятия, с които 
дружеството е свързано чрез дялово 
участие, инвестиции, държани като 
дълготрайни активи, други заеми и 
собствени акции, доколкото 
националното законодателство 
позволява включването им в 
счетоводния баланс;

(15) „финансови активи“ означава акции 
или дялове от свързани предприятия, 
заеми за свързани предприятия, дялови 
участия, заеми за предприятия, с които 
дружеството е свързано чрез дялово 
участие, инвестиции, държани като 
дълготрайни активи, други заеми и 
собствени акции, доколкото общите 
правила на Съюза позволяват
включването им в счетоводния баланс;

Or. de

Изменение 120
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „компетентен орган“ е органът, 
на който всяка държава-членка е 
възложила отговорността по всички 
въпроси, свързани с прилагането на 
настоящата директива;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 121
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „компетентен орган“ е органът, на 
който всяка държава-членка е 
възложила отговорността по всички 
въпроси, свързани с прилагането на 
настоящата директива;

(21) „компетентен орган“ е органът, на 
който всяка държава-членка, или регион 
с правомощия да събира данъци, е 
възложил/а отговорността по всички 
въпроси, свързани с прилагането на 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 122
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „главен данъчен орган“ е 
компетентният орган на държавата-
членка, в която главният 
данъкоплатец се явява местно лице 
или — ако това е място на стопанска 
дейност на чуждестранно лице — в 
която той се намира;

заличава се

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.
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Изменение 123
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) „проверка“ означава разследване, 
инспекция или проучване от всякакъв 
вид, извършвано от компетентен 
орган, за да бъде установено дали 
дадено данъкоплатец спазва 
разпоредбите на настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 124
Sławomir Witold Nitras

Предложение за директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива не следва да 
нарушава принципа за неутралност 
на данъчните приходи, което се 
изразява в отрицателно въздействие 
върху равнището на данъчните 
приходи в държавите-членки. В 
съответствие с текста по-горе, 
държавите-членки могат да избират 
дали да решат да се включат в 
прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива.
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Or. en

Изменение 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИЗБИРАНЕ НА СИСТЕМАТА, 
УСТАНОВЕНА С НАСТОЯЩАТА 
ДИРЕКТИВА

ДАНЪКОПЛАТЦИ, ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО СЕ 
ПРИЛАГА СИСТЕМАТА, 
УСТАНОВЕНА С НАСТОЯЩАТА 
ДИРЕКТИВА

Or. de

Изменение 126
Miguel Portas

Предложение за директива
Глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИЗБИРАНЕ НА СИСТЕМАТА, 
УСТАНОВЕНА С НАСТОЯЩАТА 
ДИРЕКТИВА

ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА, 
УСТАНОВЕНА С НАСТОЯЩАТА 
ДИРЕКТИВА

Or. pt

Изменение 127
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Избиране заличава се
1. Дружество, по отношение на което 
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се прилага настоящата директива, 
местно за данъчни цели на дадена 
държава-членка, може да избере 
системата, установена с 
настоящата директива, в 
съответствие с условията, 
предвидени в нея. 
2. Дружество, по отношение на което 
се прилага настоящата директива, 
което не е местно за данъчни цели на 
дадена държава-членка, може да 
избере системата, установена с 
настоящата директива, в 
съответствие с условията, 
предвидени в нея по отношение на 
място на стопанска дейност, 
поддържано от него в държава-
членка.
3. За целите на параграфи 1 и 2 
дружество, чието седалище, място 
на вписване или място на 
действително управление е в 
държава-членка, и което не се счита, 
по силата на споразумение, сключено 
между тази държава-членка с трета 
държава, за местно лице за данъчни 
цели на тази трета държава, се 
счита за местно лице за данъчни цели 
на държавата-членка.
4. Когато съгласно параграф 3 
дружество е местно лице на две или 
повече държави-членки, то се счита 
за местно лице на държавата-членка, 
в която се намира мястото на 
действителното му управление.
5. Ако мястото на действителното 
управление на член на група за морски 
или вътрешен воден транспорт е на 
борда на кораб или лодка, се счита, че 
то е разположено в държавата-
членка, в която се намира 
пристанището на домуване на кораба 
или лодката или ако няма такова 
пристанище на домуване — в 
държавата-членка, на която лицето, 
експлоатиращо кораба или лодката, е 
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местно лице.
6. Дружество — местно лице на 
държава-членка, избрало системата, 
установена с настоящата директива, 
подлежи на облагане с корпоративен 
данък по тази система върху всички 
свои доходи от всички източници, 
независимо дали са на територията 
или извън територията на 
държавата-членка, на която е 
местно лице.
7. Дружество — местно лице на 
трета държава, избрало системата, 
установена с настоящата директива, 
подлежи на облагане с корпоративен 
данък по тази система върху всички 
свои доходи от дейност, извършена 
посредством място на стопанска 
дейност в държава-членка.

Or. fr

Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
задължително.

Изменение 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Избиране Данъкоплатци

Or. de

Изменение 129
Liem Hoang Ngoc
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Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Избиране Местожителство за данъчни цели

Or. fr

Изменение 130
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Избиране Прилагане

Or. pt

Изменение 131
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Дружество, което не е предмет на 
Препоръка 2003/361/EО и по 
отношение на което се прилага 
настоящата директива, местно за 
данъчни цели на дадена държава-
членка, прилага системата, 
предвидена в настоящата директива, 
в съответствие с условията, 
предвидени в нея.

Or. en
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Обосновка

ОКООКД следва да има задължителен характер за дружества, които не са МСП, с 
цел да запълни пропуските в системите на ЕС за корпоративно данъчно облагане, 
които позволяват на големите дружества арбитражно да използват националните 
различия, за да преместват по изкуствен начин печалбите си с цел намаляване на 
ефективните данъчни ставки, понякога дори до нула.

Изменение 132
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дружество, по отношение на което
се прилага настоящата директива,
местно за данъчни цели на дадена 
държава-членка, може да избере 
системата, установена с 
настоящата директива, в 
съответствие с условията, 
предвидени в нея.

1. Настоящата директива, при 
условията, предвидени в нея, се 
прилага задължително за дружества, 
които са местни за данъчни цели на 
дадена държава-членка и отговарят на 
изискванията, определени в член 2, 
параграф 1.

Or. pt

Изменение 133
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дружество, по отношение на което се 
прилага настоящата директива, местно 
за данъчни цели на дадена държава-
членка, може да избере системата, 
установена с настоящата директива, в 
съответствие с условията, предвидени в 
нея.

1. Дружество, което е предмет на 
Препоръка 2003/361/EО и по 
отношение на което се прилага 
настоящата директива, местно за 
данъчни цели на дадена държава-
членка, може да избере системата, 
установена с настоящата директива, в 
съответствие с условията, предвидени в 
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нея.

Or. en

Изменение 134
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дружество, по отношение на което се 
прилага настоящата директива, местно 
за данъчни цели на дадена държава-
членка, може да избере системата, 
установена с настоящата директива, в 
съответствие с условията, предвидени в 
нея.

1. Дружество, по отношение на което се 
прилага настоящата директива, местно 
за данъчни цели на дадена държава-
членка, е данъчно задължено съгласно
системата, установена с настоящата 
директива, в съответствие с условията, 
предвидени в нея.

Or. de

Изменение 135
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дружество, по отношение на което се 
прилага настоящата директива, местно 
за данъчни цели на дадена държава-
членка, може да избере системата, 
установена с настоящата директива, в 
съответствие с условията, предвидени в 
нея.

1. Дружество, по отношение на което се 
прилага настоящата директива, местно 
за данъчни цели на дадена държава-
членка, е обект на системата, 
установена с настоящата директива, в 
съответствие с условията, предвидени в 
нея.

Or. fr

Изменение 136
Miguel Portas
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дружество, по отношение на което 
се прилага настоящата директива,
което не е местно за данъчни цели на 
дадена държава-членка, може да избере 
системата, установена с 
настоящата директива, в 
съответствие с условията, 
предвидени в нея по отношение на
място на стопанска дейност, 
поддържано от него в държава-членка.

2. Настоящата директива, съгласно 
условията предвидени в нея, се 
прилага за дружества, които не са 
местни за данъчни цели на дадена 
държава-членка и които отговарят на 
изискванията, посочени в член 2, 
параграф 2 по отношение на
прилагането на система за всички 
постоянни места на стопанска 
дейност, поддържано от него в
държави-членки.

Or. pt

Изменение 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дружество, по отношение на което се 
прилага настоящата директива, което не 
е местно за данъчни цели на дадена 
държава-членка, може да избере
системата, установена с настоящата 
директива, в съответствие с условията, 
предвидени в нея по отношение на 
място на стопанска дейност, 
поддържано от него в държава-членка.

2. Дружество, по отношение на което се 
прилага настоящата директива, което не 
е местно за данъчни цели на дадена 
държава-членка, е данъчно задължено 
съгласно системата, установена с 
настоящата директива, в съответствие с 
условията, предвидени в нея по 
отношение на място на стопанска 
дейност, поддържано от него в държава-
членка.

Or. de

Изменение 138
Liem Hoang Ngoc
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дружество, по отношение на което се 
прилага настоящата директива, което не 
е местно за данъчни цели на дадена 
държава-членка, може да избере
системата, установена с настоящата 
директива, в съответствие с условията, 
предвидени в нея по отношение на 
място на стопанска дейност, 
поддържано от него в държава-членка.

2. Дружество, по отношение на което се 
прилага настоящата директива, което не 
е местно за данъчни цели на дадена 
държава-членка, е обект на системата, 
установена с настоящата директива, в 
съответствие с условията, предвидени в 
нея по отношение на място на стопанска 
дейност, поддържано от него в държава-
членка.

Or. fr

Изменение 139
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Дружество — местно лице на 
държава-членка, избрало системата, 
установена с настоящата директива, 
подлежи на облагане с корпоративен 
данък по тази система върху всички 
свои доходи от всички източници, 
независимо дали са на територията или 
извън територията на държавата-членка, 
на която е местно лице.

6. Дружество — местно лице на 
държава-членка, което е обект на 
системата, установена с настоящата 
директива, подлежи на облагане с 
корпоративен данък по тази система 
върху всички свои доходи от всички 
източници, независимо дали са на 
територията или извън територията на 
държавата-членка, на която е местно 
лице.

Or. fr

Изменение 140
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Дружество — местно лице на 
държава-членка, избрало системата, 
установена с настоящата директива, 
подлежи на облагане с корпоративен 
данък по тази система върху всички 
свои доходи от всички източници, 
независимо дали са на територията или 
извън територията на държавата-членка, 
на която е местно лице.

6. Дружество — местно лице на 
държава-членка, подлежи на облагане с 
корпоративен данък по тази система 
върху всички свои доходи от всички 
източници, независимо дали са на 
територията или извън територията на 
държавата-членка, на която е местно 
лице.

Or. pt

Изменение 141
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Дружество — местно лице на трета 
държава, избрало системата, 
установена с настоящата директива, 
подлежи на облагане с корпоративен 
данък по тази система върху всички 
свои доходи от дейност, извършена 
посредством място на стопанска 
дейност в държава-членка.

7. Дружество — местно лице на трета 
държава, подлежи на облагане с 
корпоративен данък по тази система 
върху всички свои доходи от дейност, 
извършена посредством място на 
стопанска дейност в държава-членка.

Or. pt

Изменение 142
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Дружество — местно лице на трета 
държава, избрало системата, установена 

7. Дружество — местно лице на трета 
държава, което е обект на системата, 
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с настоящата директива, подлежи на 
облагане с корпоративен данък по тази 
система върху всички свои доходи от 
дейност, извършена посредством място 
на стопанска дейност в държава-членка.

установена с настоящата директива, 
подлежи на облагане с корпоративен 
данък по тази система върху всички 
свои доходи от дейност, извършена 
посредством място на стопанска 
дейност в държава-членка.

Or. fr

Изменение 143
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадено дружество отговаря 
на условията и избира да прилага
системата, установена с настоящата 
директива, то престава да бъде обект на 
националните разпоредби за 
корпоративно облагане по отношение на 
всички въпроси, уредени с настоящата 
директива, освен ако е предвидено 
друго.

Всяко дружество, което е обект на
системата, установена с настоящата 
директива, престава да бъде обект на 
националните разпоредби за 
корпоративно облагане по отношение на 
всички въпроси, уредени с настоящата 
директива, освен ако е предвидено 
друго.

Or. fr

Изменение 144
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадено дружество отговаря на 
условията и избира да прилага
системата, установена с настоящата 
директива, то престава да бъде обект на 
националните разпоредби за 
корпоративно облагане по отношение на 
всички въпроси, уредени с настоящата 

Когато дадено дружество отговаря на 
условията на системата, установена с 
настоящата директива, то престава да 
бъде обект на националните разпоредби 
за корпоративно облагане по отношение 
на всички въпроси, уредени с 
настоящата директива, освен ако е 
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директива, освен ако е предвидено 
друго.

предвидено друго.

Or. fr

Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
задължително.

Изменение 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадено дружество отговаря на 
условията и избира да прилага 
системата, установена с настоящата 
директива, то престава да бъде обект на 
националните разпоредби за 
корпоративно облагане по отношение на 
всички въпроси, уредени с настоящата 
директива, освен ако е предвидено 
друго.

Когато дадено дружество отговаря на 
условията да прилага системата, 
установена с настоящата директива, и 
следователно е данъчно задължено по
нейната сила, то престава да бъде 
обект на националните разпоредби за 
корпоративно облагане по отношение на 
всички въпроси, уредени с настоящата 
директива, освен ако е предвидено 
друго.

Or. de

Изменение 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимална данъчна ставка  
На територията на Европейския 
съюз се прилага минимална ставка за 
облагане на корпорациите. 
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Номиналната ставка не трябва да 
бъде по-ниска от 25 %. Във всички 
останали отношения държавите-
членки са свободни да определят 
ставките.

Or. de

Изменение 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) получена разпределена печалба; заличава се

Or. de

Изменение 148
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) получена разпределена печалба; заличава се

Or. pt

Изменение 149
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) получена разпределена печалба; заличава се
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Or. en

Изменение 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) постъпления от продажба на акции 
или дялове;

заличава се

Or. de

Изменение 151
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) постъпления от продажба на акции 
или дялове;

заличава се

Or. pt

Изменение 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доходи от място на стопанска 
дейност в трета държава.

заличава се

Or. de
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Изменение 153
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подлежащите на приспадане разходи 
включват всички разходи за продажби и 
чисти разходи за подлежащ на 
приспадане данък върху добавената 
стойност, направени от данъкоплатеца с 
цел получаване или обезпечаване на 
доход, включително разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност и разходи, направени при 
набиране на собствен капитал или 
привлечен капитал за целите на 
дейността.

Подлежащите на приспадане разходи 
включват всички разходи за продажби и 
чисти разходи за подлежащ на 
приспадане данък върху добавената 
стойност, направени от данъкоплатеца с 
цел получаване или обезпечаване на 
доход, включително разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност, ако те се използват за 
придобиване или производство на 
активи, и разходи, направени при 
набиране на собствен капитал или 
привлечен капитал за целите на 
дейността.

Or. de

Изменение 154
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) бонуси и възнаграждения, свързани 
с постигнатите резултати;

Or. en

Изменение 155
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква й)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

й) данъците, изброени в приложение III, 
с изключение на акцизите върху 
енергийните продукти, алкохолът и 
алкохолните напитки и промишлено 
обработения тютюн.

й) данъците, изброени в приложение III;

Or. fr

Изменение 156
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква й) 
дадена държава-членка може да 
предвиди приспадане на един или 
повече данъци, изброени в приложение 
III. При група всяко такова 
приспадане се прилага спрямо 
разпределения дял на членовете на 
групата, които са местни лица на 
тази държава-членка или се намират 
в нея.

заличава се

Or. fr

Изменение 157
Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При формулирането на 
разпоредбите, предприятията 
базират действията си на 
националните и международните 
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счетоводни стандарти.

Or. lv

Изменение 158
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) техническите провизии на 
застрахователните предприятия, 
установени в съответствие с директива 
91/674/ЕИО подлежат на приспадане, с 
изключение на запасния фонд. 
Държавата-членка може да предвиди 
право на приспадане на провизиите за 
уравняване. При групите приспадането 
на провизиите за уравняване се прилага 
по отношение на разпределения дял на 
членовете на групата, които са местни 
лица на посочената държава-членка или 
са разположени в нея. Приспаднатите 
суми се преразглеждат и коригират в 
края на всяка данъчна година. При 
изчисляването на данъчната основа през 
следващите години се отчитат вече 
приспаднатите суми.

в) техническите провизии на 
застрахователните предприятия, 
установени в съответствие с директива 
91/674/ЕИО подлежат на приспадане, с 
изключение на запасния фонд. 
Държава-членка, която е избрала, в 
съответствие с член 62 от 
Директива 91/674/ЕИО, да въведе 
изискване в търговското си право за 
създаване на запасен фонд, трябва 
също така да осигури възможност за 
неговото приспадане.   При групите 
приспадането на провизиите за 
уравняване се прилага по отношение на 
разпределения дял на членовете на 
групата, които са местни лица на 
посочената държава-членка или са 
разположени в нея. Приспаднатите суми 
се преразглеждат и коригират в края на 
всяка данъчна година. При 
изчисляването на данъчната основа през 
следващите години се отчитат вече 
приспаднатите суми.

Or. de

Обосновка

Държави-членки, които са въвели, в съответствие с член 62 от Директива 
91/674/ЕИО, изискване в търговското си право за създаване на запасен фонд, както е 
предвидено в член 30 от посочената директива, трябва също така, в контекста на 
ОКООКД,  да осигурят възможност за неговото приспадане. В противен случай 
изискването е неприемливо. Запасният фонд е доказан метод за справяне с мащабни 
загуби.
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Изменение 159
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 39 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дълготрайни активи, различни от 
посочените в членове 36 и 40 се 
амортизират общо като група активи по 
годишна ставка 25 % от 
амортизируемата стойност.

1. Дълготрайни активи, различни от 
посочените в членове 36 и 40 се 
амортизират общо като група активи по 
годишна ставка 20 % от 
амортизируемата стойност.

Or. de

Изменение 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 43 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Загуба, реализирана от данъкоплатец 
или от място на стопанска дейност на 
чуждестранен данъкоплатец през дадена 
данъчна година може да бъде 
приспаднато през последващи данъчни 
години, освен ако настоящата директива 
предвижда друго.

1. Загуба, реализирана от данъкоплатец 
или от място на стопанска дейност на 
чуждестранен данъкоплатец през дадена 
данъчна година може да бъде 
приспадната през последващите седем
данъчни години, освен ако настоящата 
директива предвижда друго. При 
превишаване на границата от 1 
милион евро пренесената загуба се 
ограничава до 60 % от годишния 
доход, превишаващ 1 милион евро.

Or. de

Изменение 161
Liem Hoang Ngoc
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Предложение за директива
Глава 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО 
ВЛИЗАНЕТО В СИСТЕМАТА И 
ИЗЛИЗАНЕТО ОТ НЕЯ, 
ПРЕДВИДЕНИ В НАСТОЯЩАТА 
ДИРЕКТИВА

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО 
ВЛИЗАНЕТО В СИСТЕМАТА, 
ПРЕДВИДЕНИ В НАСТОЯЩАТА 
ДИРЕКТИВА

Or. fr

Изменение 162
Miguel Portas

Предложение за директива
Глава 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО 
ВЛИЗАНЕТО В СИСТЕМАТА И 
ИЗЛИЗАНЕТО ОТ НЕЯ, 
ПРЕДВИДЕНИ В НАСТОЯЩАТА 
ДИРЕКТИВА

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО 
ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА 
СИСТЕМАТА, ПРЕДВИДЕНА В 
НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Or. pt

Изменение 163
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Глава 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО 
ВЛИЗАНЕТО В СИСТЕМАТА И 
ИЗЛИЗАНЕТО ОТ НЕЯ, 
ПРЕДВИДЕНИ В НАСТОЯЩАТА 
ДИРЕКТИВА

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО 
ВЛИЗАНЕТО В СИСТЕМАТА, 
ПРЕДВИДЕНИ В НАСТОЯЩАТА 
ДИРЕКТИВА

Or. fr
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Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
задължително и следователно не е възможно някой от тях да избере да не я прилага.

Изменение 164
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец избере да 
прилага системата, предвидена в 
настоящата директива, всички 
активи и пасиви се признават по тяхната 
стойност, изчислена в съответствие с 
националните данъчни правила 
непосредствено преди датата, на която 
данъкоплатецът започва да прилага 
системата, освен ако е предвидено друго 
в настоящата директива.

Всички активи и пасиви се признават по 
тяхната стойност, изчислена в 
съответствие с националните данъчни 
правила непосредствено преди датата, 
на която данъкоплатецът започва да 
прилага системата, освен ако е 
предвидено друго в настоящата 
директива.

Or. pt

Изменение 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 44 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец избере да прилага 
системата, предвидена в настоящата 
директива, всички активи и пасиви се 
признават по тяхната стойност, 
изчислена в съответствие с 
националните данъчни правила 
непосредствено преди датата, на която 
данъкоплатецът започва да прилага 
системата, освен ако е предвидено друго 

Когато по отношение на даден 
данъкоплатец се прилага системата, 
предвидена в настоящата директива, 
всички активи и пасиви се признават по 
тяхната стойност, изчислена в 
съответствие с националните данъчни 
правила непосредствено преди датата, 
на която данъкоплатецът започва да 
прилага системата, освен ако е 
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в настоящата директива. предвидено друго в настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 166
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 44 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец избере да прилага
системата, предвидена в настоящата 
директива, всички активи и пасиви се 
признават по тяхната стойност, 
изчислена в съответствие с 
националните данъчни правила 
непосредствено преди датата, на която 
данъкоплатецът започва да прилага 
системата, освен ако е предвидено друго 
в настоящата директива.

Когато данъкоплатец е обект на 
системата, предвидена в настоящата 
директива, всички активи и пасиви се 
признават по тяхната стойност, 
изчислена в съответствие с 
националните данъчни правила 
непосредствено преди датата, на която 
данъкоплатецът започва да прилага 
системата, освен ако е предвидено друго 
в настоящата директива.

Or. fr

Изменение 167
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 44 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец избере да прилага 
системата, предвидена в настоящата 
директива, всички активи и пасиви се 
признават по тяхната стойност, 
изчислена в съответствие с 
националните данъчни правила 
непосредствено преди датата, на която 
данъкоплатецът започва да прилага 
системата, освен ако е предвидено друго 
в настоящата директива.

Когато данъкоплатец прилага системата, 
предвидена в настоящата директива, 
всички активи и пасиви се признават по 
тяхната стойност, изчислена в 
съответствие с националните данъчни 
правила непосредствено преди датата, 
на която данъкоплатецът започва да 
прилага системата, освен ако е 
предвидено друго в настоящата 
директива.



AM\885627BG.doc 89/256 PE478.376v01-00

BG

Or. fr

Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
задължително.

Изменение 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 46 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приходи и разходи, които съгласно член 
24, параграфи 2 и 3 се считат за 
реализирани преди данъкоплатецът да 
избере да влезе в системата, предвидена 
в настоящата директива, но не са били 
включени в данъчната основа по силата 
на националното законодателство за 
облагане с корпоративен данък, 
приложимо за данъкоплатеца на 
предходния етап, се добавят към 
данъчната основа или се приспадат от 
нея, в зависимост от случая, в 
съответствие с правилата на 
националното законодателство относно 
сроковете.

Приходи и разходи, които съгласно член 
24, параграфи 2 и 3 се считат за 
реализирани преди по отношение на 
данъкоплатеца да започне да се 
прилага системата, предвидена в 
настоящата директива, но не са били 
включени в данъчната основа по силата 
на националното законодателство за 
облагане с корпоративен данък, 
приложимо за данъкоплатеца на 
предходния етап, се добавят към 
данъчната основа или се приспадат от 
нея, в зависимост от случая, в 
съответствие с правилата на 
националното законодателство относно 
сроковете.

Or. de

Изменение 169
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приходи и разходи, които съгласно член 
24, параграфи 2 и 3 се считат за 

Приходи и разходи, които съгласно член 
24, параграфи 2 и 3 се считат за 
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реализирани преди данъкоплатецът да 
избере да влезе в системата, предвидена 
в настоящата директива, но не са били 
включени в данъчната основа по силата 
на националното законодателство за 
облагане с корпоративен данък, 
приложимо за данъкоплатеца на 
предходния етап, се добавят към 
данъчната основа или се приспадат от 
нея, в зависимост от случая, в 
съответствие с правилата на 
националното законодателство относно 
сроковете.

реализирани преди влизането в сила на
системата, предвидена в настоящата 
директива, но не са били включени в 
данъчната основа по силата на 
националното законодателство за 
облагане с корпоративен данък, 
приложимо за данъкоплатеца на 
предходния етап, се добавят към 
данъчната основа или се приспадат от 
нея, в зависимост от случая, в 
съответствие с правилата на 
националното законодателство относно 
сроковете.

Or. pt

Изменение 170
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 46 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приходи и разходи, които съгласно член 
24, параграфи 2 и 3 се считат за 
реализирани преди данъкоплатецът да 
избере да влезе в системата, предвидена 
в настоящата директива, но не са били 
включени в данъчната основа по силата 
на националното законодателство за 
облагане с корпоративен данък, 
приложимо за данъкоплатеца на 
предходния етап, се добавят към 
данъчната основа или се приспадат от 
нея, в зависимост от случая, в 
съответствие с правилата на 
националното законодателство относно 
сроковете.

Приходи и разходи, които съгласно член 
24, параграфи 2 и 3 се считат за 
реализирани преди данъкоплатецът да 
прилага системата, предвидена в 
настоящата директива, но не са били 
включени в данъчната основа по силата 
на националното законодателство за 
облагане с корпоративен данък, 
приложимо за данъкоплатеца на 
предходния етап, се добавят към 
данъчната основа или се приспадат от 
нея, в зависимост от случая, в 
съответствие с правилата на 
националното законодателство относно 
сроковете.

Or. fr

Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
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задължително.

Изменение 171
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приходите, които са били облагани 
съгласно приложимото национално 
законодателство преди 
данъкоплатецът да избере да влезе в
системата при сума, по-голяма от 
сумата, която би била включена в 
данъчната основа съгласно член 24, 
параграф 2, се приспада от данъчната 
основа.

Приходите, които са били облагани 
съгласно приложимото национално 
законодателство преди влизането в 
сила на системата при сума, по-голяма 
от сумата, която би била включена в 
данъчната основа съгласно член 24, 
параграф 2, се приспада от данъчната 
основа.

Or. pt

Изменение 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 46 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приходите, които са били облагани 
съгласно приложимото национално 
законодателство преди 
данъкоплатецът да избере да влезе в 
системата при сума, по-голяма от 
сумата, която би била включена в 
данъчната основа съгласно член 24, 
параграф 2, се приспада от данъчната 
основа.

Приходите, които са били облагани 
съгласно приложимото национално 
законодателство преди по отношение 
на данъкоплатеца да започне да се 
прилага системата при сума, по-голяма 
от сумата, която би била включена в 
данъчната основа съгласно член 24, 
параграф 2, се приспадат от данъчната 
основа.

Or. de
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Изменение 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Провизии, провизии за пенсии и за 
несъбираеми вземания, предвидени в 
членове 25, 26 и 27, подлежат на 
приспадане само когато възникват от 
дейности или сделки, извършени след 
като данъкоплатецът е решил да влезе 
в системата, предвидена в настоящата 
директива.

1. Провизии, провизии за пенсии и за 
несъбираеми вземания, предвидени в 
членове 25, 26 и 27, подлежат на 
приспадане само когато възникват от 
дейности или сделки, извършени след 
като по отношение на данъкоплатеца
е започнала да се прилага системата, 
предвидена в настоящата директива.

Or. de

Изменение 174
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Провизии, провизии за пенсии и за 
несъбираеми вземания, предвидени в 
членове 25, 26 и 27, подлежат на 
приспадане само когато възникват от 
дейности или сделки, извършени след 
като данъкоплатецът е решил да 
влезе в системата, предвидена в 
настоящата директива.

1. Провизии, провизии за пенсии и за 
несъбираеми вземания, предвидени в 
членове 25, 26 и 27, подлежат на 
приспадане само когато възникват от 
дейности или сделки, извършени след 
влизането в сила на системата, 
предвидена в настоящата директива.

Or. pt

Изменение 175
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 47 - параграф 1



AM\885627BG.doc 93/256 PE478.376v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Провизии, провизии за пенсии и за 
несъбираеми вземания, предвидени в 
членове 25, 26 и 27, подлежат на 
приспадане само когато възникват от 
дейности или сделки, извършени след 
като данъкоплатецът е решил да влезе в 
системата, предвидена в настоящата 
директива.

1. Провизии, провизии за пенсии и за 
несъбираеми вземания, предвидени в 
членове 25, 26 и 27, подлежат на 
приспадане само когато възникват от 
дейности или сделки, извършени след 
като данъкоплатецът е влязъл в 
системата, предвидена в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 47 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходи, извършени във връзка с 
дейности или сделки, извършени преди 
данъкоплатецът да е избрал да влезе в
системата, но за които не са правени 
приспадания, подлежат на приспадане.

2. Разходи, извършени във връзка с 
дейности или сделки, извършени преди 
по отношение на данъкоплатеца да е 
започнала да се прилага системата, но 
за които не са правени приспадания, 
подлежат на приспадане.

Or. de

Изменение 177
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходи, извършени във връзка с 
дейности или сделки, извършени преди 
данъкоплатецът да е избрал да влезе в
системата, но за които не са правени 
приспадания, подлежат на приспадане.

2. Разходи, извършени във връзка с 
дейности или сделки, извършени преди 
влизането в сила на системата, но за 
които не са правени приспадания, 
подлежат на приспадане.
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Or. pt

Изменение 178
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Суми, приспаднати преди 
данъкоплатецът да е избрал да влезе в
системата, не могат да бъдат 
приспаднати отново.

3. Суми, приспаднати преди влизането 
в сила на системата, не могат да бъдат 
приспаднати отново.

Or. pt

Изменение 179
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

Загуби от периода преди влизането в 
системата

заличава се

Когато данъкоплатец е реализирал 
загуби преди да е избрал да влезе в 
системата, предвидена в настоящата 
директива, които могат да бъдат 
прехвърлени за последващ период 
съгласно приложимото национално 
законодателство, но не са били 
покрити от съответни облагаеми 
печалби, въпросните загуби могат да 
бъдат приспаднати от данъчната 
основа доколкото това е предвидено в 
съответното национално 
законодателство.

Or. en
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Изменение 180
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 48 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Загуби от периода преди влизането в 
системата

Загуби от периода преди влизането в 
сила на системата

Or. pt

Изменение 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец е реализирал 
загуби преди да е избрал да влезе в
системата, предвидена в настоящата 
директива, които могат да бъдат 
прехвърлени за последващ период 
съгласно приложимото национално 
законодателство, но не са били покрити 
от съответни облагаеми печалби, 
въпросните загуби могат да бъдат 
приспаднати от данъчната основа 
доколкото това е предвидено в 
съответното национално 
законодателство.

Когато данъкоплатец е реализирал 
загуби преди системата, предвидена в 
настоящата директива, да е започнала 
да се прилага за него, които могат да 
бъдат прехвърлени за последващ период 
съгласно приложимото национално 
законодателство, но не са били покрити 
от съответни облагаеми печалби, 
въпросните загуби могат да бъдат 
приспаднати от данъчната основа 
доколкото това е предвидено в 
съответното национално 
законодателство.

Or. de

Изменение 182
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 48 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец е реализирал 
загуби преди да е избрал да влезе в 
системата, предвидена в настоящата 
директива, които могат да бъдат 
прехвърлени за последващ период 
съгласно приложимото национално 
законодателство, но не са били покрити 
от съответни облагаеми печалби, 
въпросните загуби могат да бъдат 
приспаднати от данъчната основа 
доколкото това е предвидено в 
съответното национално 
законодателство.

Когато данъкоплатец е реализирал 
загуби преди влизането в сила на 
системата, предвидена в настоящата 
директива, които могат да бъдат 
прехвърлени за последващ период 
съгласно приложимото национално 
законодателство, но не са били покрити 
от съответни облагаеми печалби, 
въпросните загуби могат да бъдат 
приспаднати от данъчната основа 
доколкото това е предвидено в 
съответното национално 
законодателство.

Or. pt

Изменение 183
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец е реализирал 
загуби преди да е избрал да влезе в 
системата, предвидена в настоящата 
директива, които могат да бъдат 
прехвърлени за последващ период 
съгласно приложимото национално 
законодателство, но не са били покрити 
от съответни облагаеми печалби, 
въпросните загуби могат да бъдат 
приспаднати от данъчната основа 
доколкото това е предвидено в 
съответното национално 
законодателство.

Когато данъкоплатец е реализирал 
загуби, преди да е влязъл в системата, 
предвидена в настоящата директива, 
които могат да бъдат прехвърлени за 
последващ период съгласно 
приложимото национално 
законодателство, но не са били покрити 
от съответни облагаеми печалби, 
въпросните загуби могат да бъдат 
приспаднати от данъчната основа 
доколкото това е предвидено в 
съответното национално 
законодателство.

Or. en
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Изменение 184
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи разпоредби относно излизането
от системата

заличава се

Когато данъкоплатец напуска 
системата, предвидена в настоящата 
директива, неговите активи и пасиви 
се признават по стойността им, 
изчислена в съответствие с 
правилата на системата, освен ако е 
предвидено друго в настоящата 
директива.

Or. fr

Изменение 185
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи разпоредби относно излизането 
от системата

заличава се

Когато данъкоплатец напуска 
системата, предвидена в настоящата 
директива, неговите активи и пасиви 
се признават по стойността им, 
изчислена в съответствие с 
правилата на системата, освен ако е 
предвидено друго в настоящата 
директива.

Or. pt
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Изменение 186
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи разпоредби относно излизането 
от системата

заличава се

Когато данъкоплатец напуска 
системата, предвидена в настоящата 
директива, неговите активи и пасиви 
се признават по стойността им, 
изчислена в съответствие с 
правилата на системата, освен ако е 
предвидено друго в настоящата 
директива.

Or. fr

Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
задължително и следователно не е възможно някой от тях да избере да не я прилага.

Изменение 187
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец напуска 
системата, предвидена в настоящата 
директива, неговите активи и пасиви 
се признават по стойността им, 
изчислена в съответствие с 
правилата на системата, освен ако е 
предвидено друго в настоящата 
директива.

заличава се

Or. pt
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Изменение 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец напуска
системата, предвидена в настоящата 
директива, неговите активи и пасиви се 
признават по стойността им, изчислена 
в съответствие с правилата на 
системата, освен ако е предвидено друго 
в настоящата директива.

Когато правната форма на 
предприятието се промени така, че 
тя вече не е обхваната от 
разпоредбите на системата, предвидена 
в настоящата директива, неговите 
активи и пасиви се признават по 
стойността им, изчислена в 
съответствие с правилата на системата, 
освен ако е предвидено друго в 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 49 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец напуска 
системата, предвидена в настоящата 
директива, повторното му включване 
в съответната система е разрешено 
след период от най-малко три години.

Or. en

Обосновка

Дистанцията във времето е необходима с цел намаляване на риска от агресивно 
данъчно планиране поради съчетанието от ОКООКД и националната система на 
корпоративен данък и честото пренасочване между тях.
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Изменение 190
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълготрайни активи, амортизирани в 
група

заличава се

Когато данъкоплатец напуска 
системата, предвидена в настоящата 
директива, неговата група активи, 
определена в съответствие с 
правилата на системата, предвидена 
в настоящата директива, се признава 
за целите на облагането по 
националното данъчно 
законодателство, приложими 
впоследствие, за една група активи, 
която ще се амортизира по 
регресивния метод по годишна ставка 
25 %.

Or. fr

Изменение 191
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълготрайни активи, амортизирани в 
група

заличава се

Когато данъкоплатец напуска 
системата, предвидена в настоящата 
директива, неговата група активи, 
определена в съответствие с 
правилата на системата, предвидена 
в настоящата директива, се признава 
за целите на облагането по 
националното данъчно 
законодателство, приложими 



AM\885627BG.doc 101/256 PE478.376v01-00

BG

впоследствие, за една група активи, 
която ще се амортизира по 
регресивния метод по годишна ставка 
25 %.

Or. pt

Изменение 192
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълготрайни активи, амортизирани в 
група

заличава се

Когато данъкоплатец напуска 
системата, предвидена в настоящата 
директива, неговата група активи, 
определена в съответствие с 
правилата на системата, предвидена 
в настоящата директива, се признава 
за целите на облагането по 
националното данъчно 
законодателство, приложими 
впоследствие, за една група активи, 
която ще се амортизира по 
регресивния метод по годишна ставка 
25 %.

Or. fr

Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
задължително и следователно не е възможно някой от тях да избере да не я прилага.

Изменение 193
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 50 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец напуска 
системата, предвидена в настоящата 
директива, неговата група активи, 
определена в съответствие с 
правилата на системата, предвидена 
в настоящата директива, се признава 
за целите на облагането по 
националното данъчно 
законодателство, приложими 
впоследствие, за една група активи, 
която ще се амортизира по 
регресивния метод по годишна ставка 
25 %.

заличава се

Or. pt

Изменение 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато данъкоплатец напуска
системата, предвидена в настоящата 
директива, неговата група активи, 
определена в съответствие с правилата
на системата, предвидена в настоящата 
директива, се признава за целите на 
облагането по националното данъчно 
законодателство, приложими 
впоследствие, за една група активи, 
която ще се амортизира по регресивния 
метод по годишна ставка 25 %.

Когато правната форма на 
предприятието се промени така, че 
тя вече не е обхваната от 
разпоредбите на системата, предвидена 
в настоящата директива, неговата група 
активи, определена в съответствие с 
правилата на системата, предвидена в 
настоящата директива, се признава за
целите на облагането по националното 
данъчно законодателство, приложими 
впоследствие, за една група активи, 
която ще се амортизира по регресивния 
метод по годишна ставка 25 %.

Or. de
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Изменение 195
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дългосрочни договори при 
напускането на системата

заличава се

След като данъкоплатецът напусне 
системата приходите и разходите, 
произтичащи от дългосрочни 
договори, се третират в 
съответствие с правилата на 
националната данъчна система, 
приложими впоследствие. Приходите 
и разходите обаче, които вече са 
отчетени за данъчни цели в 
системата, предвидена в настоящата 
директива, не се вземат предвид 
отново.

Or. fr

Изменение 196
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дългосрочни договори при 
напускането на системата

заличава се

След като данъкоплатецът напусне 
системата приходите и разходите, 
произтичащи от дългосрочни 
договори, се третират в 
съответствие с правилата на 
националната данъчна система, 
приложими впоследствие. Приходите 
и разходите обаче, които вече са 
отчетени за данъчни цели в 
системата, предвидена в настоящата 
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директива, не се вземат предвид 
отново.

Or. pt

Изменение 197
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дългосрочни договори при 
напускането на системата

заличава се

След като данъкоплатецът напусне 
системата приходите и разходите, 
произтичащи от дългосрочни 
договори, се третират в 
съответствие с правилата на 
националната данъчна система, 
приложими впоследствие. Приходите 
и разходите обаче, които вече са 
отчетени за данъчни цели в 
системата, предвидена в настоящата 
директива, не се вземат предвид 
отново.

Or. fr

Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
задължително и следователно не е възможно някой от тях да избере да не я прилага.

Изменение 198
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като данъкоплатецът напусне 
системата приходите и разходите, 

заличава се
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произтичащи от дългосрочни 
договори, се третират в 
съответствие с правилата на 
националната данъчна система, 
приложими впоследствие. Приходите 
и разходите обаче, които вече са 
отчетени за данъчни цели в 
системата, предвидена в настоящата 
директива, не се вземат предвид 
отново.

Or. pt

Изменение 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като данъкоплатецът напусне
системата приходите и разходите, 
произтичащи от дългосрочни договори, 
се третират в съответствие с правилата 
на националната данъчна система, 
приложими впоследствие. Приходите и 
разходите обаче, които вече са отчетени 
за данъчни цели в системата, 
предвидена в настоящата директива, не 
се вземат предвид отново.

Когато правната форма на 
предприятието се промени така, че 
тя вече не е обхваната от 
разпоредбите на системата, приходите 
и разходите, произтичащи от 
дългосрочни договори, се третират в 
съответствие с правилата на 
националната данъчна система, 
приложими впоследствие. Приходите и 
разходите обаче, които вече са отчетени 
за данъчни цели в системата, 
предвидена в настоящата директива, не 
се вземат предвид отново.

Or. de

Изменение 200
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 52
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Провизии и приспадания при 
напускането на системата

заличава се

След като данъкоплатецът напусне 
системата, предвидена в настоящата 
директива, разходите, които вече са 
били приспаднати в съответствие с 
членове 25—27 не могат да бъдат 
приспаднати отново.

Or. fr

Изменение 201
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Провизии и приспадания при 
напускането на системата

заличава се

След като данъкоплатецът напусне 
системата, предвидена в настоящата 
директива, разходите, които вече са 
били приспаднати в съответствие с 
членове 25—27 не могат да бъдат 
приспаднати отново.

Or. pt

Изменение 202
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Провизии и приспадания при 
напускането на системата

заличава се
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След като данъкоплатецът напусне 
системата, предвидена в настоящата 
директива, разходите, които вече са 
били приспаднати в съответствие с 
членове 25—27 не могат да бъдат 
приспаднати отново.

Or. fr

Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
задължително и следователно не е възможно някой от тях да избере да не я прилага.

Изменение 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като данъкоплатецът напусне
системата, предвидена в настоящата 
директива, разходите, които вече са 
били приспаднати в съответствие с 
членове 25—27 не могат да бъдат 
приспаднати отново.

Ако правната форма на 
предприятието се промени така, че 
тя вече не е обхваната от 
разпоредбите на системата, предвидена 
в настоящата директива, разходите, 
които вече са били приспаднати в 
съответствие с членове 25—27 не могат 
да бъдат приспаднати отново.

Or. de

Изменение 204
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Загуби при напускане на системата заличава се
Загубите, реализирани от 
данъкоплатеца, които не са били 
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покрити от съответни облагаеми 
печалби в съответствие с правилата
на системата, предвидена в 
настоящата директива, се 
прехвърлят за последващ период 
съгласно националното 
законодателство за облагане с 
корпоративен данък.

Or. fr

Изменение 205
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Загуби при напускане на системата заличава се
Загубите, реализирани от 
данъкоплатеца, които не са били 
покрити от съответни облагаеми 
печалби в съответствие с правилата 
на системата, предвидена в 
настоящата директива, се 
прехвърлят за последващ период 
съгласно националното 
законодателство за облагане с 
корпоративен данък.

Or. pt

Изменение 206
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Загуби при напускане на системата заличава се
Загубите, реализирани от 
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данъкоплатеца, които не са били 
покрити от съответни облагаеми 
печалби в съответствие с правилата 
на системата, предвидена в 
настоящата директива, се 
прехвърлят за последващ период 
съгласно националното 
законодателство за облагане с 
корпоративен данък.

Or. fr

Обосновка

Според настоящото изменение, прилагането на системата спрямо субектите, които 
имат право на това (тези, които отговарят на критериите за консолидиране) е 
задължително и следователно не е възможно някой от тях да избере да не я прилага.

Изменение 207
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Загубите, реализирани от 
данъкоплатеца, които не са били 
покрити от съответни облагаеми 
печалби в съответствие с правилата 
на системата, предвидена в 
настоящата директива, се 
прехвърлят за последващ период 
съгласно националното 
законодателство за облагане с 
корпоративен данък.

заличава се

Or. pt

Изменение 208
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 54
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Дъщерни дружества с квалифицирано 
дялово участие на дружеството-
майка

заличава се

1. Дъщерни дружества с 
квалифицирано дялово участие на 
дружеството-майка са всички преки 
дъщерни дружества и дъщерни 
дружества от следващо йерархично 
ниво, в които дружеството майка 
разполага със следните права:
а) право да упражнява повече от 50 % 
от правата на глас;
б) право на собственост върху над 
75 % от капитала на дружеството 
или над 75 % от правата на дял от 
печалбата.
2. За целите на изчисляване на 
праговете, посочени в параграф 1, по 
отношение на дружества, различни 
от преките дъщерни дружества, се 
прилагат следните правила:
а) след като бъде достигнат прагът 
за правата на глас по отношение на 
преките дъщерни дружества и 
дъщерните дружества от следващо 
йерархично ниво, се смята, че 
дружеството майка притежава 
100 % от тези права.
б) правото на участие в 
разпределението на печалбата и на 
собственост на капитала се 
изчислява, като се умножат дяловете 
в дъщерните дружества от 
междинни йерархични нива на всяко 
ниво. При изчислението също така се 
вземат предвид и правата на 
собственост, които възлизат на 75 % 
или по-малко, притежавани пряко 
или косвено от дружеството майка, 
включително правата в дружества, 
които са местни лица на трета 
държава.
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Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 209
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 54 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дъщерни дружества с 
квалифицирано дялово участие на 
дружеството-майка са всички преки 
дъщерни дружества и дъщерни 
дружества от следващо йерархично 
ниво, в които дружеството майка 
разполага със следните права:

заличава се

а) право да упражнява повече от 50 % 
от правата на глас;
б) право на собственост върху над 
75 % от капитала на дружеството 
или над 75 % от правата на дял от 
печалбата.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 210
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – уводна част



PE478.376v01-00 112/256 AM\885627BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дъщерни дружества с квалифицирано 
дялово участие на дружеството-майка са 
всички преки дъщерни дружества и 
дъщерни дружества от следващо 
йерархично ниво, в които дружеството 
майка разполага със следните права:

1. Дъщерни дружества с квалифицирано 
дялово участие на дружеството-майка са 
всички преки дъщерни дружества и 
дъщерни дружества от следващо 
йерархично ниво, в които дружеството 
майка разполага с повече от 50% от 
правата на глас и от правата на дял 
от печалбата.

Or. pt

Изменение 211
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) право да упражнява повече от 50 % 
от правата на глас;

заличава се

Or. pt

Изменение 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) право да упражнява повече от 50 % от 
правата на глас;

а) право да упражнява повече от 20 % от 
правата на глас;

Or. de

Изменение 213
Miguel Portas
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Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) право на собственост върху над 
75 % от капитала на дружеството 
или над 75 % от правата на дял от 
печалбата.

заличава се

Or. pt

Изменение 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) право на собственост върху над 75 %
от капитала на дружеството или над 
75 % от правата на дял от печалбата.

б) право на собственост върху над 25 %
от капитала на дружеството или над 
25 % от правата на дял от печалбата.

Or. de

Изменение 215
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 54 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на изчисляване на 
праговете, посочени в параграф 1, по 
отношение на дружества, различни 
от преките дъщерни дружества, се 
прилагат следните правила:

заличава се

а) след като бъде достигнат прагът 
за правата на глас по отношение на 
преките дъщерни дружества и 
дъщерните дружества от следващо 
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йерархично ниво, се смята, че 
дружеството майка притежава 
100 % от тези права.
б) правото на участие в 
разпределението на печалбата и на 
собственост на капитала се 
изчислява, като се умножат дяловете 
в дъщерните дружества от 
междинни йерархични нива на всяко 
ниво. При изчислението също така се 
вземат предвид и правата на 
собственост, които възлизат на 75 % 
или по-малко, притежавани пряко 
или косвено от дружеството майка, 
включително правата в дружества, 
които са местни лица на трета 
държава.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 216
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правото на участие в разпределението 
на печалбата и на собственост на 
капитала се изчислява, като се 
умножат дяловете в дъщерните 
дружества от междинни йерархични 
нива на всяко ниво. При изчислението 
също така се вземат предвид и правата 
на собственост, които възлизат на 
75 % или по-малко, притежавани пряко 
или косвено от дружеството майка, 
включително правата в дружества, 
които са местни лица на трета държава.

б) правото на участие в разпределението 
на печалбата се изчислява, като се 
умножат дяловете в дъщерните 
дружества от междинни йерархични 
нива на всяко ниво. При изчислението 
също така се вземат предвид и всички 
права на собственост, притежавани 
пряко или косвено от дружеството 
майка, включително правата в 
дружества, които са местни лица на 
трета държава.
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Or. pt

Изменение 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правото на участие в разпределението 
на печалбата и на собственост на 
капитала се изчислява, като се умножат 
дяловете в дъщерните дружества от 
междинни йерархични нива на всяко 
ниво. При изчислението също така се 
вземат предвид и правата на 
собственост, които възлизат на 75 % или 
по-малко, притежавани пряко или 
косвено от дружеството майка, 
включително правата в дружества, 
които са местни лица на трета държава.

б) правото на участие в разпределението 
на печалбата и на собственост на 
капитала се изчислява, като се умножат 
дяловете в дъщерните дружества от 
междинни йерархични нива на всяко 
ниво. При изчислението също така се 
вземат предвид и правата на 
собственост, които възлизат на 25 % или 
по-малко, притежавани пряко или 
косвено от дружеството майка, 
включително правата в дружества, 
които са местни лица на трета държава.

Or. de

Изменение 218
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

Образуване на група заличава се
1. Местен данъкоплатец образува 
група с:
а) всички свои места на стопанска 
дейност в други държави-членки;
б) всички места на стопанска 
дейност в държава-членка на свои 
дъщерни дружества с квалифицирано 
дялово участие — местни лица в 
трета държава;
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в) всички свои дъщерни дружества с 
квалифицирано дялово участие, които 
са местни лица в една или няколко 
държави-членки;
г) други местни данъкоплатци, които 
са дъщерни дружества с 
квалифицирано дялово участие на 
същото дружество, което е местно 
лице в трета държава и изпълнява 
условията на член 2, параграф 2, буква 
а).
2. Чуждестранен данъкоплатец 
образува група по отношение на 
всички свои места на стопанска 
дейност в държавите-членки и всички 
дъщерни дружества с квалифицирано 
участие, които са местни лица в една 
или няколко държави-членки, 
включително местата на стопанска 
дейност на последните в държавите-
членки.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 219
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Несъстоятелност заличава се
Дружество, което е в производство по 
несъстоятелност или по ликвидация, 
не може да стане член на група. 
Данъкоплатец, по отношение на 
който е открито производство по 
несъстоятелност или по ликвидация, 
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напуска групата незабавно.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 220
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхват на консолидацията заличава се
1. Консолидират се данъчните основи 
на членовете на групата.
2. Когато консолидираната данъчна 
основа е отрицателна, загубата се 
пренася и може да бъде приспадната 
от следващата положителна 
консолидирана данъчна основа. 
Когато консолидираната данъчна 
основа е положителна, тя се 
разпределя в съответствие с членове 
86—102.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 221
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 57 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато консолидираната данъчна 
основа е отрицателна, загубата се 
пренася и може да бъде приспадната
от следващата положителна 
консолидирана данъчна основа. Когато 
консолидираната данъчна основа е 
положителна, тя се разпределя в 
съответствие с членове 86—102.

2. Когато консолидираната данъчна 
основа е отрицателна, загубата се 
пренася в следващата година и се 
приспада от следващата положителна 
консолидирана данъчна основа. Когато 
консолидираната данъчна основа е 
положителна, тя се разпределя в 
съответствие с членове 86—102.

Or. pt

Изменение 222
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 57 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато отрицателната 
консолидирана данъчна основа 
съответства на първата данъчна 
година на данъкоплатеца, тя може да 
бъде пренасяна в следващите три 
години, като бъде приспадна от 
съответните положителни данъчни 
основи, когато те съществуват. 
Когато отрицателната 
консолидирана данъчна основа 
съответства на втората данъчна 
година на данъкоплатеца, тя може да 
бъде пренасяна в следващите две 
години, като бъде приспадна от 
съответните положителни данъчни 
основи, когато те съществуват.

Or. pt

Изменение 223
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 57 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. При консолидацията не се вземат 
под внимание годините преди 
влизането в сила на настоящата 
директива. Загубите, натрупани 
преди влизането в сила на 
настоящата директива, не могат да 
бъдат консолидирани.

Or. en

Изменение 224
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 57 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 а
Липса на обратно действие

Консолидирането се прилага 
единствено към облагаемите печалби, 
реализирани от влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. fr

Изменение 225
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 57 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 a
Загубите не могат да бъдат 
пренасяни за период, надхвърлящ пет 
години.

Or. en

Изменение 226
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокове заличава се
1. Праговете по член 54 трябва да 
бъдат спазвани през цялата данъчна 
година.
2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 данъкоплатецът става 
член на група на датата, на която се 
достигнат праговете по член 54. 
Изискванията за праговете трябва да 
бъдат удовлетворени най-малко девет 
последователни месеца, като при 
неизпълнение на това условие 
данъкоплатецът се третира като 
лице, което никога не е ставало член 
на групата.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 227
Miguel Portas
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Предложение за директива
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 данъкоплатецът става член 
на група на датата, на която се
достигнат праговете по член 54.
Изискванията за праговете трябва да
бъдат удовлетворени най-малко девет 
последователни месеца, като при 
неизпълнение на това условие 
данъкоплатецът се третира като лице, 
което никога не е ставало член на 
групата.

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 данъкоплатецът става член 
на група на датата, на която се достигне 
прагът по член 54. Изискването за 
праг трябва да бъде удовлетворено най-
малко девет последователни месеца, 
като при неизпълнение на това условие 
данъкоплатецът се третира като лице, 
което никога не е ставало член на 
групата.

Or. pt

Изменение 228
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 58 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 данъкоплатецът става член 
на група на датата, на която се 
достигнат праговете по член 54. 
Изискванията за праговете трябва да 
бъдат удовлетворени най-малко девет
последователни месеца, като при 
неизпълнение на това условие 
данъкоплатецът се третира като лице, 
което никога не е ставало член на 
групата.

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 данъкоплатецът става член 
на група на датата, на която се 
достигнат праговете по член 54. 
Изискванията за праговете трябва да 
бъдат удовлетворени най-малко 
дванадесет последователни месеца, 
като при неизпълнение на това условие 
данъкоплатецът се третира като лице, 
което никога не е ставало член на 
групата.

Or. fr

Изменение 229
Danuta Jazłowiecka
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Предложение за директива
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Елиминиране на вътрешногрупови 
сделки

заличава се

1. При изчисляването на 
консолидираната основа не се вземат 
под внимание печалби и загуби, 
произтичащи от сделки, извършени 
пряко между членовете на групата.
2. Приема се, че дадена сделка е 
вътрешногрупова, когато двете 
страни по сделката са членове на 
групата в момента на сключването 
на сделката, а свързаните с нея 
приходи и разходи трябва да бъдат 
признати.
3. Групите прилагат последователен 
и подходящо документиран метод 
при осчетоводяването на 
вътрешногруповите сделки. Групите 
могат да променят метода само по 
основателни търговски причини в 
началото на данъчната година.
4. Методът на осчетоводяването на 
вътрешногруповите сделки позволява 
установяването на всички трансфери 
и продажби в рамките на групата по 
по-ниската от двете стойности —
себестойност и стойност за данъчни 
цели.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 230
Rolandas Paksas
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Предложение за директива
Член 59 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Групите прилагат последователен 
и подходящо документиран метод 
при осчетоводяването на 
вътрешногруповите сделки. Групите 
могат да променят метода само по 
основателни търговски причини в 
началото на данъчната година.

заличава се

Or. lt

Изменение 231
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 59 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Методът на осчетоводяването на 
вътрешногруповите сделки позволява 
установяването на всички трансфери 
и продажби в рамките на групата по 
по-ниската от двете стойности —
себестойност и стойност за данъчни 
цели.

заличава се

Or. lt

Изменение 232
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данък, удържан при източника заличава се
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Сделките между членове на групата 
не се облагат с данък, удържан при 
източника, и други удръжки при 
източника.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 233
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълготрайни активи при влизането в 
групата

заличава се

Когато данъкоплатец е икономически 
собственик на неамортизируеми 
дълготрайни активи или 
индивидуално амортизируеми 
дълготрайни активи на датата на 
влизането в групата и някой от тези 
активи се продаде от член на групата 
в рамките на пет години от тази 
дата, в годината на продажбата се 
коригира разпределеният дял на члена 
на групата, който е бил икономически 
собственик на този актив на датата 
на влизане. Постъпленията от 
такава продажба се добавят към 
този дял и се приспадат разходите, 
свързани с неамортизируемите 
активи и със стойността за данъчни 
цели на амортизируемите активи.
Такава корекция се извършва и по 
отношение на финансовите активи с 
изключение на акциите или дяловете 
от свързани предприятия, дяловите 
участия и собствените акции.
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Ако в резултат на преобразуване на 
дружеството данъкоплатецът вече 
не съществува или вече няма място 
на стопанска дейност в държавата-
членка, в която е бил местно лице на 
датата на влизането в групата, се 
смята, че то има място на стопанска 
дейност там за целите на 
прилагането на разпоредбите на 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 234
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дългосрочни договори при влизането в 
групата

заличава се

Приходите и разходите, начислени 
съгласно член 24, параграфи 2 и 3 
преди влизането на данъкоплатеца в 
групата, но които все още не са 
включени при изчисляването на 
данъка съгласно приложимото 
национално законодателство в 
областта на облагането с 
корпоративен данък, се добавят или 
приспадат от разпределения дял в 
съответствие със сроковете, 
предвидени в националното 
законодателство.
Приходите, които са били облагани 
съгласно приложимото национално 
законодателство преди влизането на 
данъкоплатеца в групата при сума, 
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по-голяма от сумата, която би била 
облагана съгласно член 24, параграф 2, 
се приспадат от разпределения дял.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 235
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

Провизии и приспадания при 
влизането в групата

заличава се

Разходите, обхванати от членове 25, 
26 и 27, които са направени във връзка 
с дейности или сделки, извършени 
преди влизането на данъкоплатеца в 
групата, но за които не са направени 
провизии или приспадания по 
приложимото национално 
законодателство в областта на 
корпоративното данъчно облагане, се 
приспадат само с оглед на 
разпределения дял на данъкоплатеца, 
освен ако са направени повече от пет 
години след влизането на 
данъкоплатеца в групата.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.
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Изменение 236
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

Загуби при влизането в групата заличава се
Неприспаднати загуби, понесени от 
данъкоплатец или място на 
стопанска дейност съгласно 
правилата на настоящата директива 
или съгласно националното 
законодателство за облагане с 
корпоративен данък преди влизането 
в групата, не могат да бъдат 
приспаднати от консолидираната 
основа за облагане с корпоративен 
данък. Такива загуби се пренасят към 
следващ период и могат да бъдат 
приспаднати от разпределения дял в 
съответствие с член 43 или с 
националното законодателство в 
областта на облагането с 
корпоративен данък, приложимо към 
данъкоплатеца при липса на 
системата, предвидена от 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 237
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 65
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Прекратяване на групата заличава се
При прекратяване на група се приема, 
че и данъчната година приключва. 
Консолидираната основа за облагане с 
корпоративен данък и 
неприспаднатите загуби на групата 
се разпределят между членовете на 
групата в съответствие с членове 
86—120 въз основа на факторите за 
разпределение, приложими за 
данъчната година на 
прекратяването.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 238
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

Загуби след прекратяване на групата заличава се
След прекратяването на групата 
загубите се третират както следва:
а) ако данъкоплатецът остава в 
системата, предвидена от 
настоящата директива, но е извън 
група, загубите се пренасят и 
приспадат съгласно член 43;
б) ако данъкоплатецът се присъедини 
към друга група, загубите се пренасят 
за следващ период и се приспадат от 
неговия разпределен дял;
в) ако данъкоплатецът напусне 
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системата, загубите се пренасят и се 
приспадат съгласно националното 
законодателство за корпоративно 
подоходно облагане, което става 
приложимо, както в ситуацията, при 
която данъкоплатецът е бил 
подчинен на това законодателство.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 239
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ако данъкоплатецът остава в 
системата, предвидена от 
настоящата директива, но е извън
група, загубите се пренасят и приспадат 
съгласно член 43;

a) ако данъкоплатецът не принадлежи 
към никаква група, загубите се 
пренасят и приспадат съгласно член 43; 

Or. fr

Изменение 240
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ако данъкоплатецът остава в 
системата, предвидена от 
настоящата директива, но е извън 
група, загубите се пренасят и приспадат 

a) ако данъкоплатецът остава извън 
група, загубите се пренасят и приспадат 
съгласно член 43;
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съгласно член 43;

Or. pt

Изменение 241
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

c) ако данъкоплатецът напусне 
системата, загубите се пренасят и се 
приспадат съгласно националното 
законодателство за корпоративно 
подоходно облагане, което става 
приложимо, както в ситуацията, при 
която данъкоплатецът е бил 
подчинен на това законодателство.

заличава се

Or. fr

Изменение 242
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако данъкоплатецът напусне 
системата, загубите се пренасят и се 
приспадат съгласно националното 
законодателство за корпоративно 
подоходно облагане, което става 
приложимо, както в ситуацията, при 
която данъкоплатецът е бил 
подчинен на това законодателство.

заличава се

Or. pt
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Изменение 243
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дълготрайни активи при 
напускането на групата

заличава се

Ако неамортизируеми дълготрайни 
активи или индивидуално 
амортизируеми дълготрайни активи, 
с изключение на тези, които са дали 
основание за ограничено 
освобождаване съгласно член 75, 
бъдат продадени в рамките на три 
години от напускането на групата на 
данъкоплатеца, който е 
икономически собственик на тези 
активи, постъпленията се добавят 
към консолидираната данъчна основа 
на групата в годината на 
продажбата и се приспадат 
разходите, свързани с 
неамортизируемите активи, и 
стойността за данъчни цели на 
амортизируемите активи.
Същото правило се прилага и по 
отношение на финансовите активи с 
изключение на дялове или акции в 
свързани предприятия, дяловите 
участия и собствените акции.
Дотолкова, доколкото 
постъпленията от продажбата се 
прибавят към консолидираната 
основа на групата за облагане с 
корпоративен данък, те не се облагат 
по друг начин.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.
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Изменение 244
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създадени в предприятието 
нематериални активи

заличава се

При напускането на групата на 
данъкоплатец, който е икономически 
собственик на един или повече 
създадени в предприятието 
нематериални активи, към 
консолидираната данъчна основа на 
останалите членове на групата се 
прибавя сума, равна на направените 
разходи по отношение на тези активи 
за научноизследователска и развойна 
дейност, маркетинг и реклама през 
предходните пет години. 
Прибавената сума обаче не трябва да 
надхвърля стойността на активите 
при напускането на групата на 
данъкоплатеца. Тези разходи се 
поемат от данъкоплатеца, напускащ 
групата, и се разглеждат в 
съответствие с националното 
законодателство за корпоративното 
подоходно облагане, което става 
приложимо за данъкоплатеца, или в 
съответствие с настоящата 
директива, ако то остава в рамките 
на системата, предвидена в 
директивата.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.
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Изменение 245
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При напускането на групата на 
данъкоплатец, който е икономически 
собственик на един или повече 
създадени в предприятието 
нематериални активи, към 
консолидираната данъчна основа на 
останалите членове на групата се 
прибавя сума, равна на направените 
разходи по отношение на тези активи за 
научноизследователска и развойна 
дейност, маркетинг и реклама през 
предходните пет години. Прибавената 
сума обаче не трябва да надхвърля 
стойността на активите при напускането 
на групата на данъкоплатеца. Тези 
разходи се поемат от данъкоплатеца, 
напускащ групата, и се разглеждат в 
съответствие с националното 
законодателство за корпоративното 
подоходно облагане, което става 
приложимо за данъкоплатеца, или в 
съответствие с настоящата директива, 
ако то остава в рамките на 
системата, предвидена в 
директивата.

При напускането на групата на 
данъкоплатец, който е икономически 
собственик на един или повече 
създадени в предприятието 
нематериални активи, към 
консолидираната данъчна основа на 
останалите членове на групата се 
прибавя сума, равна на направените 
разходи по отношение на тези активи за 
научноизследователска и развойна 
дейност, маркетинг и реклама през 
предходните пет години. Прибавената 
сума обаче не трябва да надхвърля 
стойността на активите при напускането 
на групата на данъкоплатеца. Тези 
разходи се поемат от данъкоплатеца, 
напускащ групата, и се разглеждат в 
съответствие с правилата, предвидени 
в настоящата директива.

Or. pt

Изменение 246
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

Загуби при напускане на групата заличава се
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Не се прехвърлят загуби към член на 
групата, който я напуска.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 247
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преобразуване на дружество в 
рамките на групата

заличава се

1. Преобразуване на дружество в 
рамките на групата или 
преместването на седалището на 
данъкоплатеца, който е член на 
групата, не е основание за промени в 
печалбите и загубите за целите на 
определянето на консолидираната 
данъчна основа. В този случай се 
прилага член 59, параграф 3.
2. Независимо от параграф 1, когато в 
резултат на преобразуване на 
дружество или поредица от сделки 
между членовете на групата в 
рамките на две години всички активи 
на данъкоплатеца по същество за 
прехвърлени към друга държава-
членка, а факторът активи се 
променя съществено, се прилагат 
следните правила:
За период от пет години след 
прехвърлянето прехвърлените активи 
се включват във фактора активи на 
прехвърлящия данъкоплатец, 
доколкото член на групата 
продължава да бъде икономически 
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собственик на активите. Ако 
данъкоплатецът вече не съществува 
или вече няма място на стопанска 
дейност в държавата-членка, от 
която са прехвърлени активите, се 
смята, че той има място на 
стопанска дейност там за целите на 
прилагането на разпоредбите на
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 248
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данъчно третиране на загуби при 
преобразуване на дружества с 
участието на две или повече групи

заличава се

1. Когато в резултат на преобразуване 
на дружество една или повече групи 
или два или повече члена на група 
стават част от друга група, 
неприспаднатите загуби от 
съществувалата преди това група или 
групи се разпределят на всеки от 
техните членове в съответствие с 
членове 86—102 въз основа на 
факторите, приложими за данъчната 
година, в която е извършено 
преобразуването на дружеството, и 
се пренасят към следващи години.
2. Когато двама или повече главни 
данъкоплатци се сливат по смисъла 
на член 2, буква а), подточки i) и ii) от 
Директива 2009/133/ЕО19 на Съвета, 
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всяка неприспадната загуба на 
групата се разпределя на нейните 
членове в съответствие с членове 
86—102 въз основа на факторите, 
приложими за данъчната година, в 
която се извършва сливането и се 
пренасят за следващи години.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 249
Thomas Händel

Предложение за директива
Член 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прогресивно освобождаване заличава се
Без да се засяга член 75, приходите, 
които са освободени от данъчно 
облагане съгласно член 11, букви в), г) 
или д), могат да бъдат взети под 
внимание при определяне на 
данъчната ставка, приложима към 
данъкоплатеца.

Or. de

Изменение 250
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прогресивно освобождаване заличава се
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Без да се засяга член 75, приходите, 
които са освободени от данъчно 
облагане съгласно член 11, букви в), г) 
или д), могат да бъдат взети под 
внимание при определяне на 
данъчната ставка, приложима към 
данъкоплатеца.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 251
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 72 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга член 75, приходите, 
които са освободени от данъчно 
облагане съгласно член 11, букви в), г) 
или д), могат да бъдат взети под 
внимание при определяне на данъчната 
ставка, приложима към данъкоплатеца.

Без да се засяга член 75, приходите, 
които са освободени от данъчно 
облагане съгласно член 11, буква д), 
могат да бъдат взети под внимание при 
определяне на данъчната ставка, 
приложима към данъкоплатеца.

Or. pt

Изменение 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

Клауза за прехвърляне заличава се
Член 11, букви в), г) или д) не се 
прилагат в изброените по-долу 
случаи, когато субектът, който е 
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разпределил печалбата, субектът, от 
който са продадени акции или дялове, 
или мястото на стопанска дейност 
се третират в държавата на 
пребиваване на субекта или в 
държавата, в която се намира 
мястото на стопанска дейност, по 
един от следните начини:
а) облагане с данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена 
ставка за корпоративен данък, по-
ниска от 40 % от средната 
законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки.
б) облагане по специален режим в 
тази трета държава, при който се 
разрешава значително по-ниско 
равнище на данъчно облагане, 
отколкото по общия режим.
Всяка година Комисията публикува 
средната законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки. Тя се изчислява 
като средноаритметична величина. 
За целите на настоящия член и на 
членове 81 и 82 измененията на 
ставката се прилагат на първо място 
по отношение на данъкоплатците от 
данъчната година, започваща след 
изменението.

Or. de

Изменение 253
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

Клауза за прехвърляне заличава се
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Член 11, букви в), г) или д) не се 
прилагат в изброените по-долу 
случаи, когато субектът, който е 
разпределил печалбата, субектът, от 
който са продадени акции или дялове, 
или мястото на стопанска дейност 
се третират в държавата на 
пребиваване на субекта или в 
държавата, в която се намира 
мястото на стопанска дейност, по 
един от следните начини:
а) облагане с данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена 
ставка за корпоративен данък, по-
ниска от 40 % от средната 
законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки.
б) облагане по специален режим в 
тази трета държава, при който се 
разрешава значително по-ниско 
равнище на данъчно облагане, 
отколкото по общия режим.
Всяка година Комисията публикува 
средната законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки. Тя се изчислява 
като средноаритметична величина. 
За целите на настоящия член и на 
членове 81 и 82 измененията на 
ставката се прилагат на първо място 
по отношение на данъкоплатците от 
данъчната година, започваща след 
изменението.

Or. en

Изменение 254
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11, букви в), г) или д) не се 
прилагат в изброените по-долу случаи, 
когато субектът, който е разпределил 
печалбата, субектът, от който са 
продадени акции или дялове, или 
мястото на стопанска дейност се 
третират в държавата на пребиваване на 
субекта или в държавата, в която се 
намира мястото на стопанска дейност, 
по един от следните начини:

Член 11, буква д) не се прилагат в 
изброените по-долу случаи, когато 
субектът, който е разпределил 
печалбата, субектът, от който са 
продадени акции или дялове, или 
мястото на стопанска дейност се 
третират в държавата на пребиваване на 
субекта или в държавата, в която се 
намира мястото на стопанска дейност, 
по един от следните начини:

Or. pt

Изменение 255
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) облагане с данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък, по-ниска от 
40 % от средната законоустановена 
ставка за корпоративния данък, 
приложима в държавите-членки.

a) облагане с данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък, по-ниска от 
20%;

Or. pt

Изменение 256
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) облагане с данък върху печалбата а) облагане с данък върху печалбата 
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съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък, по-ниска от 
40 % от средната законоустановена 
ставка за корпоративния данък, 
приложима в държавите-членки.

съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък, по-ниска от 
100 % от средната законоустановена 
ставка за корпоративния данък, 
приложима в държавите-членки.

Or. en

Изменение 257
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) облагане с данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък, по-ниска от 
40 % от средната законоустановена 
ставка за корпоративния данък, 
приложима в държавите-членки.

a) облагане с данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък, по-ниска от 
70 % от средната законоустановена 
ставка за корпоративния данък, 
приложима в държавите-членки.

Or. fr

Изменение 258
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година Комисията публикува 
средната законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки. Тя се изчислява 
като средноаритметична величина. 
За целите на настоящия член и на 
членове 81 и 82 измененията на 
ставката се прилагат на първо място 
по отношение на данъкоплатците от 

заличава се
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данъчната година, започваща след 
изменението.

Or. pt

Изменение 259
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изчисляване на доход на място на 
стопанска дейност в чужбина

заличава се

Когато член 73 е приложим за дохода 
на място на стопанска дейност в 
трета държава, неговите приходи, 
разходи и други подлежащи на 
приспадане елементи се определят 
съгласно правилата на системата, 
предвидена в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 260
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване от освобождаване на 
приходи от продажба на дялове и 
акции

заличава се

Ако в резултат на продажба на 
дялове или акции данъкоплатец 
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напусне групата, а същевременно в 
рамките на настоящата или 
предходните данъчни години е 
придобил чрез вътрешногрупови 
сделки един или няколко дълготрайни 
актива, различни от активите, 
амортизируеми в група, от 
освобождаването се изключва сумата, 
съответстваща на тези активи, 
освен ако се докаже, че 
вътрешногруповите сделки са 
извършени по основателни търговски 
съображения.
Изключената от освобождаване сума 
е пазарната стойност на актива или 
активите към момента на 
прехвърлянето, намалена със 
стойността за данъчни цели на 
активите или на разходите, посочени 
в член 20 във връзка с дълготрайните 
активи, които не подлежат на 
амортизация.
Когато приобретателят на 
продадените дялове или акции е 
чуждестранен данъкоплатец или не е 
данъкоплатец, се смята, че 
пазарната стойност на актива или 
активите към момента на 
прехвърлянето, намалена с данъчната 
стойност, е получена от 
данъкоплатеца — държател на 
активите преди вътрешногруповата 
сделка, посочена в първия параграф.

Or. pt

Изменение 261
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване от освобождаване на заличава се
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приходи от продажба на дялове и 
акции
Ако в резултат на продажба на 
дялове или акции данъкоплатец 
напусне групата, а същевременно в 
рамките на настоящата или 
предходните данъчни години е 
придобил чрез вътрешногрупови 
сделки един или няколко дълготрайни 
актива, различни от активите, 
амортизируеми в група, от 
освобождаването се изключва сумата, 
съответстваща на тези активи, 
освен ако се докаже, че 
вътрешногруповите сделки са 
извършени по основателни търговски 
съображения.
Изключената от освобождаване сума 
е пазарната стойност на актива или 
активите към момента на 
прехвърлянето, намалена със 
стойността за данъчни цели на 
активите или на разходите, посочени 
в член 20 във връзка с дълготрайните 
активи, които не подлежат на 
амортизация.
Когато приобретателят на 
продадените дялове или акции е 
чуждестранен данъкоплатец или не е 
данъкоплатец, се смята, че 
пазарната стойност на актива или 
активите към момента на 
прехвърлянето, намалена с данъчната 
стойност, е получена от 
данъкоплатеца — държател на 
активите преди вътрешногруповата 
сделка, посочена в първия параграф.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.
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Изменение 262
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в резултат на продажба на 
дялове или акции данъкоплатец 
напусне групата, а същевременно в 
рамките на настоящата или 
предходните данъчни години е 
придобил чрез вътрешногрупови 
сделки един или няколко дълготрайни 
актива, различни от активите, 
амортизируеми в група, от 
освобождаването се изключва сумата, 
съответстваща на тези активи, 
освен ако се докаже, че 
вътрешногруповите сделки са 
извършени по основателни търговски 
съображения.

заличава се

Or. pt

Изменение 263
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключената от освобождаване сума 
е пазарната стойност на актива или 
активите към момента на 
прехвърлянето, намалена със 
стойността за данъчни цели на 
активите или на разходите, посочени 
в член 20 във връзка с дълготрайните 
активи, които не подлежат на 
амортизация.

заличава се

Or. pt
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Изменение 264
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато приобретателят на 
продадените дялове или акции е 
чуждестранен данъкоплатец или не е 
данъкоплатец, се смята, че 
пазарната стойност на актива или 
активите към момента на 
прехвърлянето, намалена с данъчната 
стойност, е получена от 
данъкоплатеца — държател на 
активите преди вътрешногруповата 
сделка, посочена в първия параграф.

заличава се

Or. pt

Изменение 265
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лихви, авторски и лицензионни 
възнаграждения и други доходи, 
облагани при източника

заличава се

1. Когато данъкоплатец получава 
доход, който е бил обложен с данък в 
друга държава-членка или в трета 
държава, различен от доход, 
освободен съгласно член 11, букви в), г) 
или д), се разрешава приспадане от 
данъчните задължения на този 
данъкоплатец.
2. Приспадането се разпределя между 
членовете на групата съгласно 
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формулата, приложима за 
съответната данъчна година в 
съответствие с членове 86—102.
3. Приспадането се изчислява 
поотделно за всяка държава-членка 
или трета държава, както и за всеки 
вид доход. То не превишава сумата, 
произтичаща от облагане на дохода, 
разпределен на данъкоплатец или 
място на стопанска дейност, със 
ставката на корпоративния данък в 
държавата-членка, в която 
данъкоплатецът е местно лице или в 
която е мястото на стопанска 
дейност.
4. При изчисляването на 
приспадането сумата на дохода се 
намалява със свързани разходи, 
подлежащи на приспадане, които се 
приемат за 2 % от нея, освен ако 
данъкоплатецът докаже друго.
5. Приспадането на данъчните 
задължения в трета държава не 
може да надхвърли окончателно 
дължимия от данъкоплатеца 
корпоративен данък, освен ако не се 
предвижда друго в споразумение, 
сключено между държавата-членка, в 
която е местно лице, и трета 
държава.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 266
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато данъкоплатец получава доход, 
който е бил обложен с данък в друга 
държава-членка или в трета държава, 
различен от доход, освободен съгласно 
член 11, букви в), г) или д), се разрешава 
приспадане от данъчните задължения на 
този данъкоплатец.

1. Когато данъкоплатец получава доход, 
който е бил обложен с данък в друга 
държава-членка или в трета държава, 
различен от доход, освободен съгласно 
член 11, буква д), се разрешава 
приспадане от данъчните задължения на 
този данъкоплатец.

Or. pt

Изменение 267
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 76 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При изчисляването на приспадането 
сумата на дохода се намалява със 
свързани разходи, подлежащи на 
приспадане, които се приемат за 2 % от 
нея, освен ако данъкоплатецът докаже 
друго.

4. При изчисляването на приспадането 
сумата на дохода се намалява със 
свързани разходи, подлежащи на 
приспадане, които се приемат за 0,5 %
от нея, освен ако данъкоплатецът 
докаже друго.

Or. pt

Изменение 268
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 76 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приспадането на данъчните 
задължения в трета държава не може да 
надхвърли окончателно дължимия от 
данъкоплатеца корпоративен данък, 
освен ако не се предвижда друго в 
споразумение, сключено между 

5. Приспадането на данъчните 
задължения в трета държава не може да 
надхвърли окончателно дължимия от 
данъкоплатеца корпоративен данък.
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държавата-членка, в която е местно 
лице, и трета държава.

Or. pt

Изменение 269
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данък при източника заличава се
Лихвите и авторските и лицензионни 
възнаграждения, платени от 
данъкоплатец на получател извън 
групата, могат да бъдат облагани с 
данък при източника в държавата-
членка на данъкоплатеца в 
съответствие с приложимите 
правила на националното 
законодателство и приложимите 
споразумения за двойното данъчно 
облагане. Данъкът при източника се 
разпределя между държавите-членки 
съгласно формулата, приложима за 
данъчната година, през която 
данъкът е начислен, в съответствие с 
членове 86—102.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 270
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 80 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Фиктивни сделки, извършени 
единствено с цел избягване на данъчно 
облагане, не се вземат предвид при 
изчисляването на данъчната основа.

Доказани фиктивни сделки, извършени 
с цел избягване на данъчно облагане по 
незаконен начин, не се вземат предвид 
при изчисляването на данъчната основа.

Or. en

Изменение 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 81 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предвиден е данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък по-ниска от 40 % 
от средната законоустановена ставка 
за корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки;

а) предвиден е данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък по-ниска от 
минималната ставка за корпоративния 
данък, предвидена от настоящата 
директива;

Or. de

Изменение 272
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 81 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предвиден е данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък по-ниска от 40 % 
от средната законоустановена 
ставка за корпоративния данък, 
приложима в държавите-членки;

a) облагане с данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък, по-ниска от 
20%;
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Or. pt

Изменение 273
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 81 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предвиден е данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък по-ниска от 40 %
от средната законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки;

a) предвиден е данък върху печалбата 
съгласно общия режим в тази трета 
държава, при законоустановена ставка 
за корпоративен данък по-ниска от 70 %
от средната законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки;

Or. fr

Изменение 274
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 81 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от предвиденото в 
параграф 1, приспадат се лихви, 
платени на субект, който е местно 
лице в трета държава, когато липсва 
споразумение за информационен 
обмен, съпоставимо с обмена на 
информация при поискване, предвиден 
в Директива 2011/16/ЕС, до сума, 
която би била договорена между 
независими предприятия, когато е 
изпълнено едно от следните условия:

заличава се

а) сумата на тази лихва е включена в 
данъчната основа като доход на 
асоциирано предприятие съгласно 
член 82;
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б) лихвата е платена на дружество, 
чийто основен клас акции се търгува 
редовно на една или повече признати 
фондови борси;
в) лихвата се плаща на субект, 
ангажиран с активна търговска 
дейност, в държавата, в която е 
местно лице. Под това се разбира 
независима икономическа дейност с 
цел печалба, чиито мениджъри и 
наети лица извършват съществени 
управленски и оперативни дейности.

Or. fr

Изменение 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от предвиденото в 
параграф 1, приспадат се лихви, 
платени на субект, който е местно лице 
в трета държава, когато липсва 
споразумение за информационен обмен, 
съпоставимо с обмена на информация 
при поискване, предвиден в Директива 
2011/16/ЕС, до сума, която би била 
договорена между независими 
предприятия, когато е изпълнено едно 
от следните условия:

3. Не се приспадат лихви, платени на 
субект, който е местно лице в трета 
държава, когато липсва споразумение за 
информационен обмен, съпоставимо с 
обмена на информация при поискване, 
предвиден в Директива 2011/16/ЕС.

Or. de

Изменение 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сумата на тази лихва е включена в 
данъчната основа като доход на 
асоциирано предприятие съгласно 
член 82;

заличава се

Or. de

Изменение 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лихвата е платена на дружество, 
чийто основен клас акции се търгува 
редовно на една или повече признати 
фондови борси;

заличава се

Or. de

Изменение 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 81 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) лихвата се плаща на субект, 
ангажиран с активна търговска 
дейност, в държавата, в която е 
местно лице. Под това се разбира 
независима икономическа дейност с 
цел печалба, чиито мениджъри и 
наети лица извършват съществени 
управленски и оперативни дейности.

заличава се

Or. de
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Изменение 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 82 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данъчната основа включва 
неразпределени доходи на субект, който 
е местно лице в трета държава, когато са 
изпълнени следните условия:

1. Данъчната основа включва, 
пропорционално, неразпределени 
доходи на субект, който е местно лице в 
трета държава, когато са изпълнени 
следните условия:

Or. de

Изменение 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 82 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данъкоплатецът сам по себе си или 
заедно със своите асоциирани 
предприятия има пряко или косвено 
участие в над 50 % от правата на глас, 
или притежава над 50 % от капитала, 
или има право да получи над 50 % от 
печалбата на този субект;

а) данъкоплатецът сам по себе си или 
заедно със своите асоциирани 
предприятия има пряко или косвено 
участие в над 20 % от правата на глас, 
или притежава над 20 % от капитала, 
или има право да получи над 20 % от 
печалбата на този субект;

Or. de

Изменение 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 82 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно общия режим в третата 
държава печалбите се облагат със 
законоустановена ставка за 
корпоративен данък по-ниска от 40 %
от средната законоустановена ставка 
за корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки, или субектът е 
обект на специален режим, който 
позволява значително по-ниско равнище 
на облагане, отколкото предвижда 
общият режим.

б) съгласно общия режим в третата 
държава печалбите се облагат със 
законоустановена ставка за 
корпоративен данък по-ниска от 
минималната законоустановена ставка 
за корпоративния данък или субектът е 
обект на специален режим, който 
позволява значително по-ниско равнище 
на облагане, отколкото предвижда 
общият режим.

Or. de

Изменение 282
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 82 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно общия режим в третата 
държава печалбите се облагат със 
законоустановена ставка за 
корпоративен данък по-ниска от 40 % 
от средната законоустановена 
ставка за корпоративния данък, 
приложима в държавите-членки, или 
субектът е обект на специален режим, 
който позволява значително по-ниско 
равнище на облагане, отколкото 
предвижда общият режим.

б) съгласно общия режим в третата 
държава печалбите се облагат със 
законоустановена ставка за 
корпоративен данък по-ниска от 20 %, 
или субектът е обект на специален 
режим, който позволява значително по-
ниско равнище на облагане, отколкото 
предвижда общият режим.

Or. pt

Изменение 283
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 82 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно общия режим в третата 
държава печалбите се облагат със 
законоустановена ставка за 
корпоративен данък по-ниска от 40 % от 
средната законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки, или субектът е обект 
на специален режим, който позволява 
значително по-ниско равнище на 
облагане, отколкото предвижда общият 
режим.

b) съгласно общия режим в третата 
държава печалбите се облагат със 
законоустановена ставка за 
корпоративен данък по-ниска от 70 % от 
средната законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки, или субектът е обект 
на специален режим, който позволява 
значително по-ниско равнище на 
облагане, отколкото предвижда общият 
режим.

Or. fr

Изменение 284
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доходите, които се включват в 
данъчната основа, се изчисляват 
съгласно правилата, предвидени в 
членове 9—15. Загубите на 
чуждестранния субект не се включват в 
данъчната основа, но се пренасят и се 
вземат под внимание при прилагането
на член 82 през следващите години.

1. Доходите, които се включват в 
данъчната основа, се изчисляват 
съгласно правилата, предвидени в 
членове 9—15. Загубите на 
чуждестранния субект не се включват в 
данъчната основа, но се пренасят в 
следващата данъчна година и се 
вземат под внимание при прилагането 
на член 82 през следващата година.

Or. pt

Изменение 285
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 83 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато чуждестранният субект 
впоследствие разпределя печалби на 
данъкоплатеца, доходите, които 
преди това са били включени в 
данъчната основа съгласно член 82, се 
приспадат от данъчната основа, 
когато се изчисляват данъчните 
задължения на данъкоплатеца във 
връзка с разпределения доход.

заличава се

Or. pt

Изменение 286
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи принципи заличава се
1. Консолидираната данъчна основа се 
разпределя между членовете на
групата всяка данъчна година въз 
основа на формула за разпределяне. 
При определянето на разпределения 
дял на член на групата А формулата е 
в следния вид, който дава равни 
тежести на факторите продажби, 
труд и активи:
формула

2. Консолидираната данъчна основа 
на групата се разпределя само когато 
е положителна.
3. Изчисленията във връзка с 
разделянето на консолидираната 
данъчна основа се правят в края на 
данъчната година на групата.
4. Период от 15 или повече дни в 
рамките на един календарен месец се 
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смятат за цял месец.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на елемента, свързан с 
„консолидацията“.

Изменение 287
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 86 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Консолидираната данъчна основа се 
разпределя между членовете на групата 
всяка данъчна година въз основа на 
формула за разпределяне. При 
определянето на разпределения дял на 
член на групата А формулата е в 
следния вид, който дава равни тежести 
на факторите продажби, труд и активи:

1. Консолидираната данъчна основа се 
разпределя между членовете на групата 
всяка данъчна година въз основа на 
формула за разпределяне. При 
определянето на разпределения дял на 
член на групата А формулата е в 
следния вид, който дава равни тежести 
на факторите труд и активи:

Or. en

Изменение 288
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 86 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Консолидираната данъчна основа се 
разпределя между членовете на групата 
всяка данъчна година въз основа на 
формула за разпределяне. При 
определянето на разпределения дял на 
член на групата А формулата е в 
следния вид, който дава равни тежести 
на факторите продажби, труд и активи:

1. Консолидираната данъчна основа се 
разпределя между членовете на групата 
всяка данъчна година въз основа на 
формула за разпределяне. При 
определянето на разпределения дял на 
член на групата А формулата е в 
следния вид, който дава равни тежести 
на факторите продажби, труд и активи:
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Разпределения дял на член на групата 
А = [1/3(продажбите на 
А/продажбите на 
групата)+1/3(разходите за заплати на 
А/разходите за заплати на 
групата)+1/3 (активите на 
A/активите на 
групата)]*консолидираната данъчна 
основа

Or. pt

Изменение 289
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 86 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Консолидираната данъчна основа се 
разпределя между членовете на групата 
всяка данъчна година въз основа на 
формула за разпределяне. При 
определянето на разпределения дял на 
член на групата А формулата е в 
следния вид, който дава равни 
тежести на факторите продажби, труд 
и активи:

1. Консолидираната данъчна основа се 
разпределя между членовете на групата 
всяка данъчна година въз основа на 
формула за разпределяне. При 
определянето на разпределения дял на 
член на групата А формулата е в 
следния вид, който обхваща факторите 
продажби, труд и активи:

Or. en

Изменение 290
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
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Член 86 - параграф 1 - формула

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Or. en

Обосновка

Формула, в която на продажбите, труда и активите се дава тежест съответно 
10 %, 45 % и 45 %, ще бъде по-удачно решение, поради две причини. Тя ще гарантира, 
че системата на ОКООКД не се отклонява прекалено от международно приетия 
принцип за предоставяне на крайните данъчни права на държавата източник. Тя също 
така ще гарантира, че малките и средните държави-членки с ограничени по размер 
национални пазари няма да бъдат несъразмерно необлагодетелствани при 
разпределението на данъчната основа.

Изменение 291
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 86 - параграф 1 - формула

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Or. en
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Изменение 292
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предпазна клауза заличава се
Като изключение от правилото, 
установено с член 86, ако главният 
данъкоплатец или компетентният 
орган преценят, че резултатът от 
разпределянето за член на групата не 
отразява справедливо размера на 
бизнес дейността на този член на 
групата, главният данъкоплатец или 
съответният компетентен орган 
могат да поискат използването на 
алтернативен метод. Алтернативен 
метод се използва, ако всички 
компетентни органи са съгласни с 
това след провеждането на 
консултации между компетентните 
органи, а където е приложимо, и след 
обсъждания в съответствие с член 
132. Държавата-членка на главния 
данъчен орган информира Комисията 
относно използвания алтернативен 
метод.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 293
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 88
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Влизане и напускане на групата заличава се
Когато дадено дружество влиза или 
напуска групата в рамките на една 
данъчна година, неговият разпределен 
дял се изчислява пропорционално на 
броя на календарните месеци на 
данъчната година, през които 
дружеството е било част от групата.

Or. en

Изменение 294
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачни субекти заличава се
Когато данъкоплатец притежава
дялово участие в данъчно прозрачен 
субект, факторите, използвани при 
изчисляването на разпределения дял, 
включват продажбите, заплатите и 
активите на прозрачния субект, 
пропорционално на дела на 
данъкоплатеца в неговите печалби и 
загуби. Член 90

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 295
Danuta Jazłowiecka



AM\885627BG.doc 163/256 PE478.376v01-00

BG

Предложение за директива
Член 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

Факторът труд се състои от две 
части;

заличава се

1. първата част включва общата сума 
на заплатите в член на групата в 
числителя и общата сума на 
заплатите в групата в знаменателя; 
втората част включва броя на 
наетите лица на член на групата в 
числителя и броя на наетите лица в 
групата в знаменателя. Когато 
отделно наето лице се включва във 
фактора труд на член на групата, 
сумата на заплащането, свързана с 
това наето лице, също се включва във 
фактора труд на този член на 
групата.
2. Броят на наетите лица се определя 
в края на данъчната година.
3. Определението за служител се дава 
от националното законодателство 
на държавата-членка, в която се 
извършва наемането на служителя.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 296
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 90 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. първата част включва общата сума 
на заплатите в член на групата в 

1. Факторът труд се състои от 
общата сума на заплатите в член на 
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числителя и общата сума на заплатите в 
групата в знаменателя; втората част 
включва броя на наетите лица на 
член на групата в числителя и броя на 
наетите лица в групата в 
знаменателя. Когато отделно наето 
лице се включва във фактора труд на 
член на групата, сумата на заплащането, 
свързана с това наето лице, също се 
включва във фактора труд на този член 
на групата.

групата в числителя и общата сума на 
заплатите в групата в знаменателя.
Когато отделно наето лице се включва 
във фактора труд на член на групата, 
сумата на заплащането, свързана с това 
наето лице, също се включва във 
фактора труд на този член на групата.

Or. pt

Изменение 297
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 90 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Броят на наетите лица се определя 
в края на данъчната година.

заличава се

Or. pt

Изменение 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 90 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Определението за служител се дава 
от националното законодателство на 
държавата-членка, в която се 
извършва наемането на служителя.

3. Определението за служител се дава на 
равнище ЕС.

Or. de
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Изменение 299
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределяне на наети лица и 
заплати

заличава се

1. Наетите лица се включват във 
фактора труд на члена на групата, 
от който получават възнаграждение.
2. Независимо от параграф 1, когато 
наетите лица физически изпълняват 
служебните си ангажименти под 
контрола и отговорността на член на 
групата, различен от този, от когото 
получават възнаграждението си, в 
неговия фактор труд се включват 
наетите лица и сумите на заплатите 
им.
Това правило се прилага само ако са 
изпълнени следните условия:
а) служебният ангажимент е за 
непрекъснат период от най-малко 
три месеца;
б) съответните наети лица 
представляват най-малко 5 % от 
общия брой на наетите лица на члена 
на групата, от който получават 
възнагражденията.
3. Независимо от предвиденото в 
параграф 1, за наети лица се смятат 
и лицата, които, макар ненаети 
пряко от член на групата, изпълняват 
задачи, сходни с извършваните от 
наетите лица.
4. Терминът „заплати“ включва 
разходите за заплати, надници, 
бонуси и всички други компенсации на 
наети лица, включително 
съответните разходи за пенсии и 
социална сигурност, направени от 
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работодателя.
5. Разходите за заплати се оценяват 
по сумата на тези разходи, които се 
третират като подлежащи на 
приспадане от работодателя за 
данъчната година.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 300
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 91 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Наетите лица се включват във 
фактора труд на члена на групата, от 
който получават възнаграждение.

1. Заплатите на наетите лица се 
включват във фактора труд на члена на 
групата, от който получават 
възнаграждение.

Or. pt

Изменение 301
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 91 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от параграф 1, когато 
наетите лица физически изпълняват 
служебните си ангажименти под 
контрола и отговорността на член на 
групата, различен от този, от когото 
получават възнаграждението си, в 
неговия фактор труд се включват 

Независимо от параграф 1, когато 
наетите лица физически изпълняват 
служебните си ангажименти под 
контрола и отговорността на член на 
групата, различен от този, от когото 
получават възнаграждението си, в 
неговия фактор труд се включват 
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наетите лица и сумите на заплатите 
им.

сумите на заплатите им.

Or. pt

Изменение 302
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 91 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съответните наети лица 
представляват най-малко 5 % от общия 
брой на наетите лица на члена на 
групата, от който получават 
възнагражденията.

б) заплатите на тези наети лица 
представляват най-малко 5 % от
общата сума на заплатите на члена 
на групата, от когото получават 
възнагражденията.

Or. pt

Изменение 303
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 91 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91а - Ограничения, приложими
за  законоустановени ставки за 
корпоративен данък  
Законоустановените ставки за 
корпоративен данък при общия 
режим са между 25% и 35% във 
всички държави-членки.

Or. pt

Изменение 304
Danuta Jazłowiecka
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Предложение за директива
Член 92

Текст, предложен от Комисията Изменение

Структура на фактора активи заличава се
1. Факторът активи се състои от 
средната стойност на всички 
дълготрайни материални активи, 
които са притежавани, наети или 
взети на лизинг от член на групата —
в числителя, и средната стойност на 
всички дълготрайни материални 
активи, които са притежавани, 
наети или взети на лизинг от 
групата — в знаменателя.
2. В периода от пет години след 
влизането на данъкоплатец във вече 
съществуваща или в нова група, 
неговият фактор активи също така 
включва общата сума на разходите, 
понесени от данъкоплатеца за 
изследователска и развойна дейност и 
маркетинг и реклама през шестте 
години преди неговото 
присъединяване към групата.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 305
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределяне на активи заличава се
1. Активите се включват във 
фактора активи на икономическия 
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собственик. В случай, че 
икономическият собственик не може 
да бъде установен, активът се 
включва във фактора активи на 
законния собственик.
2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1, ако даден актив не се 
използва ефективно от неговия 
икономически собственик, активът 
се включва във фактора на члена на 
групата, който използва активно 
актива. Правилото обаче се прилага 
само за активи, които представляват 
над 5 % от стойността за данъчни 
цели на всички дълготрайни 
материални активи на члена на 
групата, който използва ефективно 
съответния актив.
3. Освен в случаите на отдаване на 
лизинг между членове на групата, 
активите на лизинг се включват във 
фактора активи на члена на групата, 
който е лизингодател или 
лизингополучател на актива. Същото 
правило се прилага и спрямо наетите 
активи.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 306
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка заличава се
1. Земята и други неамортизируеми 
дълготрайни материални активи се 



PE478.376v01-00 170/256 AM\885627BG.doc

BG

оценяват по първоначалната им 
стойност.
2. Индивидуално амортизируемите 
дълготрайни материални активи се 
оценяват по усреднената им 
стойност за данъчни цели в началото 
и в края на данъчната година.
Ако в резултат на една или няколко 
вътрешногрупови сделки 
индивидуално амортизируем 
дълготраен материален актив е 
включен във фактора активи на член 
на групата за по-малко от една 
данъчна година, стойността, която 
се взема под внимание, се изчислява, 
като се има предвид общия брой 
месеци.
3. Групата дълготрайни активи се 
оценява по усреднената стойност за 
данъчни цели в началото и в края на 
данъчната година.
4. Когато наемателят или 
лизингополучателят на актив не е 
икономически собственик, той 
оценява наетите или лизингованите 
активи на осем пъти дължимите 
нетни годишни плащания за наем или 
лизинг, като се приспаднат сумите 
от вземания от вторично отдаване 
под наем или на лизинг.
Когато член на групата отдава под 
наем или на лизинг актив, но не е 
икономически собственик, той 
оценява отдадените под наем или на 
лизинг активи на осем пъти 
дължимите нетни годишни 
плащания за наем или лизинг.
5. Ако в резултат на вътрешно за 
групата прехвърляне през същата или 
предходната данъчна година член на 
групата продаде актив извън групата, 
активът се включва във фактора 
активи на прехвърлящия член на 
групата за периода между 
вътрешното за групата прехвърляне и 
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продажбата извън групата. Това 
правило не се прилага, ако 
съответните членове на групата 
покажат, че вътрешното за групата 
прехвърляне е направено по 
основателни търговски съображения.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 94 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Земята и други неамортизируеми 
дълготрайни материални активи се 
оценяват по първоначалната им 
стойност.

1. Земята и други неамортизируеми 
дълготрайни материални активи се 
оценяват по настоящата им пазарна 
стойност.

Or. de

Изменение 308
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 94 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Земята и други неамортизируеми 
дълготрайни материални активи се 
оценяват по първоначалната им 
стойност.

1. Земята и други неамортизируеми 
дълготрайни материални активи се 
оценяват по нетната им счетоводна 
стойност.

Or. fr
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Изменение 309
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

Структура на фактора продажби заличава се
1. Факторът продажби се състои от 
общите продажби на член на групата 
(включително мястото на стопанска 
дейност, за което се смята, че 
съществува по силата на член 70, 
параграф 2, втора алинея) — в 
числителя, и общите продажби на 
групата — в знаменателя.
2. Под „продажби“ се разбират 
постъпленията от всички продажби 
на стоки и предоставяне на услуги 
след търговските отстъпки и 
отбиви, с изключение на данъка върху 
добавената стойност, други данъци и 
мита. Във фактора продажби не се 
включват освободените приходи, 
лихви, дивиденти, авторските и 
лицензионните възнаграждения и 
постъпленията от продажбата на 
дълготрайни активи, освен ако са 
приходи в резултат на обичайна 
търговска дейност или бизнес. Не се 
включват продажбите на стоки и 
предоставянето на услуги в рамките 
на групата.
3. Оценката на продажбите се прави 
съгласно член 22.

Or. en

Обосновка

Механизмът за разпределяне следва да бъде възможно най-прост, справедлив и труден 
за манипулиране. Факторът продажби създава съществени проблеми и формулата за 
продажбите следва да бъде премахната. Продажбите по местоназначение ще 
представляват промяна в сравнение с настоящия принцип за предоставяне на 
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крайните данъчни права на държавата източник, който ръководеше работата на 
ОИСР във връзка с международното данъчно облагане. Фактор продажби, основаващ 
се на местоназначението, би бил по-скоро лесен за манипулации и най-вероятно би 
предизвикал сложни правила срещу избягването на данъчното облагане.

Изменение 310
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

Структура на фактора продажби заличава се
1. Факторът продажби се състои от 
общите продажби на член на групата 
(включително мястото на стопанска 
дейност, за което се смята, че 
съществува по силата на член 70, 
параграф 2, втора алинея) — в 
числителя, и общите продажби на 
групата — в знаменателя.
2. Под „продажби“ се разбират 
постъпленията от всички продажби 
на стоки и предоставяне на услуги 
след търговските отстъпки и 
отбиви, с изключение на данъка върху 
добавената стойност, други данъци и 
мита. Във фактора продажби не се 
включват освободените приходи, 
лихви, дивиденти, авторските и 
лицензионните възнаграждения и 
постъпленията от продажбата на 
дълготрайни активи, освен ако са 
приходи в резултат на обичайна 
търговска дейност или бизнес. Не се 
включват продажбите на стоки и 
предоставянето на услуги в рамките 
на групата.
3. Оценката на продажбите се прави 
съгласно член 22.

Or. en
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Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 311
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продажби по местоназначение заличава се
1. Продажбите на стоки се включват 
във фактора продажби на член на 
групата, намиращ се в държавата-
членка, в която завършва 
експедицията или транспортирането 
на стоките до придобиващото ги 
лице. Ако мястото не може да бъде 
установено, продажбите на стоки се 
прехвърлят на член на групата, 
намиращ се в държавата-членка на 
последното установено 
местонахождение на стоките.
2. Предоставянето на услуги се 
включва във фактора продажби на 
член на групата, намиращ се в 
държавата-членка, в която услугата 
се извършва фактически.
3. Ако освободените приходи, лихви, 
дивиденти, авторските и 
лицензионните възнаграждения и 
постъпленията от продажбата на 
активи се включат във фактора 
продажби, те се разпределят към 
тези на приобретателя.
4. Ако в държавата-членка, в която се 
доставят стоките или се 
предоставят услугите, няма член на 
групата, или ако стоките се 
доставят или услугите се извършват 
в трета държава, продажбите се 
включват във фактора продажби на 
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всички членове на групата 
пропорционално на техните фактори 
труд и активи.
5. Ако в държавата-членка, в която се 
доставят стоките или се 
предоставят услугите, има повече от 
един член на групата, продажбите се 
включват във фактора продажби на 
всички членове на групата в 
съответната държава-членка 
пропорционално на техните фактори 
труд и активи.

Or. en

Обосновка

Факторът продажби създава съществени проблеми и формулата за продажбите 
следва да бъде премахната. Продажбите по местоназначение ще представляват 
промяна в сравнение с настоящия принцип за предоставяне на крайните данъчни права 
на държавата източник, който ръководеше работата на ОИСР във връзка с 
международното данъчно облагане. Фактор продажби, основаващ се на 
местоназначението, би бил по-скоро лесен за манипулации и най-вероятно би 
предизвикал сложни правила срещу избягването на данъчното облагане. 
Местоназначението на дадена продажба е понякога трудно или дори невъзможно за 
определяне от продавача.

Изменение 312
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продажби по местоназначение заличава се
1. Продажбите на стоки се включват 
във фактора продажби на член на 
групата, намиращ се в държавата-
членка, в която завършва 
експедицията или транспортирането 
на стоките до придобиващото ги 
лице. Ако мястото не може да бъде 
установено, продажбите на стоки се 
прехвърлят на член на групата, 
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намиращ се в държавата-членка на 
последното установено 
местонахождение на стоките.
2. Предоставянето на услуги се 
включва във фактора продажби на 
член на групата, намиращ се в 
държавата-членка, в която услугата 
се извършва фактически.
3. Ако освободените приходи, лихви, 
дивиденти, авторските и 
лицензионните възнаграждения и 
постъпленията от продажбата на 
активи се включат във фактора 
продажби, те се разпределят към 
тези на приобретателя.
4. Ако в държавата-членка, в която се 
доставят стоките или се 
предоставят услугите, няма член на 
групата, или ако стоките се 
доставят или услугите се извършват 
в трета държава, продажбите се 
включват във фактора продажби на 
всички членове на групата 
пропорционално на техните фактори 
труд и активи.
5. Ако в държавата-членка, в която се 
доставят стоките или се 
предоставят услугите, има повече от 
един член на групата, продажбите се 
включват във фактора продажби на 
всички членове на групата в 
съответната държава-членка 
пропорционално на техните фактори 
труд и активи.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 313
Danuta Jazłowiecka
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Предложение за директива
Член 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правила за изчисляване на факторите заличава се
Комисията може да приеме актове, с 
които се установяват подробни 
правила за изчисляването на 
факторите труд, активи и продажби, 
разпределянето на наетите лица и 
заплатите, на активите и на 
продажбите към съответните 
фактори и оценката на активите. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 131, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 314
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 97 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме актове, с 
които се установяват подробни правила 
за изчисляването на факторите труд, 
активи и продажби, разпределянето на 
наетите лица и заплатите, на активите и 
на продажбите към съответните 
фактори и оценката на активите. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 131, 

Комисията може да приеме актове, с 
които се установяват подробни правила 
за изчисляването на факторите труд и 
активи, разпределянето на наетите лица 
и заплатите, на активите към 
съответните фактори и оценката на 
активите. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
на разглеждане, посочена в член 131, 
параграф 2.
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параграф 2.

Or. en

Изменение 315
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансови институции заличава се
1. За финансови институции се 
приемат следните субекти:
а) кредитни институции, които 
имат право да работят в Съюза в 
съответствие с Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета20;
б) субекти, с изключение на 
застрахователните предприятия по 
смисъла на член 99, които 
притежават финансови активи в 
размер на 80 % или повече от всички 
техни дълготрайни активи, оценени 
съгласно правилата на настоящата 
директива
2. Факторът активи на дадена 
финансова институция включва 10 % 
от стойността на финансовите 
активи с изключение на дялови 
участия и собствени акции. 
Финансовите активи се включват във 
фактора активи на члена на групата, 
в чиито счетоводни книги са вписани 
при влизането му в групата.
3. Факторът продажби на дадена 
финансова институция включва 10 % 
от нейните приходи под формата на 
лихви, такси, комисиони и приходи от 
ценни книжа, с изключение на данъка 
върху добавената стойност и други 
данъци и мита. За целите на член 96, 
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параграф 2 се смята, че в случая на 
обезпечен заем финансовите услуги са 
извършени в държавата-членка, в 
която се намира обектът на 
обезпечението, или, ако държавата-
членка не може да бъде установена —
в държавата-членка, в която 
обезпечението е регистрирано. Смята 
се, че другите финансови услуги са 
извършени в държавата-членка на 
заемополучателя или на лицето, 
което плаща таксите, комисионите 
или други суми. Ако 
заемополучателят или лицето, което 
плаща таксите, комисионите или 
други суми, не може да бъде 
установено, или ако държавата-
членка, в която се намира 
обезпечението или в която е 
регистрирано не може да бъде 
установена, продажбите се 
разпределят на всички членове на 
групата пропорционално на техните 
фактори труд и активи.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 316
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 99

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застрахователни предприятия заличава се
1. С термина „застрахователно 
предприятие“ се означават онези 
предприятия, които имат право да 
извършват дейност в държавите-
членки в съответствие с Директива 
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73/239/ЕИО за застрахователна 
дейност, различна от 
животозастраховане, Директива 
2002/83/ЕО за животозастраховане и 
Директива 2005/68/EО за 
презастрахователна дейност.
2. Факторът активи на 
застрахователните предприятия 
включва 10 % от стойността на 
финансовите активи, както се 
предвижда в член 98, параграф 2.
3. Факторът продажби на 
застрахователните предприятия 
включва 10 % от всички получени 
премии, с изключение на премиите от 
презастрахователната дейност, 
разпределените приходи от 
инвестиции, прехвърлени от 
нетехническата сметка, други 
технически приходи, с изключение на 
приходите от презастрахователна 
дейност, и приходите от инвестиции, 
таксите и комисионите, без данък 
върху добавената стойност, други 
данъци и мита. За целите на член 96, 
параграф 2 се приема, че 
застрахователните услуги се 
извършват в държавата-членка на 
държателя на полицата. Другите 
продажби се разпределят на всички 
членове на групата пропорционално 
на техните фактори труд и активи.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 317
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 100
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Петрол и газ заличава се
Независимо от член 96, параграфи 1, 2 
и 3, продажбите на член на групата, 
който извършва основната си 
дейност в областта на 
проучвателната дейност или 
производството на петрол или газ, се 
разпределят на члена на групата в 
държавата-членка, в която се добива 
или произвежда петрола или газа.
Независимо от предвиденото в член 
96, параграфи 4 и 5, ако в държавата-
членка на проучвателната дейност 
или производството на петрол и газ 
няма член на групата или ако 
проучвателната дейност или 
производството са в трета държава, 
в която членът на групата, който 
извършва проучвателната дейност 
или производството на петрол и газ, 
не поддържа място на стопанска 
дейност, продажбите се разпределят 
на този член на групата.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 318
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 101

Текст, предложен от Комисията Изменение

Морски транспорт, транспортиране 
по вътрешни водни пътища и 
въздушен транспорт

заличава се
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Приходите, разходите и други 
подлежащи на приспадане елементи 
на член на групата, чиято основна 
дейност е оперирането на кораби или 
въздухоплавателни средства в 
международния транспорт или 
оперирането на кораби, ангажирани в 
транспорт по вътрешни води 
пътища, не се разпределят съгласно 
формулата в член 86, но се зачисляват 
на този член на групата. Такъв член 
на групата се изключва от 
изчисляването по формулата за 
разпределяне.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 319
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 102

Текст, предложен от Комисията Изменение

Елементи, които подлежат на 
приспадане от разпределения дял

заличава се

Разпределеният дял се коригира със 
следните елементи:
а) неприспаднати загуби, понесени от 
данъкоплатец преди влизането в 
системата, предвидена от 
настоящата директива, както 
предвижда член 64;
б) неприспаднати загуби, понесени на 
равнище група, както е предвидено в 
член 64 във връзка с член 66, буква б) и 
член 71;
в) суми, свързани с продажбата на 
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дълготрайни активи, както 
предвижда член 61, приходи и разходи, 
свързани с дългосрочни договори, 
както предвижда член 62 и бъдещи 
разходи, както предвижда член 63;
г) в случая на застрахователно 
предприятие — незадължителните 
технически провизии съгласно член 
30, буква в);
д) данъците, посочени в приложение 
ІІІ, когато националните правила 
предвиждат приспадане.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 320
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 103

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данъчни задължения заличава се
Данъчните задължения на всеки член 
на групата са резултат от 
прилагането на националната 
данъчна ставка към разпределения 
дял, коригиран съгласно член 102 и 
допълнително намален с 
приспаданията, предвидени в член 76.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.
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Изменение 321
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 104

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщение за избор на системата заличава се
1. Отделният данъкоплатец избира 
да се присъедини към системата, 
предвидена от настоящата 
директива, като изпрати съобщение 
до компетентния орган на 
държавата-членка, в която е местно 
лице, а по отношение на мястото на 
стопанска дейност на чуждестранен 
данъкоплатец — в държавата-членка, 
в която е мястото на стопанска 
дейност. В случаите, когато става 
въпрос за група, главният 
данъкоплатец изпраща съобщение на 
главния данъчен орган от името на 
групата
Това съобщение се изпраща най-малко 
три месеца преди началото на 
данъчната година, в която 
данъкоплатецът или групата 
възнамерява да започне да прилага 
системата.
2. Съобщението за избор на 
системата обхваща всички членове на 
групата. В същото време 
корабоплавателните дружества, 
които се облагат по специален ред, 
могат да бъдат изключени от 
групата.
3. Главният данъчен орган предава 
незабавно съобщението за избор на 
компетентните органи на всички 
държави-членки, в които членовете 
на групата са местни лица или в 
които са се установили. В рамките на 
един месец от предаването на 
съобщението тези органи могат да 
представят на главния данъчен орган 
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своите виждания и всякаква уместна 
информация относно валидността и 
обхвата на съобщението за избор.

Or. fr

Изменение 322
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 104

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщение за избор на системата заличава се
1. Отделният данъкоплатец избира 
да се присъедини към системата, 
предвидена от настоящата 
директива, като изпрати съобщение 
до компетентния орган на 
държавата-членка, в която е местно 
лице, а по отношение на мястото на 
стопанска дейност на чуждестранен 
данъкоплатец — в държавата-членка, 
в която е мястото на стопанска 
дейност. В случаите, когато става 
въпрос за група, главният 
данъкоплатец изпраща съобщение на 
главния данъчен орган от името на 
групата
Това съобщение се изпраща най-малко 
три месеца преди началото на 
данъчната година, в която 
данъкоплатецът или групата 
възнамерява да започне да прилага 
системата.
2. Съобщението за избор на 
системата обхваща всички членове на 
групата. В същото време 
корабоплавателните дружества, 
които се облагат по специален ред, 
могат да бъдат изключени от 
групата.
3. Главният данъчен орган предава 
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незабавно съобщението за избор на 
компетентните органи на всички 
държави-членки, в които членовете 
на групата са местни лица или в 
които са се установили. В рамките на 
един месец от предаването на 
съобщението тези органи могат да 
представят на главния данъчен орган 
своите виждания и всякаква уместна 
информация относно валидността и 
обхвата на съобщението за избор.

Or. fr

Обосновка

При задължителна система, няма основание да се предоставя съобщение за избор.

Изменение 323
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 104

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщение за избор на системата заличава се
1. Отделният данъкоплатец избира 
да се присъедини към системата, 
предвидена от настоящата 
директива, като изпрати съобщение 
до компетентния орган на 
държавата-членка, в която е местно 
лице, а по отношение на мястото на 
стопанска дейност на чуждестранен 
данъкоплатец — в държавата-членка, 
в която е мястото на стопанска 
дейност. В случаите, когато става 
въпрос за група, главният 
данъкоплатец изпраща съобщение на 
главния данъчен орган от името на 
групата
Това съобщение се изпраща най-малко 
три месеца преди началото на 
данъчната година, в която 
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данъкоплатецът или групата 
възнамерява да започне да прилага 
системата.
2. Съобщението за избор на 
системата обхваща всички членове на 
групата. В същото време 
корабоплавателните дружества, 
които се облагат по специален ред, 
могат да бъдат изключени от 
групата.
3. Главният данъчен орган предава 
незабавно съобщението за избор на 
компетентните органи на всички 
държави-членки, в които членовете 
на групата са местни лица или в 
които са се установили. В рамките на 
един месец от предаването на 
съобщението тези органи могат да 
представят на главния данъчен орган 
своите виждания и всякаква уместна 
информация относно валидността и 
обхвата на съобщението за избор.

Or. pt

Изменение 324
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 104

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщение за избор на системата заличава се
1. Отделният данъкоплатец избира 
да се присъедини към системата, 
предвидена от настоящата 
директива, като изпрати съобщение 
до компетентния орган на 
държавата-членка, в която е местно 
лице, а по отношение на мястото на 
стопанска дейност на чуждестранен 
данъкоплатец — в държавата-членка, 
в която е мястото на стопанска 
дейност. В случаите, когато става 
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въпрос за група, главният 
данъкоплатец изпраща съобщение на 
главния данъчен орган от името на 
групата
Това съобщение се изпраща най-малко 
три месеца преди началото на 
данъчната година, в която 
данъкоплатецът или групата 
възнамерява да започне да прилага 
системата.
2. Съобщението за избор на 
системата обхваща всички членове на 
групата. В същото време 
корабоплавателните дружества, 
които се облагат по специален ред, 
могат да бъдат изключени от 
групата.
3. Главният данъчен орган предава 
незабавно съобщението за избор на 
компетентните органи на всички 
държави-членки, в които членовете 
на групата са местни лица или в 
които са се установили. В рамките на 
един месец от предаването на 
съобщението тези органи могат да 
представят на главния данъчен орган 
своите виждания и всякаква уместна 
информация относно валидността и 
обхвата на съобщението за избор.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 104 – заглавие



AM\885627BG.doc 189/256 PE478.376v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщение за избор на системата Съобщение относно приложимостта 
на системата

Or. de

Изменение 326
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 104 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отделният данъкоплатец избира да 
се присъедини към системата, 
предвидена от настоящата 
директива, като изпрати съобщение 
до компетентния орган на 
държавата-членка, в която е местно 
лице, а по отношение на мястото на 
стопанска дейност на чуждестранен 
данъкоплатец — в държавата-членка, 
в която е мястото на стопанска 
дейност. В случаите, когато става 
въпрос за група, главният 
данъкоплатец изпраща съобщение на 
главния данъчен орган от името на 
групата

заличава се

Or. pt

Изменение 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 104 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отделният данъкоплатец избира да се 
присъедини към системата, предвидена 

Отделният данъкоплатец е предмет на 
системата, предвидена от настоящата 
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от настоящата директива, като 
изпрати съобщение до компетентния 
орган на държавата-членка, в която е 
местно лице, а по отношение на мястото 
на стопанска дейност на чуждестранен 
данъкоплатец — в държавата-членка, в 
която е мястото на стопанска дейност. В 
случаите, когато става въпрос за група, 
главният данъкоплатец изпраща 
съобщение на главния данъчен орган 
от името на групата

директива, в резултат от съобщение 
за тази цел от компетентния орган на 
държавата-членка, в която е местно 
лице, а по отношение на мястото на 
стопанска дейност на чуждестранен 
данъкоплатец — в държавата-членка, в 
която е мястото на стопанска дейност. В 
случаите, когато става въпрос за група, 
главният данъчен орган изпраща 
съобщението.

Or. de

Изменение 328
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 104 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това съобщение се изпраща най-малко 
три месеца преди началото на 
данъчната година, в която 
данъкоплатецът или групата 
възнамерява да започне да прилага 
системата.

заличава се

Or. pt

Изменение 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 104 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това съобщение се изпраща най-малко 
три месеца преди началото на данъчната 
година, в която данъкоплатецът или 
групата възнамерява да започне да 
прилага системата.

Това съобщение се изпраща най-малко 
три месеца преди началото на данъчната 
година, в която данъкоплатецът или 
групата е задължен(а) да започне да 
прилага системата.
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Or. de

Изменение 330
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 104 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съобщението за избор на 
системата обхваща всички членове на 
групата. В същото време 
корабоплавателните дружества, 
които се облагат по специален ред, 
могат да бъдат изключени от 
групата.

заличава се

Or. pt

Изменение 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 104 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съобщението за избор на системата
обхваща всички членове на групата. В 
същото време корабоплавателните 
дружества, които се облагат по 
специален ред, могат да бъдат 
изключени от групата.

2. Съобщението обхваща всички 
членове на групата. В същото време 
корабоплавателните дружества, които се 
облагат по специален ред, могат да 
бъдат изключени от групата.

Or. de

Изменение 332
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 104 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Главният данъчен орган предава 
незабавно съобщението за избор на 
компетентните органи на всички 
държави-членки, в които членовете 
на групата са местни лица или в 
които са се установили. В рамките на 
един месец от предаването на 
съобщението тези органи могат да 
представят на главния данъчен орган 
своите виждания и всякаква уместна 
информация относно валидността и 
обхвата на съобщението за избор.

заличава се

Or. pt

Изменение 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 104 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Главният данъчен орган предава 
незабавно съобщението за избор на 
компетентните органи на всички 
държави-членки, в които членовете на 
групата са местни лица или в които са се 
установили. В рамките на един месец от 
предаването на съобщението тези 
органи могат да представят на главния 
данъчен орган своите виждания и 
всякаква уместна информация относно 
валидността и обхвата на съобщението 
за избор.

3. Главният данъчен орган предава 
незабавно съобщението на 
компетентните органи на всички 
държави-членки, в които членовете на 
групата са местни лица или в които са се 
установили. В рамките на един месец от 
предаването на съобщението тези 
органи могат да представят на главния 
данъчен орган своите виждания и 
всякаква уместна информация относно 
валидността и обхвата на съобщението.

Or. de

Изменение 334
Liem Hoang Ngoc
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Предложение за директива
Член 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокове за прилагане на системата 
от групата

заличава се

1. След приемането на съобщението 
за избор отделният данъкоплатец 
или група, в зависимост от случая, 
прилага системата, предвидена от 
настоящата директива, за период от 
пет данъчни години. След изтичането 
на този първоначален период на 
действие отделният данъкоплатец 
или групата продължава да прилага 
системата за последващи периоди с 
продължителност три данъчни 
години, освен ако не подаде съобщение 
за прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става 
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния 
данъкоплатец на главния данъчен 
орган през трите месеца преди края 
на първоначалния период или на 
последващия период на действие.
2. Когато данъкоплатец или лице, 
което не е данъкоплатец, се 
присъедини към групата, това не 
променя периода на действие на 
групата. Когато една група се 
присъедини към друга група или две 
или повече групи се обединят, 
разширената група продължава да 
прилага системата до по-късната от 
датите на изтичане на периода на 
действие на групите, освен ако 
извънредни обстоятелства правят 
по-уместно прилагането на по-
кратък период.
3. Ако данъкоплатец напусне групата 
или групата прекрати дейността си, 
данъкоплатецът или 
данъкоплатците продължават да 
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прилагат системата до края на 
текущия срок на групата.

Or. fr

Изменение 335
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокове за прилагане на системата 
от групата

заличава се

1. След приемането на съобщението 
за избор отделният данъкоплатец 
или група, в зависимост от случая, 
прилага системата, предвидена от 
настоящата директива, за период от 
пет данъчни години. След изтичането 
на този първоначален период на 
действие отделният данъкоплатец 
или групата продължава да прилага 
системата за последващи периоди с 
продължителност три данъчни 
години, освен ако не подаде съобщение 
за прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става 
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния 
данъкоплатец на главния данъчен 
орган през трите месеца преди края 
на първоначалния период или на 
последващия период на действие.
2. Когато данъкоплатец или лице, 
което не е данъкоплатец, се 
присъедини към групата, това не 
променя периода на действие на 
групата. Когато една група се 
присъедини към друга група или две 
или повече групи се обединят, 
разширената група продължава да 
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прилага системата до по-късната от 
датите на изтичане на периода на 
действие на групите, освен ако 
извънредни обстоятелства правят 
по-уместно прилагането на по-
кратък период.
3. Ако данъкоплатец напусне групата 
или групата прекрати дейността си, 
данъкоплатецът или 
данъкоплатците продължават да 
прилагат системата до края на 
текущия срок на групата.

Or. fr

Обосновка

При задължителна система, няма основание да се предоставя съобщение за избор.

.

Изменение 336
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокове за прилагане на системата 
от групата

заличава се

1. След приемането на съобщението 
за избор отделният данъкоплатец 
или група, в зависимост от случая, 
прилага системата, предвидена от 
настоящата директива, за период от 
пет данъчни години. След изтичането 
на този първоначален период на 
действие отделният данъкоплатец 
или групата продължава да прилага 
системата за последващи периоди с 
продължителност три данъчни 
години, освен ако не подаде съобщение 
за прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
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съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става 
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния 
данъкоплатец на главния данъчен 
орган през трите месеца преди края 
на първоначалния период или на 
последващия период на действие.
2. Когато данъкоплатец или лице, 
което не е данъкоплатец, се 
присъедини към групата, това не 
променя периода на действие на 
групата. Когато една група се 
присъедини към друга група или две 
или повече групи се обединят, 
разширената група продължава да 
прилага системата до по-късната от 
датите на изтичане на периода на 
действие на групите, освен ако 
извънредни обстоятелства правят 
по-уместно прилагането на по-
кратък период.
3. Ако данъкоплатец напусне групата 
или групата прекрати дейността си, 
данъкоплатецът или 
данъкоплатците продължават да 
прилагат системата до края на 
текущия срок на групата.

Or. pt

Изменение 337
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокове за прилагане на системата 
от групата

заличава се

1. След приемането на съобщението 
за избор отделният данъкоплатец 
или група, в зависимост от случая, 
прилага системата, предвидена от 
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настоящата директива, за период от 
пет данъчни години. След изтичането 
на този първоначален период на 
действие отделният данъкоплатец 
или групата продължава да прилага 
системата за последващи периоди с 
продължителност три данъчни 
години, освен ако не подаде съобщение 
за прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става 
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния 
данъкоплатец на главния данъчен 
орган през трите месеца преди края 
на първоначалния период или на 
последващия период на действие.
2. Когато данъкоплатец или лице, 
което не е данъкоплатец, се 
присъедини към групата, това не 
променя периода на действие на 
групата. Когато една група се 
присъедини към друга група или две 
или повече групи се обединят, 
разширената група продължава да 
прилага системата до по-късната от 
датите на изтичане на периода на 
действие на групите, освен ако 
извънредни обстоятелства правят 
по-уместно прилагането на по-
кратък период.
3. Ако данъкоплатец напусне групата 
или групата прекрати дейността си, 
данъкоплатецът или 
данъкоплатците продължават да 
прилагат системата до края на 
текущия срок на групата.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.
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Изменение 338
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 105 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След приемането на съобщението 
за избор отделният данъкоплатец 
или група, в зависимост от случая, 
прилага системата, предвидена от 
настоящата директива, за период от 
пет данъчни години. След изтичането 
на този първоначален период на 
действие отделният данъкоплатец 
или групата продължава да прилага 
системата за последващи периоди с 
продължителност три данъчни 
години, освен ако не подаде съобщение 
за прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става 
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния 
данъкоплатец на главния данъчен 
орган през трите месеца преди края 
на първоначалния период или на 
последващия период на действие.

заличава се

Or. pt

Изменение 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 105 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След приемането на съобщението за 
избор отделният данъкоплатец или 
група, в зависимост от случая, прилага 
системата, предвидена от настоящата 
директива, за период от пет данъчни 

1. След доставянето на съобщението 
отделният данъкоплатец или група, в 
зависимост от случая, прилага 
системата, предвидена от настоящата 
директива, за период от пет данъчни 
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години. След изтичането на този 
първоначален период на действие 
отделният данъкоплатец или групата 
продължава да прилага системата за 
последващи периоди с 
продължителност три данъчни години, 
освен ако не подаде съобщение за 
прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става 
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния 
данъкоплатец на главния данъчен 
орган през трите месеца преди края на 
първоначалния период или на 
последващия период на действие.

години. След изтичането на този 
първоначален период на действие 
отделният данъкоплатец или групата 
продължава да прилага системата за 
последващи периоди с 
продължителност три данъчни години, 
освен ако данъчният орган не подаде 
съобщение за прекратяване на 
действието. Данъчният орган може да 
изпрати съобщение за прекратяване или, 
когато става въпрос за група, 
съобщението може да бъде изпратено от
главния данъчен орган през трите 
месеца преди края на първоначалния 
период или на последващия период на 
действие.

Or. de

Изменение 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Член 105 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След приемането на съобщението за 
избор отделният данъкоплатец или 
група, в зависимост от случая, прилага 
системата, предвидена от настоящата 
директива, за период от пет данъчни 
години. След изтичането на този 
първоначален период на действие 
отделният данъкоплатец или групата 
продължава да прилага системата за 
последващи периоди с 
продължителност три данъчни години, 
освен ако не подаде съобщение за 
прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става 
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния данъкоплатец 

1. След приемането на съобщението за 
избор отделният данъкоплатец или 
група, в зависимост от случая, прилага 
системата, предвидена от настоящата 
директива, за период от три данъчни 
години. След изтичането на този 
първоначален период на действие 
отделният данъкоплатец или групата 
продължава да прилага системата за 
последващи периоди с 
продължителност три данъчни години, 
освен ако не подаде съобщение за 
прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става 
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния данъкоплатец 
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на главния данъчен орган през трите 
месеца преди края на първоначалния 
период или на последващия период на 
действие.

на главния данъчен орган през трите 
месеца преди края на първоначалния 
период или на последващия период на 
действие.

Or. en

Изменение 341
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 105 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След приемането на съобщението за 
избор отделният данъкоплатец или 
група, в зависимост от случая, прилага 
системата, предвидена от настоящата 
директива, за период от пет данъчни 
години. След изтичането на този 
първоначален период на действие 
отделният данъкоплатец или групата 
продължава да прилага системата за 
последващи периоди с 
продължителност три данъчни години, 
освен ако не подаде съобщение за 
прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става 
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния данъкоплатец 
на главния данъчен орган през трите 
месеца преди края на първоначалния 
период или на последващия период на 
действие.

1. След приемането на съобщението за 
избор отделният данъкоплатец или 
група, в зависимост от случая, прилага 
системата, предвидена от настоящата 
директива, за период от три данъчни 
години. След изтичането на този 
първоначален период на действие 
отделният данъкоплатец или групата 
продължава да прилага системата за 
последващи периоди с 
продължителност три данъчни години, 
освен ако не подаде съобщение за 
прекратяване на действието. 
Данъкоплатецът може да изпрати 
съобщение за прекратяване на своя 
компетентен орган или, когато става 
въпрос за група, съобщението може да 
бъде изпратено от главния данъкоплатец 
на главния данъчен орган през трите 
месеца преди края на първоначалния 
период или на последващия период на 
действие.

Or. en

Изменение 342
Miguel Portas
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Предложение за директива
Член 105 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато данъкоплатец или лице, 
което не е данъкоплатец, се 
присъедини към групата, това не 
променя периода на действие на 
групата. Когато една група се 
присъедини към друга група или две 
или повече групи се обединят, 
разширената група продължава да 
прилага системата до по-късната от 
датите на изтичане на периода на 
действие на групите, освен ако 
извънредни обстоятелства правят 
по-уместно прилагането на по-
кратък период.

заличава се

Or. pt

Изменение 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 105 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато данъкоплатец или лице, което 
не е данъкоплатец, се присъедини към 
групата, това не променя периода на 
действие на групата. Когато една група 
се присъедини към друга група или две 
или повече групи се обединят, 
разширената група продължава да 
прилага системата до по-късната от 
датите на изтичане на периода на 
действие на групите, освен ако 
извънредни обстоятелства правят по-
уместно прилагането на по-кратък 
период.

2. Не се отнася до българския текст.

Or. de
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Изменение 344
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 105 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако данъкоплатец напусне групата 
или групата прекрати дейността си, 
данъкоплатецът или 
данъкоплатците продължават да 
прилагат системата до края на 
текущия срок на групата.

заличава се

Or. pt

Изменение 345
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 106

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация в съобщението за избор заличава се
Съобщението за избор на системата 
трябва да съдържа следната 
информация:
а) идентификация на данъкоплатеца 
или на членовете на групата;
б) по отношение на групата —
доказателство за изпълнение на 
критериите, посочени в членове 54 и 
55;
в) идентификация на всякакви 
асоциирани предприятия, както е 
посочено в член 78;
г) Правна форма, седалище по устав и 
място на действително управление 
на данъкоплатците;
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д) данъчната година, която ще бъде 
прилагана.
Комисията може да приеме акт за 
установяване на стандартен образец 
за съобщението за избор. Посоченият 
акт за прилагане се приема в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 131, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 346
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 106

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация в съобщението за избор заличава се
Съобщението за избор на системата 
трябва да съдържа следната 
информация:
а) идентификация на данъкоплатеца 
или на членовете на групата;
б) по отношение на групата —
доказателство за изпълнение на 
критериите, посочени в членове 54 и 
55;
в) идентификация на всякакви 
асоциирани предприятия, както е 
посочено в член 78;
г) Правна форма, седалище по устав и 
място на действително управление 
на данъкоплатците;
д) данъчната година, която ще бъде 
прилагана.
Комисията може да приеме акт за 
установяване на стандартен образец 
за съобщението за избор. Посоченият 
акт за прилагане се приема в 
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съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 131, 
параграф 2.

Or. fr

Обосновка

При задължителна система, няма основание да се предоставя съобщение за избор.

.

Изменение 347
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 106

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация в съобщението за избор заличава се
Съобщението за избор на системата 
трябва да съдържа следната 
информация:
а) идентификация на данъкоплатеца 
или на членовете на групата;
б) по отношение на групата —
доказателство за изпълнение на 
критериите, посочени в членове 54 и 
55;
в) идентификация на всякакви 
асоциирани предприятия, както е 
посочено в член 78;
г) Правна форма, седалище по устав и 
място на действително управление 
на данъкоплатците;
д) данъчната година, която ще бъде 
прилагана.
Комисията може да приеме акт за 
установяване на стандартен образец 
за съобщението за избор. Посоченият 
акт за прилагане се приема в 
съответствие с процедурата по 
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разглеждане, посочена в член 131, 
параграф 2.

Or. pt

Изменение 348
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 106

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация в съобщението за избор заличава се
Съобщението за избор на системата 
трябва да съдържа следната 
информация:
а) идентификация на данъкоплатеца 
или на членовете на групата;
б) по отношение на групата —
доказателство за изпълнение на 
критериите, посочени в членове 54 и 
55;
в) идентификация на всякакви 
асоциирани предприятия, както е 
посочено в член 78;
г) Правна форма, седалище по устав и 
място на действително управление 
на данъкоплатците;
д) данъчната година, която ще бъде 
прилагана.
Комисията може да приеме акт за 
установяване на стандартен образец 
за съобщението за избор. Посоченият 
акт за прилагане се приема в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 131, 
параграф 2.

Or. en
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Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 106 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация в съобщението за избор Информация в съобщението

Or. de

Изменение 350
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 106 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщението за избор на системата 
трябва да съдържа следната 
информация:

заличава се

а) идентификация на данъкоплатеца 
или на членовете на групата;
б) по отношение на групата —
доказателство за изпълнение на 
критериите, посочени в членове 54 и 
55;
в) идентификация на всякакви 
асоциирани предприятия, както е 
посочено в член 78;
г) Правна форма, седалище по устав и 
място на действително управление 
на данъкоплатците;
д) данъчната година, която ще бъде 
прилагана.
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Or. pt

Изменение 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 106 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщението за избор на системата
трябва да съдържа следната 
информация:

Съобщението трябва да съдържа 
следната информация:

Or. de

Изменение 352
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 106 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) идентификация на данъкоплатеца 
или на членовете на групата;

заличава се

Or. pt

Изменение 353
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 106 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на групата —
доказателство за изпълнение на 
критериите, посочени в членове 54 и 
55;

заличава се
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Or. pt

Изменение 354
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 106 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) идентификация на всякакви 
асоциирани предприятия, както е 
посочено в член 78;

заличава се

Or. pt

Изменение 355
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 106 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Правна форма, седалище по устав и 
място на действително управление 
на данъкоплатците;

заличава се

Or. pt

Изменение 356
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 106 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) данъчната година, която ще бъде 
прилагана.

заличава се

Or. pt
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Изменение 357
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 106 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме акт за 
установяване на стандартен образец 
за съобщението за избор. Посоченият 
акт за прилагане се приема в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 131, 
параграф 2.

заличава се

Or. pt

Изменение 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 106 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме акт за 
установяване на стандартен образец за 
съобщението за избор. Посоченият акт 
за прилагане се приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 131, параграф 2.

Комисията приема акт за установяване 
на стандартен образец за съобщението. 
Посоченият акт за прилагане се приема 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 131, 
параграф 2.

Or. de

Изменение 359
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 107
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка на съобщението за избор заличава се
1. Компетентният орган, до който 
надлежно е изпратено съобщението 
за избор, проверява въз основа на 
съдържанието на съобщението дали 
групата изпълнява изискванията на 
настоящата директива. Ако 
съобщението не бъде отхвърлено в 
рамките на три месеца от неговото 
получаване, то се смята за прието.
2. Ако данъкоплатецът е представил 
в пълен вид цялата необходима 
информация в съответствие с член 
106, всякакви последващи 
констатации, че обявеният списък на 
членовете на групата съдържа 
грешки, не правят невалидно 
съобщението за избор. Съобщението 
се поправя и се вземат всички 
необходими мерки от началото на 
данъчната година на констатацията. 
Ако пълната информация не бъде 
обявена, главният данъчен орган в 
съгласие с останалите компетентни 
органи може да обяви за невалидно 
първоначалното съобщение за избор.

Or. fr

Изменение 360
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка на съобщението за избор заличава се
1. Компетентният орган, до който 
надлежно е изпратено съобщението 
за избор, проверява въз основа на 
съдържанието на съобщението дали 
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групата изпълнява изискванията на 
настоящата директива. Ако 
съобщението не бъде отхвърлено в 
рамките на три месеца от неговото 
получаване, то се смята за прието.
2. Ако данъкоплатецът е представил
в пълен вид цялата необходима 
информация в съответствие с член 
106, всякакви последващи 
констатации, че обявеният списък на 
членовете на групата съдържа 
грешки, не правят невалидно 
съобщението за избор. Съобщението 
се поправя и се вземат всички 
необходими мерки от началото на 
данъчната година на констатацията. 
Ако пълната информация не бъде 
обявена, главният данъчен орган в 
съгласие с останалите компетентни 
органи може да обяви за невалидно 
първоначалното съобщение за избор.

Or. fr

Обосновка

При задължителна система, няма основание да се предоставя съобщение за избор.

Изменение 361
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка на съобщението за избор заличава се
1. Компетентният орган, до който 
надлежно е изпратено съобщението 
за избор, проверява въз основа на 
съдържанието на съобщението дали 
групата изпълнява изискванията на 
настоящата директива. Ако 
съобщението не бъде отхвърлено в 
рамките на три месеца от неговото 
получаване, то се смята за прието.
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2. Ако данъкоплатецът е представил 
в пълен вид цялата необходима 
информация в съответствие с член 
106, всякакви последващи 
констатации, че обявеният списък на 
членовете на групата съдържа 
грешки, не правят невалидно 
съобщението за избор. Съобщението 
се поправя и се вземат всички 
необходими мерки от началото на 
данъчната година на констатацията. 
Ако пълната информация не бъде 
обявена, главният данъчен орган в 
съгласие с останалите компетентни 
органи може да обяви за невалидно 
първоначалното съобщение за избор.

Or. pt

Изменение 362
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка на съобщението за избор заличава се
1. Компетентният орган, до който 
надлежно е изпратено съобщението 
за избор, проверява въз основа на 
съдържанието на съобщението дали 
групата изпълнява изискванията на 
настоящата директива. Ако 
съобщението не бъде отхвърлено в 
рамките на три месеца от неговото 
получаване, то се смята за прието.
2. Ако данъкоплатецът е представил 
в пълен вид цялата необходима 
информация в съответствие с член 
106, всякакви последващи 
констатации, че обявеният списък на 
членовете на групата съдържа 
грешки, не правят невалидно 
съобщението за избор. Съобщението 
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се поправя и се вземат всички 
необходими мерки от началото на 
данъчната година на констатацията. 
Ако пълната информация не бъде 
обявена, главният данъчен орган в 
съгласие с останалите компетентни 
органи може да обяви за невалидно 
първоначалното съобщение за избор.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 107 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка на съобщението за избор Проверка на съобщението

Or. de

Изменение 364
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган, до който 
надлежно е изпратено съобщението 
за избор, проверява въз основа на 
съдържанието на съобщението дали 
групата изпълнява изискванията на 
настоящата директива. Ако 
съобщението не бъде отхвърлено в 
рамките на три месеца от неговото 

заличава се
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получаване, то се смята за прието.

Or. pt

Изменение 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган, до който 
надлежно е изпратено съобщението за 
избор, проверява въз основа на 
съдържанието на съобщението дали 
групата изпълнява изискванията на 
настоящата директива. Ако 
съобщението не бъде отхвърлено в 
рамките на три месеца от неговото 
получаване, то се смята за прието.

1. Компетентният орган, до който 
надлежно е изпратено съобщението, 
проверява въз основа на съдържанието 
на съобщението дали групата изпълнява 
изискванията на настоящата директива. 
Ако съобщението не бъде отхвърлено в 
рамките на три месеца от неговото 
получаване, то се смята за прието.

Or. de

Изменение 366
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 107 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако данъкоплатецът е представил 
в пълен вид цялата необходима 
информация в съответствие с член 
106, всякакви последващи 
констатации, че обявеният списък на 
членовете на групата съдържа 
грешки, не правят невалидно 
съобщението за избор. Съобщението 
се поправя и се вземат всички 
необходими мерки от началото на 
данъчната година на констатацията. 
Ако пълната информация не бъде 

заличава се
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обявена, главният данъчен орган в 
съгласие с останалите компетентни 
органи може да обяви за невалидно 
първоначалното съобщение за избор.

Or. pt

Изменение 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 107 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако данъкоплатецът е представил в 
пълен вид цялата необходима 
информация в съответствие с член 106, 
всякакви последващи констатации, че 
обявеният списък на членовете на 
групата съдържа грешки, не правят 
невалидно съобщението за избор. 
Съобщението се поправя и се вземат 
всички необходими мерки от началото 
на данъчната година на констатацията. 
Ако пълната информация не бъде 
обявена, главният данъчен орган в 
съгласие с останалите компетентни 
органи може да обяви за невалидно 
първоначалното съобщение за избор.

2. Ако данъкоплатецът е представил в 
пълен вид цялата необходима 
информация в съответствие с член 106, 
всякакви последващи констатации, че 
обявеният списък на членовете на 
групата съдържа грешки, не правят 
невалидно съобщението. Съобщението 
се поправя и се вземат всички 
необходими мерки от началото на 
данъчната година на констатацията. Ако 
пълната информация не бъде обявена, 
главният данъчен орган в съгласие с 
останалите компетентни органи може да 
обяви за невалидно първоначалното 
съобщение.

Or. de

Изменение 368
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 108

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данъчна година заличава се
1. Всички членове на групата работят 
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при една и съща данъчна година.
2. В годината, в която даден 
данъкоплатец се присъединява към 
вече съществуваща данъчна година, 
данъкоплатецът хармонизира 
данъчната си година с данъчната 
година на групата. Разпределеният 
дял на данъкоплатеца за тази 
данъчна година се изчислява 
пропорционално, като се има предвид 
броя на календарните месеци, през 
които дружеството е било част от 
групата.
3. Разпределеният дял на 
данъкоплатеца за годината, в която 
напуска групата, се изчислява 
пропорционално, като се има предвид 
броя на календарните месеци, през 
които дружеството е било част от 
групата.
4. Когато отделен данъкоплатец се 
присъединява към групата, той се 
третира все едно неговата данъчна 
година е приключила на датата преди 
присъединяването.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 108 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годината, в която даден 
данъкоплатец се присъединява към вече 
съществуваща група, данъкоплатецът 
хармонизира данъчната си година с 

2. Не се отнася до българския текст.
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данъчната година на групата. 
Разпределеният дял на данъкоплатеца за 
тази данъчна година се изчислява 
пропорционално, като се има предвид 
броя на календарните месеци, през 
които дружеството е било част от 
групата.

Or. de

Изменение 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 108 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато отделен данъкоплатец се 
присъединява към групата, той се 
третира все едно неговата данъчна 
година е приключила на датата преди 
присъединяването.

4. Не се отнася до българския текст.

Or. de

Изменение 371
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 109

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подаване на данъчна декларация заличава се
1. Отделният данъкоплатец подава 
своята данъчна декларация на 
компетентния орган.
В случаите, когато става въпрос за 
група, главният данъкоплатец подава 
консолидираната данъчна декларация 
на групата на главния данъчен орган.
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2. Декларацията се смята за оценка 
на данъчните задължения на всеки от 
членовете на групата. Когато 
законодателството на държава-
членка предвижда данъчната 
декларация да има правния статус на 
акт за установяване на данъчните 
задължения и да се третира като 
инструмент, даващ основание за 
принудителното изпълнение на 
данъчни задължения, 
консолидираната данъчна декларация 
има същия ефект по отношение на 
данъчно задължения член в тази
държава-членка.
3. Ако консолидираната данъчна 
декларация няма правния статус на 
акт за установяване на данъчните 
задължения, даващ основание за 
принудително изпълнение на данъчно 
задължение, компетентният орган 
на държавата членка може по 
отношение на член на групата, който 
е местно лице или се намира в нея, да 
създаде инструмент на националното 
законодателство, който разрешава 
принудително изпълнение в 
държавата-членка. Този инструмент 
включва данните от 
консолидираната данъчна декларация 
по отношение на члена на групата. 
Разрешава се обжалване на този 
инструмент само по отношение на 
формата, а не по отношение на 
установеното данъчно задължение. 
Процедурата е в съответствие с 
националното законодателство на 
съответната държава-членка.
4. Ако се смята, че съществува място 
на стопанска дейност съгласно член 
61, трета алинея, главният 
данъкоплатец е отговорен за всички 
процедурни задължения във връзка с 
облагането на такова място на 
стопанска дейност.
5. Данъчната декларация на отделния 
данъкоплатец се подава в рамките на 



AM\885627BG.doc 219/256 PE478.376v01-00

BG

периода, предвиден в 
законодателството на държавата-
членка, в която той е местно лице 
или в която има място на стопанска 
дейност. Консолидираната данъчна 
декларация се подава в рамките на 
деветте месеца след края на 
данъчната година.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 372
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържание на данъчната 
декларация

заличава се

1. Данъчната декларация на отделния 
данъкоплатец включва следната 
информация:
а) идентификация на доставчика;
б) данъчната година, за която се 
отнася данъчната декларация;
в) изчислението на данъчната основа;
г) идентификация на всякакви 
асоциирани предприятия, както е 
посочено в член 78;
2. Консолидираната данъчна 
декларация включва следната 
информация:
а) идентификация на главния 
данъкоплатец;
б) идентификация на всички членове 
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на групата;
в) идентификация на всякакви 
асоциирани предприятия, както е 
посочено в член 78;
г) данъчната година, за която се 
отнася данъчната декларация;
д) изчислението на данъчната основа 
на всеки член на групата;
е) изчислението на консолидираната 
данъчна основа;
ж) изчислението на разпределения 
дял на всеки член на групата;
з) изчислението на данъчното 
задължение на всеки член на групата;

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 373
Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Член 110 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Формата на единната данъчна 
декларация се определя от Комисията 
в сътрудничество с данъчните 
администрации на държавите-
членки.

Or. lv

Изменение 374
Danuta Jazłowiecka
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Предложение за директива
Член 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване за грешки в данъчната 
декларация

заличава се

Главният данъкоплатец уведомява 
главния данъчен орган за грешки в 
консолидираната данъчна декларация. 
Главният данъчен орган, ако е 
уместно, издава ревизионен акт в 
съответствие с член 114, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 375
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

Неподаване на данъчна декларация заличава се
Ако главният данъкоплатец не подаде 
консолидирана данъчна декларация, в 
рамките на три месеца главният 
данъчен орган издава акт, основаващ 
се на приблизителна оценка, като 
взема под внимание наличната 
информация. Главният данъкоплатец 
може да обжалва този акт.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.
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Изменение 376
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 113

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правила за електронното подаване, 
данъчната декларация и 
придружителните документи

заличава се

Комисията може да приеме актове, 
установяващи правила за 
електронното подаване, за образеца 
на данъчната декларация, за образеца 
на консолидираната данъчна 
декларация и за изискваните 
придружителни документи. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 131, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 377
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 114

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ревизионни актове заличава се
1. Проверките и актовете по 
отношение на отделния 
данъкоплатец се ръководят от 
законодателството на държавата-
членка, в която той е местно лице 
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или в която има място на стопанска 
дейност.
2. Главният данъчен орган проверява 
дали консолидираната данъчна 
декларация е в съответствие с член 
110, параграф 2.
3. Главният данъчен орган може да 
издаде ревизионен акт не по-късно от 
три години след крайния срок за 
подаване на консолидирана данъчна 
оценка или, ако в този срок не е 
подадена декларация, не по-късно от 
три години от издаването на акта 
съгласно член 112.
В рамките на всеки 12-месечен период 
не може да бъде издаван ревизионен 
акт повече от един път.
4. Параграф 3 не се прилага ако 
ревизионният акт е издаден в 
съответствие с решение на 
съдилищата на държавата-членка на 
главния данъчен орган съгласно член 
123 или е издаден в съответствие с 
резултатите от споразумение за 
взаимно съгласие или арбитражна 
процедура в трета държава. Такива 
ревизионни актове се издават в 
рамките на 12 месеца от решението 
на съдилищата на главния данъчен 
орган или от приключването на 
процедурата.
5. Независимо от предвиденото в 
параграф 3, ревизионният акт може 
да бъде издаван в рамките на шест 
години от крайния срок за подаване на 
консолидирана данъчна декларация, 
ако това е оправдано поради 
умишлено подаване на некоректни 
данни или поради подаване на 
некоректни данни в резултат на 
сериозна небрежност от страна на 
данъкоплатеца, или в рамките на 12 
години от този срок, ако подаването 
на некоректни данни е обект на 
наказателно производство. Тези 
ревизионни актове се издават в 
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рамките на 12 месеца от 
установяването на некоректното 
деклариране освен ако обективно е 
оправдано прилагането на по-дълъг 
срок поради необходимостта от 
допълнителни проверки или 
разследвания. Такива ревизионни 
актове се отнасят единствено за 
некоректно декларираните данни по 
същество.
6. Преди издаването на ревизионен 
акт главният данъчен орган се 
консултира с компетентните органи 
на държавите-членки, в които 
членът на групата е местно лице или 
в които се е установил. Тези органи 
могат да изразят своите виждания в 
рамките на един месец от 
консултацията.
Компетентният орган на 
държавата-членка, в която членът на 
групата е местно лице или в която се 
е установил, може да поиска от 
главния данъчен орган да издаде 
ревизионен акт. Ако такъв акт не 
бъде издаден в рамките на три 
месеца, се смята, че е получен отказ 
за издаване на акт.
7. Не се издават ревизионни актове за 
коригиране на консолидираната 
данъчна основа, ако разликата между 
декларираната основа и коригираната 
основа не надхвърля по-ниската от 
двете стойности — 5000 EUR или 
1 % от консолидираната данъчна 
основа.
Не се издава ревизионен акт с цел 
коригиране на изчисляване на 
разпределени дялове, ако общата сума 
на разпределените дялове на 
членовете на групата, които са 
местни лица или които са се 
установили в държава-членка, следва 
да бъде коригирана с по-малко от 
0,5 %.
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Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 378
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 115

Текст, предложен от Комисията Изменение

Централна база данни заличава се
Консолидираната данъчна декларация 
и придружителните документи, 
подадени от главния данъкоплатец, се 
съхраняват в централна база данни, 
до която имат достъп всички 
компетентни органи. Централната 
база данни се актуализира редовно с 
всякаква допълнителна информация и 
документи, както и с всички решения 
и съобщения, издадени от главния 
данъчен орган.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 115 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Централна база данни Централен орган за координация и 
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управление на централна база данни

Or. de

Изменение 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 115 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се централен данъчен орган за 
Европейския съюз. Той координира 
дейностите на данъчните органи на 
държавите-членки в съответствие с 
настоящата директива и управлява 
централна база данни.

Or. de

Изменение 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 115 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консолидираната данъчна декларация и 
придружителните документи, подадени 
от главния данъкоплатец, се съхраняват 
в централна база данни, до която имат 
достъп всички компетентни органи. 
Централната база данни се актуализира 
редовно с всякаква допълнителна 
информация и документи, както и с 
всички решения и съобщения, издадени 
от главния данъчен орган.

Консолидираната данъчна декларация и 
придружителните документи, подадени 
от главния данъкоплатец, се съхраняват 
в тази централна база данни, до която 
имат достъп всички компетентни 
органи. Централната база данни се 
актуализира редовно с всякаква 
допълнителна информация и документи, 
както и с всички решения и съобщения, 
издадени от главния данъчен орган.

Or. de
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Изменение 382
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 116

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определяне на главния данъкоплатец заличава се
Главният данъкоплатец, определен в 
съответствие с член 4, параграф 6, не 
може да бъде сменян впоследствие. 
Ако обаче главният данъкоплатец 
спре да отговаря на изискванията на 
член 4, параграф 6, групата определя 
нов главен данъкоплатец
При извънредни обстоятелства 
компетентните данъчни органи в 
държавите-членки, в които 
членовете на групата са местни лица 
или в които имат място на 
стопанска дейност, могат в рамките 
на шест месеца от съобщението за 
избор на системата или в рамките на 
шест месеца от преобразуване, 
включващо главния данъкоплатец, да 
решат по взаимно съгласие, че главен 
данъкоплатец ще бъде данъкоплатец, 
различен от данъкоплатеца, 
определен от групата.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 116 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При извънредни обстоятелства 
компетентните данъчни органи в 
държавите-членки, в които членовете на 
групата са местни лица или в които 
имат място на стопанска дейност, могат 
в рамките на шест месеца от 
съобщението за избор на системата
или в рамките на шест месеца от 
преобразуване, включващо главния 
данъкоплатец, да решат по взаимно 
съгласие, че главен данъкоплатец ще 
бъде данъкоплатец, различен от 
данъкоплатеца, определен от групата.

При извънредни обстоятелства 
компетентните данъчни органи в 
държавите-членки, в които членовете на 
групата са местни лица или в които 
имат място на стопанска дейност, могат 
в рамките на шест месеца от 
съобщението или в рамките на шест 
месеца от преобразуване, включващо 
главния данъкоплатец, да решат по 
взаимно съгласие, че главен 
данъкоплатец ще бъде данъкоплатец, 
различен от данъкоплатеца, определен 
от групата.

Or. de

Изменение 384
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 117

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водене на документация заличава се
Отделният данъкоплатец, а в случая 
на група —всеки член на групата, води 
отчетност и съхранява 
придружителни документи в 
достатъчно подробен вид, така че да 
се осигури правилното прилагане на 
настоящата директива и да се 
позволи извършването на проверки.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.
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Изменение 385
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 118

Текст, предложен от Комисията Изменение

Осигуряване на информация на 
компетентните органи

заличава се

Данъкоплатецът представя цялата 
информация във връзка с 
определянето на неговите данъчни 
задължения по искане на 
компетентния орган в държавата-
членка, в която той е местно лице 
или в която се намира негово място 
на стопанска дейност. По искане на 
главния данъчен орган главният 
данъкоплатец предоставя цялата 
необходима информация във връзка с 
определянето на консолидираната 
данъчна основа или на данъчните 
задължения на всеки от членовете на 
групата.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 386
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 119

Текст, предложен от Комисията Изменение

Искане за становище на 
компетентния орган

заличава се

1. Данъкоплатецът може да поиска 
становище на компетентния орган в 
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държавата-членка, в която той е 
местно лице или в която се намира 
негово място на стопанска дейност, 
относно прилагането на настоящата 
директива в конкретна сделка или 
поредица от сделки, които предстоят 
да бъдат извършени. 
Данъкоплатецът може също така да 
поиска становище и относно 
предложения състав на групата. 
Компетентният орган предприема 
всички необходими стъпки, за да 
отговори на искането в разумен срок.
Ако е представена всякаква уместна 
информация относно планираната 
сделка или поредица от сделки, 
становището на компетентния орган 
е обвързващо, освен ако съдилищата в 
държавите-членки на главния 
данъчен орган решат впоследствие 
друго в съответствие с член 123. Ако 
данъкоплатецът не е съгласен със 
становището, той може да действа в 
съответствие със своето собствено 
тълкувание, но трябва да обърне 
внимание на този факт в данъчната 
си декларация или в консолидираната 
данъчна декларация.
2. Ако двама или повече членове на 
групата в различни държави-членки 
са пряко ангажирани в конкретна 
сделка или поредица от сделки или 
ако искането се отнася за 
предложения състав на групата, 
компетентните органи в тези 
държави-членки излизат с общо 
становище.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.
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Изменение 387
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 120

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комуникация между компетентните 
органи

заличава се

1. Обменът на информация по силата 
на настоящата директива, 
доколкото е възможно, се извършва по 
електронен път посредством общата 
комуникационна мрежа/общ 
системен интерфейс (CCN/CSI).
2. Ако компетентен орган получи 
искане за сътрудничество или обмен 
на информация относно член на 
групата съгласно Директива 
2011/16/ЕС, той отговаря не по-късно 
от три месеца от датата на 
получаване на искането.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 388
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 121

Текст, предложен от Комисията Изменение

Клауза за поверителност заличава се
1. Всяка информация, която е 
станала известна на държава-членка 
съгласно настоящата директива, се 
счита за поверителна в тази 
държава-членка по същия начин, 
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както информацията, получена 
съгласно нейното национално 
законодателство. Във всички случаи, 
тази информация:
а) може да се предоставя само на 
лица, пряко участващи в 
определянето на данъка или в 
осъществяването на 
административен контрол върху 
това определяне;
б) може, освен това, да се разкрива 
само във връзка с предвиждащо 
санкции съдебно или 
административно производство, 
започнато с оглед на или във връзка с 
определяне или преразглеждане на 
акта за установяване на данъчните 
задължения и само на лица, 
непосредствено участващи в такова 
производство; въпреки това тази 
информация може да бъде разкрита 
по време на открити съдебни 
заседания или съдебни решения, ако 
компетентният орган на държавата-
членка, предоставящ информацията, 
няма възражения;
в) в никакъв случай не се използва по 
друг начин, освен за целите на 
данъчното облагане или във връзка със 
съдебно или административно 
производство, предвиждащо санкции, 
започнато с оглед или във връзка с 
определянето или преразглеждането 
на акта за установяване на 
данъчните задължения.
Освен това държавите-членки могат 
да предоставят информацията, 
предвидена в първата алинея при 
определянето на други такси, мита и 
данъци, посочени в член 2 от 
Директива 2008/55/ЕИО21 .
2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1, компетентният орган на 
държавата-членка, предоставящ 
информация, може да разреши 
използването в запитващата 
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държава за други цели, ако съгласно 
законодателството на 
информиращата държава 
информацията би могла, при сходни 
обстоятелства, да бъде използвана в 
информиращата държава за сходни 
цели.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 389
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 122

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверки заличава се
1. Главният данъчен орган може да 
поиска и да координира проверки на 
членове на групата. Проверката може 
също така да бъде по искане на 
компетентен орган.
Главният данъчен орган и други 
ангажирани компетентни органи 
съвместно определят обхвата и 
съдържанието на проверката и 
членовете на групата, на които да 
бъде направена проверка.
2. Проверката е в съответствие с 
националното законодателство на 
държавата-членка, в която се 
извършва, като се допускат 
изменения, доколкото те са 
необходими за подсигуряването на 
правилното прилагане на 
настоящата директива.
3. Главният данъчен орган обобщава 
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резултатите от всички проверки.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Член 122 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Главният данъчен орган може да поиска 
и да координира проверки на членове 
на групата. Проверката може също така 
да бъде по искане на компетентен орган.

Главният данъчен орган може да поиска 
проверки на членове на групата. Те се 
координират от европейския данъчен 
орган. Проверката може също така да 
бъде по искане на компетентен орган 
или на европейския данъчен орган.

Or. de

Изменение 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 122 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Главният данъчен орган обобщава 
резултатите от всички проверки.

3. Европейският данъчен орган 
обобщава резултатите от всички 
проверки.

Or. de

Изменение 392
Danuta Jazłowiecka
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Предложение за директива
Член 123

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разногласия между държавите-
членки

заличава се

1. Ако компетентният орган на 
държавата-членка, в която член на 
групата е местно лице или се е 
установил, не е съгласен с решение на 
главния данъчен орган във връзка с 
член 107 или с член 114, параграфи 3, 5 
или 6, втора алинея, той може да 
оспорва решението в съдилищата на 
държавата-членка на главния данъчен 
орган в срок от три месеца.
2. Компетентният орган разполага 
най-малкото със същите процедурни 
права, с каквито разполага 
данъкоплатецът съгласно 
законодателството на тази държава-
членка в производството срещу 
решение на главния данъчен орган.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 123 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако компетентният орган на 
държавата-членка, в която член на 
групата е местно лице или се е 
установил, не е съгласен с решение на 
главния данъчен орган във връзка с член 

1. Ако компетентният орган на 
държавата-членка, в която член на 
групата е местно лице или се е 
установил, не е съгласен с решение на 
главния данъчен орган във връзка с член 
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107 или с член 114, параграфи 3, 5 или 
6, втора алинея, той може да оспорва 
решението в съдилищата на 
държавата-членка на главния данъчен 
орган в срок от три месеца.

107 или с член 114, параграфи 3, 5 или 
6, втора алинея, той може да оспорва 
решението на първа инстанция пред 
европейския данъчен орган и след това 
пред Съда на Европейския съюз.

Or. de

Изменение 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 123 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган разполага 
най-малкото със същите процедурни 
права, с каквито разполага 
данъкоплатецът съгласно 
законодателството на тази държава-
членка в производството срещу 
решение на главния данъчен орган.

заличава се

Or. de

Изменение 395
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обжалване заличава се
1. Главният данъкоплатец може да 
обжалва следните актове:
а) решение за отхвърляне на 
съобщението за избор на системата;
б) съобщение, изискващо разкриване 
на документи или информация;
в) ревизионен акт;
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г) акт относно неподаването на 
консолидирана данъчна декларация.
Жалбата се подава в срок от 60 дни 
от получаването на акта, срещу 
който е насочена жалбата.
2. Жалбата нямат суспензивно 
действие по отношение на данъчните 
задължения на данъкоплатеца.
3. Независимо от член 114, параграф 3 
може да бъде издаден ревизионен акт 
в резултат на обжалване.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 396
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) решение за отхвърляне на 
съобщението за избор на системата;

заличава се

Or. fr

Изменение 397
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) решение за отхвърляне на 
съобщението за избор на системата;

заличава се
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Or. fr

Обосновка

При задължителна система, няма основание да се предоставя съобщение за избор.

.

Изменение 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 124 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) решение за отхвърляне на 
съобщението за избор на системата;

а) решение за отхвърляне на 
съобщението;

Or. de

Изменение 399
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 125

Текст, предложен от Комисията Изменение

Административно обжалване заличава се
1. Жалби във връзка с ревизионни 
актове или други актове, направени в 
съответствие с член 112, се 
разглеждат от административен 
орган, който е компетентен да 
разглежда жалби на първа инстанция 
в съответствие със 
законодателството на държавата-
членка на главния данъчен орган. Ако в 
съответната държава-членка няма 
такъв компетентен 
административен орган, главният 
данъкоплатец може да пристъпи 
директно към обжалване по съдебен 
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ред.
2. При изразяване на мнението пред 
административния орган главният 
данъчен орган действа в тясно 
сътрудничество с другите 
компетентни органи.
3. Ако е необходимо, 
административният орган може да 
поиска представянето на 
доказателства от страна на главния 
данъкоплатец и главния данъчен орган 
относно фискалните дела на 
членовете на групата и други 
асоциирани предприятия, както и 
относно законодателството и 
практиките на другите засегнати 
държави-членки. Компетентните 
органи на останалите засегнати 
държави-членки оказват цялата 
необходима помощ на главния данъчен 
орган.
4. Ако административният орган 
излезе с решение, различно от това на 
главния данъчен орган, измененото 
решение замества решението на 
главния данъчен орган и се разглежда 
като решение на главния данъчен 
орган.
5. Административният орган се 
произнася по жалбата в срок от 
шест месеца. Ако в рамките на този 
срок главният данъкоплатец не 
получи решение, решението на 
главния данъчен орган се смята за 
потвърдено.
6. Ако решението е потвърдено или 
изменено, главният данъкоплатец 
има правото да обжалва директно в 
съдилищата на държавата-членка на 
главния данъчен орган в срок от 60 
дни от получаването на решението 
на административния орган по 
жалбата.
7. Ако решението бъде отменено, 
административният орган прехвърля 
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въпроса към главния данъчен орган, 
който взема ново решение в срок от 
60 дни от датата, на която е бил 
уведомен за решението на 
административния орган. Главният 
данъкоплатец може да обжалва 
новото решение или съгласно 
параграф 1, или директно в 
съдилищата на държавата-членка на 
главния данъчен орган в срок от 60 
дни от получаването на решението. 
Ако главният данъчен орган не вземе 
ново решение в срок от 60 дни, 
главният данъкоплатец може да 
обжалва първоначалното решение на 
главния данъчен орган в съдилищата 
на държавата-членка на главния 
данъчен орган.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 400
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 126

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обжалване по съдебен ред заличава се
1. Обжалването по съдебен ред на 
решение на главния данъчен орган 
става съгласно законодателството на 
държавата-членка на главния данъчен 
орган съгласно разпоредбите на 
параграф 3.
2. При изразяване на мнението пред 
съда главният данъчен орган действа 
в тясно сътрудничество с 
останалите компетентни органи.
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3. Ако е необходимо, национален съд 
може да поиска представянето на 
доказателства от страна на главния 
данъкоплатец и главния данъчен орган 
относно фискалните дела на 
членовете на групата и други 
асоциирани предприятия, както и 
относно законодателството и 
практиките на други засегнати 
държави-членки. Компетентните 
органи на останалите засегнати 
държави-членки оказват цялата 
необходима помощ на главния данъчен 
орган.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция, необходима поради заличаването на компонента 
„консолидация”.

Изменение 401
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 126 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА XVІІа
МИНИМАЛНА СТАВКА НА 
КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК 

Член 126а
Правила за определяне на 
минималните ставки на 

корпоративния данък
Държавите-членки определят своите 
национални ставки за корпоративния 
данък на не повече от 3% под 
средната законоустановена ставка в 
държавите-членки. 
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Всяка година Комисията публикува 
средната законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки. Тя се изчислява 
въз основа на средноаритметична 
стойност.

Or. fr

Изменение 402
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 126 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 126б
Предпазна клауза по отношение на 

действителния корпоративен данък

Държавите-членки не приемат 
мерки, които водят до намаляване на 
техния действителен корпоративен 
данък. 
.

Or. fr

Изменение 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 127 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Веднага след като приеме делегиран 
акт Комисията нотифицира Съвета за 
него.

2. Веднага след като приеме делегиран 
акт Комисията нотифицира 
Европейския парламент и Съвета за 
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него.

Or. de

Изменение 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 128 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът може по всяко време да 
отменя делегираните правомощия, 
посочени в член 2, член 14, член 34 и 
член 42.

1. Европейският парламент или 
Съветът може по всяко време да отменя 
делегираните правомощия, посочени в 
член 2, член 14, член 34 и член 42.

Or. de

Изменение 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 129 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът може да възрази срещу 
делегиран акт в срок от три месеца от 
датата на нотификацията.

1. Европейският парламент и Съветът 
могат да възразят срещу делегиран акт 
в срок от три месеца от датата на 
нотификацията.

Or. de

Изменение 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 129 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако към момента на изтичането на 
посочения срок Съветът не е възразил 
срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
посочената в него дата.

Ако към момента на изтичането на 
посочения срок нито Европейският 
парламент, нито Съветът не е 
възразил срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
посочената в него дата.

Or. de

Изменение 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 129 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегираният акт може да се публикува 
в Официален вестник на Европейския 
съюз и да влезе в сила преди изтичането 
на посочения срок, ако Съветът е 
информирал Комисията за намерението 
си да не прави възражения.

Делегираният акт може да се публикува 
в Официален вестник на Европейския 
съюз и да влезе в сила преди изтичането 
на посочения срок, ако Европейският 
парламент и Съветът са информирали
Комисията за намерението си да не 
правят възражения.

Or. de

Изменение 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяване на Европейския 
парламент

заличава се

Европейският парламент получава 
информация относно приемането на 
делегирани актове от Комисията, 
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относно възражения срещу тях или 
относно оттеглянето на 
делегирането на правомощия от 
Съвета.

Or. de

Изменение 409
Илиaна Ивaнова

Предложение за директива
Член 130 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент получава 
информация относно приемането на 
делегирани актове от Комисията, 
относно възражения срещу тях или 
относно оттеглянето на делегирането на 
правомощия от Съвета.

Европейският парламент получава 
информация относно приемането на 
делегирани актове от Комисията, 
относно възражения срещу тях или 
относно оттеглянето на делегирането на 
правомощия от Съвета. Всяка бъдеща 
оценка на инструмента следва да бъде 
съобщавана на членовете на 
компетентната комисия на ЕП.

Or. en

Обосновка

Основанията за очевидни.

Изменение 410
Diogo Feio

Предложение за директива
Член 133 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преглед (Не се отнася до българската версия.)

Or. pt
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Обосновка

Лингвистична корекция на португалски език.  Считам, че подходящите думи за превод 
на термина преглед са ‘Cláusula de Revisão’.

Изменение 411
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 133 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

Въз основа резултатите от 
независимата оценка на 
въздействието и евентуалния 
пилотен проект, които следва да 
бъдат извършени преди директивата 
да влезе за първи път в сила в ЕС, и въз 
основа заключенията от последващия 
анализ, предвиждат в клаузата за 
преразглеждане, съдържаща се в 
настоящата директива, в срок от пет 
години от първото влизане в сила на 
настоящата директива Комисията прави 
преглед на прилагането и докладва на 
Съвета относно действието на 
настоящата директива в тези държави-
членки, които са я приложили по 
собствен избор, преди Съветът да 
реши евентуалното продължаване 
или отмяната на настоящата 
директива. Докладът на Комисията до 
Съвета специално включва анализ на 
въздействието на механизма, установен 
в глава XVI от настоящата директива, 
върху разпределението на данъчните 
основи между държавите-членки, на 
използването на инструмента от, 
както и неговата практичност за, 
МСП, които са го избрали доброволно, 
както и на въздействието на 
директивата върху събирането на 
данъци и приходи в тези държави-
членки, които свободно са решили да 
я транспонират в националните си 
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законодателства, а също така и на 
борбата срещу укриването на данъци, 
данъчните измами и двойното 
облагане.

Or. en

Изменение 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Член 133 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

В срок от три години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета и 
Европейския парламент относно 
действието на настоящата директива. 
Докладът включва по-специално анализ 
на въздействието на механизма, 
установен в глава XVI от настоящата 
директива, върху разпределението на 
данъчните основи между държавите-
членки. Докладът съдържа анализ на 
въздействието на настоящата 
директива върху данъчните основи на 
държавите-членки на национално, 
регионално и местно равнище. 
Комисията също така извършва 
анализ на икономическото 
въздействие, което ОКООКД оказва 
върху преразпределянето на 
икономическата дейност и 
работните места в Съюза. Това 
проучване на въздействието включва 
също така анализ на предимствата и 
недостатъците на евентуалното 
превръщане на системата в 
задължителна, а освен това и 
статистически данни, които да 
разсеят загрижеността (например, че 
въвеждането на ОКООКД би 
намалило икономическия ръст, 
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накърнявайки по този начин 
конкурентоспособността на 
данъчните системи на отделните 
държави-членки), изразена по-рано от 
няколко държави-членки.

Or. en

Изменение 413
Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 133 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

В срок от три години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Европейския 
парламенти и на Съвета относно 
действието на настоящата директива. 
Докладът включва по-специално анализ 
на въздействието на механизма, 
установен в глава XVI от настоящата 
директива, върху разпределението на 
данъчните основи между държавите-
членки. Докладът съдържа анализ на 
въздействието на настоящата 
директива върху данъчните основи на 
държавите-членки на национално, 
регионално и местно равнище. 
Комисията също така извършва 
анализ на социално-икономическото 
въздействие, което ОКООКД оказва 
върху преразпределянето на 
икономическата дейност и 
работните места в ЕС. Комисията 
също така извършва оценка на 
възможността за данъчно облагане 
на партньорствата като 
корпоративни дружества, а не като 
непрозрачни субекти. Докладът също 
така съдържа анализ на 
предимствата и недостатъците, 
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свързани с придаването на 
задължителен характер на 
системата. Докладът се придружава 
при необходимост от съответни 
законодателни предложения.

Or. en

Обосновка

Оценка на въздействието на ОКООКД в прегледа на директивата: след три години 
Комисията извършва оценка на предимствата и недостатъците на въвеждането на 
задължителна система с цел създаване на една ОКООКД в ЕС. Комисията също така 
извършва анализ на въздействието на директивата върху данъчните основи на 
държавите-членки на национално, регионално и местно равнище, включително 
социално-икономическото въздействие върху преразпределянето на икономическата 
дейност и работните места в ЕС.

Изменение 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 133 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

В срок от три години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
действието на настоящата директива. 
Докладът включва по-специално анализ 
на въздействието на механизма, 
установен в глава XVI от настоящата 
директива, върху разпределението на 
данъчните основи между държавите-
членки, и на разпоредбите за 
консолидиране.

Or. de

Изменение 415
Gay Mitchell
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Предложение за директива
Член 133 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки. Всеки 
въпрос, който е извън обхвата на 
настоящата директива, в частност 
разглеждането на въздействието на 
нехармонизираните данъчни ставки, 
не трябва да се разглежда.

Or. en

Изменение 416
Илиaна Ивaнова

Предложение за директива
Член 133 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета и 
Европейския парламент относно 
действието на настоящата директива. 
Докладът включва анализ на 
въздействието на механизма, установен 
в глава XVI от настоящата директива, 
върху разпределението на данъчните 
основи между държавите-членки.
Докладът включва също така анализ 
на въздействието на механизма върху 
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националните икономики и 
националните данъчни системи.

Or. en

Изменение 417
Danuta Jazłowiecka

Предложение за директива
Член 133 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки. При 
преразглеждането на настоящата 
директива следва да се обърне 
специално внимание на въвеждането 
на задължителна система за обща 
основа за облагане с корпоративен 
данък.

Or. en

Обосновка

Задължителният характер на общата консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък би помогнал за намаляването на бюрокрацията и би 
предотвратил данъчните измами. Въпреки това е необходимо да се оцени 
функционирането на ОООКД и неговото въздействие върху европейските 
предприятия преди да бъде направен задължителен.

Изменение 418
Olle Ludvigsson
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Предложение за директива
Член 133 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

В срок от три години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Европейския 
парламенти и на Съвета относно 
действието на настоящата директива. 
Докладът включва по-специално анализ 
на въздействието на механизма, 
установен в глава XVI от настоящата 
директива, върху разпределението на 
данъчните основи между държавите-
членки. Докладът следва също да се 
фокусира върху последиците на 
настоящата директива за ръста и 
създаването на работни места, върху
последиците за глобалните операции 
на предприятията на ЕС, както и 
върху нейната ефикасност при 
противодействието на укриването на 
данъци и данъчните измами.

Or. en

Изменение 419
Miguel Portas

Предложение за директива
Член 133 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху
разпределението на данъчните основи 

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящата директива 
Комисията прави преглед на 
прилагането и докладва на Съвета 
относно действието на настоящата 
директива. Докладът включва по-
специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива и националните 
ставки, прилагани по отношение на 
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между държавите-членки. разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

Or. pt

Изменение 420
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 133 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки две години Комисията 
представя доклад до Европейския 
парламент и Съвета относно 
прилагането от националните органи  
на мерките, предвидени в член 85.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се гарантира, че оценката на прозрачността на субекти от трети 
държави е относително еднаква във всички участващи държави-членки.

Изменение 421
Sylvie Goulard

Предложение за директива
Член 133 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Две години след влизането в сила на 
настоящата директива, Комисията 
представя доклад до Европейския 
парламент и до Съвета относно 
потенциалните въздействия на 
настоящата директива върху 
вътрешния пазар, като обърне 
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особено внимание на евентуални 
нарушения на конкуренцията между 
дружествата, които са обект на 
разпоредбите, установени в 
настоящата директива и 
дружествата, които не отговарят на 
критериите за консолидиране.

Or. fr

Обосновка

Последствията на съответните разпоредби за вътрешния пазар, макар и неизбежни, 
трябва при все това да бъдат оценени и в случай че се окажат неблагоприятни - да 
бъдат смекчени или компенсирани, така че да се избегне създаването на сериозни 
нарушения.

Изменение 422
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 134 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки приемат и 
публикуват най-късно до [дата] 
необходимите законови, подзаконови и 
административни разпоредби, за да 
приведат законодателството си в 
съответствие с настоящата директива. 
Те незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 
разпоредбите и настоящата директива.

Държавите-членки, които свободно 
решат да транспонират настоящата 
директива, приемат и публикуват най-
късно до [дата] необходимите законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби, за да приведат 
законодателството си в съответствие с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 423
Ivo Strejček
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Предложение за директива
Член 135 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Влизане в сила Незадължително влизане в сила

Or. en

Изменение 424
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 135 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива влиза в сила на 
[…] ден след публикуването й в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящата директива влиза в сила в 
държавите-членки, които свободно 
решат да я транспонират, на  […] ден 
след публикуването й в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 425
Markus Ferber

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Versicherungsteuer заличава се

Or. de

Обосновка

По принцип се приема, че корпоративният данък или всеки друг подобен данък не се 
приспада от данъците като оперативен разход. В противен случай данъкът би 
намалил своята собствена данъчна основа. При все това в случая на Германия 
например застрахователният данък е данък върху финансовите операции и 
следователно не е съпоставим с данък върху дохода. По тази причина 
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застрахователният данък („Versicherungsteuer“) следва да подлежи на приспадане.


