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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета относно общата система на 
данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни 
възнаграждения между свързани дружества от различни държави членки 
(преработка)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0714),

– като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който 
Съветът се е консултирал с него (C7-0516/2011),

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. за 
по-структуриран подход към техниката на преработка на правните актове1,

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 6 март 2012 г. до 
комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 87, параграф 3 от 
своя правилник,

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
(A7-0000/2012),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията 
на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, 
без промяна по същество;

1. одобрява предложението на Комисията, така както е адаптирано към препоръките 
на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията и както е изменено по-долу;

2. приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, 
параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

                                               
1 ОВ C 77 от 28.3.2002 г., стр. 1.
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4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 
3 юни 2003 г. относно общата система 
за данъчно облагане на плащания на 
лихви и роялти между свързани 
дружества от различни държави членки 
е изменяна многократно. Поради по-
нататъшни изменения и с оглед 
постигане на яснота посочената 
директива следва да бъде преработена.

(1) Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 
3 юни 2003 г. относно общата система 
за данъчно облагане на плащания на 
лихви и роялти между свързани 
дружества от различни държави членки 
е изменяна многократно. Поради по-
нататъшни изменения и с оглед 
постигане на яснота посочената 
директива следва да бъде преработена. 
На 19 април 2012 г. Европейският 
парламент призова за конкретни 
начини за борба с данъчните измами и 
укриването на данъци, като насочи 
вниманието към укриването на 
данъци чрез хибридни финансови 
инструменти и призова държавите 
членки да гарантират гладкото 
сътрудничество и координация 
между данъчните си системи, за да се 
избегне непреднамерено необлагане с 
данъци и укриване на данъци.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Премахването на данъците върху 
плащанията на лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения  в 

(4) Премахването на данъците върху 
плащанията на лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения в 
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държавата членка, където възникват, 
независимо дали се събират чрез 
удържането им при източника или чрез 
определянето им на базата на данъчни 
декларации, се явява най-подходящото 
средство за елиминиране на 
гореспоменатите формалности и 
проблеми и за гарантиране на еднакво 
данъчно третиране  на вътрешните и 
трансграничните трансакции  ; особено 
необходимо е да се премахнат такива 
данъци по отношение на плащанията, 
които се извършват между свързани 
дружества от различни държави членки, 
както и между места на стопанска 
дейност на такива дружества.

държавата членка, където възникват, 
независимо дали се събират чрез 
удържането им при източника или чрез
определянето им на базата на данъчни 
декларации, се явява най-подходящото 
средство за елиминиране на 
гореспоменатите формалности и 
проблеми и за гарантиране на еднакво 
данъчно третиране на вътрешните и 
трансграничните трансакции; особено 
необходимо е да се премахнат такива 
данъци по отношение на плащанията, 
които се извършват между свързани 
дружества от различни държави членки, 
както и между места на стопанска 
дейност на такива дружества, за да се 
осигури опростена и по-прозрачна 
система на данъчно облагане.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е да се гарантира, че 
плащанията на лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения  се 
облагат с данъци еднократно в една 
държава членка и че предимствата по 
настоящата директива се прилагат само 
когато доходите в резултат на 
плащането действително се облагат в 
държавата членка на дружеството 
получател или в държавата членка, в 
която се намира мястото на стопанска 
дейност получател .

(5) Необходимо е да се гарантира, че 
плащанията на лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения  се 
облагат с данъци еднократно в една 
държава членка и че предимствата по 
настоящата директива се прилагат само 
когато доходите в резултат на 
плащането действително се облагат в 
държавата членка на дружеството 
получател или в държавата членка, в 
която се намира мястото на стопанска 
дейност получател, без да съществува 
възможност за освобождаване или 
замяна със заплащане на друг данък.

Or. hu
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Изменение 4

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Плащанията на лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения  в 
държава членка се освобождават от 
всякакви данъци, налагани върху такива 
плащания в тази държава  членка , 
независимо дали се събират чрез 
удържането им при източника или чрез
определянето им на базата на данъчни 
декларации, при условие че 
притежателят  на лихвите или 
авторските и лицензионните 
възнаграждения  е дружество от друга 
държава членка или е място на 
стопанска дейност в друга държава 
членка на дружество от държава членка 
и действително се облага за 
произтичащите от тези плащания 
доходи в съответната друга държава 
членка .

1. Плащанията на лихви и авторски и 
лицензионни възнаграждения  в 
държава членка се освобождават от 
всякакви данъци, налагани върху такива 
плащания в тази държава  членка , 
независимо дали се събират чрез 
удържането им при източника или чрез 
определянето им на базата на данъчни 
декларации, при условие че 
притежателят  на лихвите или 
авторските и лицензионните 
възнаграждения  е дружество от друга 
държава членка или е място на 
стопанска дейност в друга държава 
членка на дружество от държава членка 
и действително се облага за 
произтичащите от тези плащания 
доходи в съответната друга държава 
членка, без да съществува 
възможност за освобождаване или 
замяна със заплащане на друг данък.

Or. hu

Изменение 5

Предложение за директива
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Място на стопанска дейност се 
третира като платец на лихви или 
авторски и лицензионни 
възнаграждения  само доколкото тези 
плащания представляват разход , 
възникнал за целите на дейността на

3. Място на стопанска дейност се 
третира като платец на лихви или 
авторски и лицензионни 
възнаграждения само доколкото тези 
плащания представляват разход, 
възникнал за целите на дейността на 
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мястото на стопанска дейност . мястото на стопанска дейност. Само 
място на стопанска дейност, което е 
изпълнило данъчните си задължения, 
се третира като бенефициент на 
данъчно освобождаване или данъчно 
предимство.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с член 1, 
параграфи 1 и 3, член 2, букви в) и г) и 
приложение І, част А, до 1 януари 
2012 г. Те незабавно съобщават на
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между тези разпоредби и настоящата 
директива .

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с член 1, 
параграфи 1 и 3, член 2, букви в) и г) и 
приложение І, част А, до 31 декември 
2014 г. Те незабавно съобщават на
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между тези разпоредби и настоящата 
директива .

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2016 г.  Комисията 
докладва на Съвета за икономическото 
въздействие  на настоящата директива.

До 31 декември 2016 г.  Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета за икономическото 
въздействие  на настоящата директива.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Четири години след началото на финансовата, икономическа и социална криза е от 
изключително значение да се види ясно посоката, в която вървят държавите членки, 
когато се разглеждат всички възможни решения за връщане на Европа към пътя на 
растежа и развитието.

От една страна, съществено е да се създадат и преследват нови общи политики , с 
помощта на които ще бъдем обединени и достатъчно силни, за да избегнем кризата в 
бъдеще, но от друга страна, в трудни времена като днешните ще трябва и отново да 
обмислим съществуващите си политики и ангажименти и трябва да ги изпробваме, ако 
е необходимо, за да установим дали те все още са съвременни и достатъчно адекватни 
за посрещане на предстоящите предизвикателства.

Директивата на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащанията на 
лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от 
различни държави членки е изменяна няколко пъти през последните години, но все още 
остава да се извършат някои детайлни технически подобрения, които са незначителни и 
— както се посочва и в изявлението на Комисията — които целят яснота и отчетност.

Като има предвид факта, че преработката на Директивата за данъчното облагане на 
дружествата майки и дъщерните дружества беше приета през септември 2011 г., както и 
че комисията ECON прие тази година доклад относно общата консолидирана основа за 
облагане с корпоративен данък, и като има предвид факта, че неотдавнашните оценки 
посочват, че укриването и избягването на данъци струват на правителствата на 
Европейския съюз значителна сума несъбрани приходи, като има предвид, че загубата 
на приходи увеличава дефицита и равнището на дълга на различните държави членки, 
като има предвид, че съществува все по-голяма потребност от сътрудничество между 
данъчните системи на различните държави членки, е необходимо директивата да бъде 
изменена, за да се ограничи допълнително възможността за непреднамерено необлагане 
с данъци, двойно данъчно облагане или измами с избягване на данъци сред държавите 
членки, които вредят все повече на доброто функциониране на вътрешния пазар, както 
се посочва в наскоро приетото предложение за резолюция относно призива за 
конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци.

Сред измененията на докладчика, разпоредбите относно обекта на данъчно облагане и 
мястото на стопанска дейност целят изключването на всякаква възможност за укриване 
на данъци, данъчна замяна или всякакви незаконосъобразни освобождавания от 
данъци.

Въпросите относно изискванията за дялово участие (10 %) и за преходните периоди не 
са претърпели промени в проектодоклада на докладчика, при все това е важно да се 
подчертае ролята на Европейския парламент при анализа на оценката на въздействието 
от преработената директива на Комисията. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Реф. №: D(2012)12434

Г-жа Sharon Bowles
Председател на комисията по икономически и парични въпроси
ASP 10G201
Brussels

Относно: Предложение за директива на Съвета относно общата система на 
данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни 
възнаграждения между свързани дружества от различни държави 
членки (преработка)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа 
горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, както 
това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното: 

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени 
по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това 
водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, в 
компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят 
за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното 
споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе 
изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това 
на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 54, следва да 
уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята 
позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение 
или не.“

След становището на правната служба, чиито представители участваха в заседанията на 
консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в 
съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси 
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счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, различни 
от вече съществуващите в предложението, и че по отношение на кодифицирането на 
непроменените разпоредби от предишните актове, заедно с посочените промени, 
предложението съдържа недвусмислена кодификация на съществуващите текстове, без 
никаква промяна на тяхното съдържание.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание от 1 март 2012 г., 
комисията по правни въпроси, с 22 гласа „за“ и без „въздържали се“1, препоръчва 
ръководената от Вас комисия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към 
разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 87.

С уважение,

Klaus-Heiner LEHNE

Приложение: Становище на консултативната работна група.

                                               
1 На окончателното гласуване присъстваха: Klaus-Heiner Lehne (председател), Evelyn Regner (заместник-
председател), Raffaele Baldassarre (заместник-председател), Françoise Castex (заместник-председател), 
Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt 
Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek 
Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА 
ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 16 януари 2012 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Съвета относно общата система на данъчно 
облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения 
между свързани дружества от различни държави членки (преработка)
COM(2011)0714 of 11.11.2011 – 2011/0314(CNS)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 
правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание 
на 28 ноември 2011 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото 
предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанието1, след като разгледа предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за преработване на Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 
2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти 
между свързани дружества от различни държави членки, консултативната работна 
група заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по 
същество освен тези, които са идентифицирани като такива. Консултативната работна 
група констатира също така, че по отношение на кодификацията на непроменените 
разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до 
обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Юрисконсулт Юрисконсулт Генерален директор

                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и 
немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания 
текст.


