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Изменение 20
Zuzana Roithová

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. 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. Необходимо е допълнително 
интегриране на данъчната основа с 
цел да се затвърди една „силно 
конкурентоспособна социална пазарна 
икономика“ в ЕС.

Or. en

Изменение 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(4) Система, която позволява на 
дружествата да разглеждат Съюза като 
единен пазар за целите на 
корпоративното облагане, ще улесни 
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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.

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. За да бъде 
такава система постигната най-добре и 
най-справедлива, е необходимо 
дружествата и групите от дружества, 
които подлежат на облагане в две или 
повече държави-членки, да бъдат 
обхванати от 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

Изменение 22
Илиана Иванова

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 

(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 
на облагане в две или повече държави-
членки, да избират да уреждат 
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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.

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 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 24
Zuzana Roithová

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 

(5) Доколкото разликите в данъчните 
ставки не водят до възникване на едни и 
същи пречки, не е необходимо 
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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.

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. Следователно държавите-
членки също така запазват правото 
да приемат  в данъчната сфера 
инициативи за стимулиране на 
предприятията.

Or. en

Изменение 25
Rolandas Paksas

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, държавите-членки
трябва да имат свободата на действие 
да определят националната/ите 
ставка/и за данъчно облагане на 
дружества, за да се гарантира 
конкурентоспособността на 
държавите-членки.

Or. lt

Изменение 26
Илиана Иванова

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Доколкото разликите в данъчните (5) Доколкото разликите в данъчните 
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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.

ставки допринасят за 
конкурентоспособността на ЕС като 
цяло, не следва 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.

Or. en

Изменение 27
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящата директива не е 
първата стъпка за хармонизиране на 
ставките на корпоративния данък на 
държавите-членки, което следва да 
продължи да бъде изключителен 
прерогатив на държавите-членки, 
както е видно от съответните 
разпоредби на Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 28
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Функционирането на ОКООКД, 
съгласно настоящата директива, 
следва да има неутрално въздействие 
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върху държавите-членки по 
отношение на данъчните приходи.

Or. en

Изменение 29
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Доколкото използването на 
ОКООКД ще повлияе на данъчните 
приходи на регионалните или 
местните органи, държавите-членки 
ще имат свободата да предприемат 
мерки за справяне с това съгласно 
своите конституционални системи и 
по начин, съвместим с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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
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Изменение 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 пренасяне на загуби за 
следващи периоди в продължение на 
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 за 
следващи периоди, реализирани преди 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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, 

(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, 
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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.

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 33
Zuzana Roithová

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 премии12 и 
правила за контролираните 
чуждестранни дружества.

(20) Системата следва да включва 
ефективно 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. На държавите-членки не 
следва да се пречи да въвеждат и 
координират допълнителни мерки 
помежду си с цел намаляване на 
отрицателните ефекти от държави 
с ниски данъчни ставки извън Съюза, 
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които не обменят необходимата 
данъчна информация.

Or. en

Изменение 34
Pascal Canfin

Предложение за директива
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Като нов собствен ресурс и част 
от стремежа към фискален съюз, и за 
да се даде възможност за по-голяма 
солидарност с икономически по-
слабите региони, с настоящата 
директива следва да се установи 
еднакъв за целия Съюз корпоративен 
данък със ставка от 5% за 
дружествата, които не са предмет 
на Препоръка 2003/361/ЕО на Съвета 
от 6 май 2003 г. относно 
определението за микро-, малки и 
средни предприятия1.
____________
1 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Or. en

Изменение 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(23) Групите от дружества следва да 
могат да се обръщат само към една 
данъчна администрация („главен 
данъчен орган“), която следва да е 
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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 
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.

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 
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 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 25а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) За да се избегне възможността 
прилагането на системата [общата 
консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък (ОКООКД)] да 
доведе до нарушения в начина, по 
който капиталът и печалбите се 
предоставят в рамките на Съюза, е 
необходимо да се намалят 
различията по отношение на 
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ставката за корпоративния данък, 
като се въведе минимално равнище на 
данъчно облагане за всички държави-
членки.

Or. fr

Изменение 38
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 25а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Необходимо е общите правила за 
изчисляване на общата основа да не 
създават несъразмерни допълнителни 
административни разходи за 
дружествата, за да не се навреди на 
тяхната конкурентоспособност.

Or. fr

Изменение 39
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Анализът въз основа на клаузата 
за преразглеждане следва също така 
да включва проверка на 
незадължителния характер на 
ОКООКД и съображенията за 
практичност на МСП.

Or. en
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Изменение 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 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 
също така правила относно 
въвеждането на минимално равнище 
на корпоративно данъчно облагане в 
държавите-членки.

Or. fr

Изменение 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 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 съвкупна ставка на 
корпоративния данък от 15% до 2013 
г., 20% до 2015 г. и 25% до 2017 г. за 
всички държави-членки.

Or. en

Изменение 42
Pascal Canfin
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се 
установява еднакъв за целия Съюз 
корпоративен данък със ставка от 5% 
за дружествата, които не попадат в 
приложното поле на Препоръка 
2003/361/ЕО, приходите от който 
представляват допълнителен 
собствен ресурс, приложим от 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дружества, които могат да прилагат 
системата

Дружества, обхванати от системата, 
установена с настоящата директива

Or. fr

Изменение 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дружества, които могат да прилагат 
системата

Дружества, които попадат в 
приложното поле на настоящата 
директива
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Or. en

Изменение 45
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – встъпителна 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, установени съгласно 
законодателството на дадена държава-
членка, когато са изпълнени 
едновременно следните три условия:

Or. lt

Изменение 46
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) дружеството подлежи на 
облагане със статут на партньор.

Or. lt

Изменение 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видове дружества от трети държави, 
които могат да прилагат системата

Видове дружества, обхванати от 
системата, установена с 
настоящата директива
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Or. fr

Изменение 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 4 – 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 обхванато от системата, 
предвидена в настоящата директива;

Or. fr

Изменение 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 4 – 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 задължено или е избрало да 
прилага системата, предвидена в 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 4 – 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

3) „лице, което не е данъкоплатец“ 
означава дружество, което не е 
обхванато от системата, предвидена в 
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системата, предвидена в настоящата 
директива; 

настоящата директива; 

Or. fr

Изменение 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 4 – 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

Изменение 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИЗБИРАНЕ НА СИСТЕМАТА, 
УСТАНОВЕНА С НАСТОЯЩАТА 
ДИРЕКТИВА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
МЕСТОПРЕБИВАВАНЕТО ЗА 
ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ И ПРИЛОЖИМО 
ПРАВО В РАМКИТЕ НА 
СИСТЕМАТА, УСТАНОВЕНА С 
НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Or. fr

Изменение 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Избиране Местопребиваване за данъчни цели

Or. fr

Изменение 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Дружество, което не попада в 
приложното поле на Препоръка 
2003/361/ЕО, попада в обхвата на 
приложение на настоящата 
директива и е местно лице за данъчни 
цели в държава-членка, прилага 
системата, установена с 
настоящата директива, в 
съответствие с условията, 
предвидени в нея.

Or. en

Обосновка

ОКООКД следва да бъде задължителна за предприятия, които не са МСП, с цел да се 
премахнат вратичките в системите на ЕС за облагане с корпоративен данък, които 
позволяват на големите дружества да се възползват от националните различия чрез 
изкуствена промяна на местополучаването на печалбите с цел намаляване на 
ефективните данъчни ставки, понякога до нула.

Изменение 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1
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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 обхванато от системата, 
установена с настоящата директива, в 
съответствие с условията, предвидени в 
нея.

Or. fr

Изменение 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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, попадащо в приложното 
поле на Препоръка 2003/361/ЕО, 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.

Or. en

Изменение 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

2. Дружество, по отношение на което се 
прилага настоящата директива, което не 
е местно за данъчни цели на дадена 
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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.

държава-членка, е обхванато от
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 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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, обхванато от 
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 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

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

Or. fr

Изменение 60
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Възможност за отказ на държавите-

членки от системата
Държавите-членки могат да изберат 
да не прилагат разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 7

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.

Дружество, обхванато от 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
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Изменение 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) получена разпределена печалба; заличава се

Or. en

Изменение 63
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подлежащите на приспадане разходи 
включват постоянните разходи за 
опазване на околната среда и 
намаляване на парниковите газове.

Or. lt

Изменение 64
Liem Hoang Ngoc

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква й)

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
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Изменение 65
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 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 44
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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 обхванат от
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 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
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.

Or. fr

Изменение 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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 данъкоплатецът е влязъл в 
системата, предвидена в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
данъкоплатецът да е влязъл в системата, 
но за които не са правени приспадания, 
подлежат на приспадане.

Or. en

Изменение 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

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

Or. en

Изменение 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48 заличава се
Загуби от периода преди влизането в 

системата
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

Изменение 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 48

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 

Когато данъкоплатец е реализирал 
загуби преди да е влязъл в системата, 
предвидена в настоящата директива, 
които могат да бъдат прехвърлени за 
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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.

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

Изменение 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49 заличава се
Общи разпоредби относно излизането 

от системата
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 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50 заличава се
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Дълготрайни активи, амортизирани в 
група

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 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51 заличава се
Дългосрочни договори при 

напускането на системата
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
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Изменение 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52 заличава се
Провизии и приспадания при 
напускането на системата 

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 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53 заличава се
Загуби при напускане на системата

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. fr
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Изменение 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Консолидацията не  взема под 
внимание годините преди влизане в 
сила на настоящата директива. Не 
могат да се консолидират загуби, 
възникнали преди влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 57а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57a
Неприлагане с обратна сила

Консолидирането се прилага само за 
облагаемата печалба, реализирана от 
момента на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. fr

Изменение 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 57а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57a
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Пренасяне на загуби за следващи 
години

Загуби не могат да се пренасят за 
следващи години в продължение на 
повече от пет години

Or. en

Изменение 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 66 – буква a)

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 вече не е част 
от група, загубите се пренасят и 
приспадат съгласно член 43;
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Or. fr

Изменение 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 66 – 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. fr

Изменение 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

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 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – буква a)

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 
100 % от средната законоустановена 
ставка за корпоративния данък, 
приложима в държавите-членки;

Or. en

Изменение 87
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

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 

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 
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държавите-членки; държавите-членки

Or. fr

Изменение 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

a) сумата на тази лихва е включена в 
данъчната основа като доход на 
асоциирано предприятие съгласно 
член 82;
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
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Изменение 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 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 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Изменение 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 104
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 104 заличава се
Съобщение за избор на системата

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 
своите виждания и всякаква уместна 
информация относно валидността и 
обхвата на съобщението за избор. 
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Or. fr

Изменение 93
Robert Rochefort

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 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. След като изборът бъде 
приет, главният данъчен орган се 
уверява в координацията на 
данъчните проверки във всички 
държави-членки, в които членове на 
групата са местни лица или са 
установени.

Or. fr

Изменение 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105 заличава се
Срокове за прилагане на системата 

от групата
1. След приемането на съобщението 
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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 
прилагат системата до края на 
текущия срок на групата.

Or. fr
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Изменение 95
Rolandas Paksas

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 пет данъчни 
години. След изтичането на този 
първоначален период на действие 
отделният данъкоплатец трябва да 
започне да прилага системата, 
предвидена в настоящата директива,
или окончателно да избере 
действащото национално 
законодателство. Тази разпоредба се 
прилага за всички дружества, които 
попадат в приложното поле на 
настоящата директива. 
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. lt

Изменение 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 106

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 106 заличава се
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Информация в съобщението за избор
Съобщението за избор на системата 
трябва да съдържа следната 
информация:

a) 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. fr

Изменение 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 107 заличава се
Проверка на съобщението за избор

1. Компетентният орган, до който 
надлежно е изпратено съобщението 
за избор, проверява въз основа на 
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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 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 126а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА XVIIа
МИНИМАЛНО РАВНИЩЕ НА 

КОРПОРАТИВНОТО ДАНЪЧНО 
ОБЛАГАНЕ
Член 126а

Правила за определяне на данъчните 
ставки за корпоративния данък

Държавите-членки определят своята 
национална данъчна ставка за 
корпоративния данък така, че тя да 
не е по-ниска от 3% от средната 
законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки.
Средната законоустановена ставка за 
корпоративния данък, приложима в 
държавите-членки, се публикува всяка 
година от Комисията. Тя се изчислява 
като средноаритметична стойност. 

Or. fr

Изменение 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член126б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 126в
Предпазна клауза относно 

ефективните ставки за 
корпоративния данък

Държавите-членки се въздържат да 
приемат мерки, които водят до 
понижаване на ефективната им 
данъчна ставка за корпоративния 
данък.
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Or. fr

Изменение 101
Илиана Иванова

Предложение за директива
Член 130

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 се 
съобщава на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 102
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 133

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 Европейския 
парламент и на Съвета относно 
действието на настоящата 
директива.Докладът включва по-
специално анализ на евентуалното 
разширяване (включително 
възможността за отказ от прилагане 
на системата) или ограничаване на 
приложното поле на настоящата 
директива, или отмяна на нейните 
разпоредби. Докладът също така 
включва проучване на използването на 



PE478.497v01-00 46/49 AM\886991BG.doc

BG

настоящата директива от МСП и 
нейната практичност за тях.
Осем години след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията 
извършва оценка на въздействието по 
отношение на това, доколко е 
желателно прилагането на 
разпоредбите относно 
консолидираната данъчна основа, 
предвидени в глави IX–XII и глава XVI 
от настоящата директива, върху 
икономиките на всички държави-
членки, по-специално върху 
неутралното въздействие върху 
публичните бюджети. Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно оценката на 
въздействието. Ако анализът на 
оценката на въздействието установи 
значителни загуби на данъчни 
приходи в повечето държави-членки, 
Комисията предлага отлагане на 
приложимостта на консолидираната 
данъчна основа, предвидена в глави IX-
XII и глава XVI от настоящата 
директива, докато не бъдат 
отстранени тези отрицателни 
ефекти.

Or. en

Изменение 103
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 133

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-

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-
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специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки.

специално анализ на въздействието на 
механизма, установен в глава XVI от 
настоящата директива, върху 
разпределението на данъчните основи 
между държавите-членки. В 
допълнение, този доклад съдържа 
оценка на въздействието на 
директивата върху местните и 
регионални органи.

Or. lt

Изменение 104
Илиана Иванова

Предложение за директива
Член 133

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 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. Докладът 
също така включва анализ на 
въздействието на механизма върху 
националните икономики и върху 
националните данъчни системи.

Or. en

Изменение 105
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 133а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 133a
Пилотни проекти и технико-

икономически проучвания в 
държавите-членки

До ...* държавите-членки 
осъществяват пилотни проекти с цел 
да се провери реалното въздействие 
на разпоредбите на настоящата 
директива върху данъкоплатците и 
данъчните органи. Те докладват 
резултатите от тези пилотни 
проекти на Комисията, която ще ги 
публикува в единен формат и ще 
информира съответно Европейския 
парламент и Съвета.
До ...** държавите-членки извършват 
технико-икономически проучвания с 
цел да се оцени реалното въздействие 
на разпоредбите относно 
консолидираната данъчна основа, 
предвидени в глави IX–XII и глава XVI 
от настоящата директива, върху 
публичните бюджети. Те докладват 
резултатите от тези проучвания на 
Комисията, която ги публикува в 
единен формат и информира 
съответно Европейския парламент и 
Съвета.
_____________
* ОВ: моля да се въведе датата: две 
години след влизане в сила на 
настоящата директива.
** ОВ: моля да се въведе датата: 
седем години след влизане в сила на 
настоящата директива

Or. en

Изменение 106
Zuzana Roithová
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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 приемат и 
публикуват най-късно три години след 
влизане в сила на настоящата 
директива, а в случая на глави IX–XII 
и глава XVI – осем години след влизане 
в сила на директивата, 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 107
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 134 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те прилагат тези разпоредби от […] г. Те прилагат тези разпоредби най-късно 
пет години след влизане в сила на 
настоящата директива, с изключение 
на разпоредбите в глави IX–XII и глава 
XVI, които се прилагат десет години 
след влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en


