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3.2.2010 A7-0007/1 

Изменение  1 

Jean-Paul Gauzès 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане 

2009/2174(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид решението на Съда 

на Европейските общности по дело C-

255/02 от 21 февруари 2006 г. (Halifax 

and others v. Commissioners of Customs 

and Excise), в което Съдът на ЕО 

постанови, че Шестата директива за 

ДДС (Директива 77/388/ЕИО) 

изключва възможността за удържане 

на платен ДДС за данъчнозадължено 

лице, когато сделките, от които 

произтича това право, съставляват 

практика на злоупотреба, 

заличава се 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/2 

Изменение  2 

Jean-Paul Gauzès 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане 

2009/2174(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

- като взе предвид решението на Съда 

на Европейските общности по дело C-

524/04 от 13 март 2007 г. (Test 

Claimants in the Thin Cap Group 

Litigation v. Commissioners of Inland 

Revenue), в което Съдът на ЕО 

постанови, че член 43 от Договора за 

ЕО не изключва възможността за 

въвеждането от страна на дадена 

държава-членка на законодателство, 

което ограничава правото на 

установяване на напълно фиктивно 

корпоративно споразумение, което е 

сключено единствено за целите на 

данъчното облагане, 

заличава се 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/3 

Изменение  3 

Jean-Paul Gauzès 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане 

2009/2174(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че избягването 

на данъчно облагане и укриването на 

данъци на международно равнище 

представляват сериозна пречка за 

постигането на Целите на 

хилядолетието за развитие, 

заличава се 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/4 

Изменение  4 

Jean-Paul Gauzès 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане 

2009/2174(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че способността 

на мултинационалните дружества 

широко да използват данъчните 

убежища и офшорните центрове 

като част от техните стратегии за 

избягване на данъчно облагане 

противоречи на принципа на 

справедлива конкуренция и 

корпоративна отговорност, 

заличава се 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/5 

Изменение  5 

Jean-Paul Gauzès 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане 

2009/2174(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че приемането 

на общите принципи за борба с 

избягването на данъчно облагане 

(GAAP) предоставя на данъчните 

органи правомощие да разглеждат 

дали основната цел на дадена сделка е 

избягването или намаляването на 

данъчно задължение и, когато 

случаят е такъв, да налагат 

допълнителен данък с цел да 

противодействат на подобно 

избягване или намаляване на 

данъчното задължение, 

заличава се 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/6 

Изменение  6 

Jean-Paul Gauzès 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане 

2009/2174(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение К 

 

Предложение за резолюция Изменение 

К. като има предвид, че обединените 

усилия на Г-20 и ООН, в съчетание с 

усилията, положени в рамките на 

ръководените от ОИСР инициативи, 

дадоха някои обещаващи резултати по 

отношение на управлението в областта 

на данъчното облагане; като има 

предвид, че тези резултати са все още 

недостатъчни за справяне с 

предизвикателствата, които 

представляват данъчните убежища и 

офшорните центрове, и трябва да 

бъдат последвани от решителни, 

ефективни и последователни действия, 

К. като има предвид, че обединените 

усилия на Г-20 и ООН, в съчетание с 

усилията, положени в рамките на 

ръководените от ОИСР инициативи, 

дадоха обещаващи резултати по 

отношение на управлението в областта 

на данъчното облагане; като има 

предвид, че тези резултати трябва да 

бъдат последвани от решителни, 

ефективни и последователни действия; 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/7 

Изменение  7 

Jean-Paul Gauzès 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане 

2009/2174(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. припомня в този контекст, че е от 

първостепенно значение да се сложи 

край на използването на фиктивни 

юридически лица като начин за 

избягване на данъчно облагане; също 

така подчертава, че вместо банкова 

тайна при всички обстоятелства 

следва да се извършва автоматичен 

обмен на информация, включително 

във всички държави-членки и 

зависими от тях територии; във 

връзка с това приветства 

предложението на Комисията 

относно административно 

сътрудничество в областта на 

данъчното облагане, тъй като, наред 

с другото, то разширява 

сътрудничеството между 

държавите-членки с цел обхващане на 

всякакъв вид данъци, премахва 

банковата тайна и по правило 

установява автоматичен обмен на 

информация; 

заличава се 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/8 

Изменение  8 

Jean-Paul Gauzès 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане 

2009/2174(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. подчертава искането, отправено от 

Парламента в неговата позиция от 24 

април 2009 г., за съществено 

разширяване на обхвата на Директива 

2003/48/ЕО, в частност, за да обхване 

юридически лица (особено частни 

дружества и тръстове) и различни 

форми на доход от инвестиции; 

припомня, че разпоредбите на 

Директива 2003/48/ЕО следва да се 

разширят с цел да обхванат Сингапур, 

Хонконг, Макао или други юрисдикции 

като Дубай, Нова Зеландия, Гана и 

някои щати на Съединените щати, за 

които Директива 2003/48/ЕО не е 

обвързваща и които по тази причина 

са предпочитано място за лицата, 

укриващи данъци; 

6. подчертава искането, отправено от 

Парламента в неговата позиция от 24 

април 2009 г., за съществено 

разширяване на обхвата на Директива 

2003/48/ЕО, в частност, за да обхване 

юридически лица (особено частни 

дружества и тръстове) и различни 

форми на доход от инвестиции; 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/9 

Изменение  9 

Jean-Paul Gauzès 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане 

2009/2174(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. приветства, като първа стъпка в 

тази посока, постигнатия напредък по 

отношение на доброто управление в 

областта на данъчното облагане в 

резултат на инициативите в други 

международни форуми, като например 

Г-20, Г-8, ООН и особено ОИСР; счита 

при все това, че ангажиментите, 

поети досега от Г-20, не са 

достатъчни за справяне с 

предизвикателствата, пораждани от 

укриването на данъци, данъчните 

убежища и офшорните центрове; 

14. приветства постигнатия напредък по 

отношение на доброто управление в 

областта на данъчното облагане в 

резултат на инициативите в други 

международни форуми, като например 

Г-20, Г-8, ООН и особено ОИСР; 

Or. en 
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3.2.2010 A7-0007/10 

Изменение  10 

Jean-Paul Gauzès 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0007/2010 

Leonardo Domenici 

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане 

2009/2174(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. счита, че съществува необходимост 

от последователност и от истинска 

политика на ЕС за добро управление в 

областта на данъчното облагане; 

изразява убеждението, че доверието в 

Европейския съюз зависи, наред с 

другото, от волята на Съюза да 

предприеме строги мерки срещу 

данъчните убежища най-напред на 

собствената му територия като 

пример за добро управление; във връзка 

с това отправя искане към Комисията 

отблизо да наблюдава бързото и 

цялостно прилагане на действията, 

посочени в нейното съобщение относно 

насърчаването на доброто управление в 

областта на данъчното облагане; 

17. счита, че съществува необходимост 

от последователност и от истинска 

политика на ЕС за добро управление в 

областта на данъчното облагане; във 

връзка с това отправя искане към 

Комисията отблизо да наблюдава 

бързото и цялостно прилагане на 

действията, посочени в нейното 

съобщение относно насърчаването на 

доброто управление в областта на 

данъчното облагане; 

Or. en 

 

 


