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Предложение за директива 

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В заключенията си от 18 декември 

2014 г. Европейският съвет подчертава 

спешната необходимост от 

активизиране на усилията в борбата с 

избягването на данъци и с агресивното 

данъчно планиране, както на световно 

равнище, така и на равнището на Съюза. 

Като изтъква значението на 

прозрачността, Европейският съвет 

приветства намерението на Комисията 

да представи предложение относно 

автоматичния обмен на информация за 

данъчните становища в ЕС. 

(2) В заключенията си от 18 декември 

2014 г. Европейският съвет подчертава 

спешната необходимост от 

активизиране на усилията в борбата с 

избягването на данъци и с агресивното 

данъчно планиране, както на световно 

равнище, така и на равнището на Съюза. 

Като изтъква значението на 

прозрачността, Европейският съвет 

приветства намерението на Комисията 

да представи предложение относно 

автоматичния обмен на информация за 

данъчните становища в ЕС. Поради 

това е жалко, че Съветът по 

икономически въпроси е приел по-

малко ограничителна позиция от 

тази, фигурираща в текста на 

Комисията, и от становището на 

комисията по икономически и 

парични въпроси, като намалява 

приложното поле и реда и условията 

на обмена. 

Or. fr 

Обосновка 

Позицията на Съвета по икономически въпроси от 6 октомври отчасти премахва 

изпълнението със задна дата на влизането в сила, като оставя най-дейните държави 

в областта на решенията необходимото време да се организират, за да изчистят 
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съществуващата  складова наличност и да премахнат най-крещящите злоупотреби. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Компетентният орган на дадена 

държава членка предоставя също 

информация на компетентните органи 

на всички други държави членки и на 

Европейската комисия относно 

предварителните трансгранични 

данъчни становища и предварителните 

споразумения за ценообразуване, 

предоставени в рамките на период от 

десет години преди датата на влизане в 

сила на настоящата директива, които 

все още са валидни към датата на 

влизането ѝ в сила; 

2. Компетентният орган на дадена 

държава членка предоставя също 

информация на компетентните органи 

на всички други държави членки и на 

Европейската комисия относно 

предварителните трансгранични 

данъчни становища и предварителните 

споразумения за ценообразуване, 

предоставени в рамките на период от 

десет години преди датата на влизане в 

сила на настоящата директива, които 

все още са валидни към датата на 

нейното приемане; По искане на друга 

държава членка тя съобщава каква е 

съвкупността от решенията и 

предварителните споразумения без 

условие за дата или валидност. 

Or. fr 

Обосновка 

На фона на данъчните решения, водещи до злоупотреби,и агресивните практики  за 

данъчно оптимизиране, организирани от някои държави – членки на ЕС, не е 

достатъчно само да се намери решение за в бъдеще.  За да може ощетените държави 

да извършат оценка на понесените щети и при необходимост да получат обратно 

сумите, те трябва да имат пълен достъп до информацията, без да се ограничават до 

все още валидните решения и тези, които са взети по-малко от десет години преди 
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влизането в сила на директивата. 

 


