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Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо 
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Моли Скот Кейто 
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Доклад A8-0306/2015 

Маркус Фербер 

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане 

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS) 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За да се подпомогне ефективното 

използване на ресурсите, да се улесни 

обменът на информация и да се избегне 

необходимостта държавите членки 

поотделно да въвеждат сходни по 

характер промени в националните си 

системи за съхраняване на информация, 

следва да се предвиди специална 

разпоредба за създаването на централен 

регистър, до който имат достъп всички 

държави членки и Комисията и в който 

държавите членки да зареждат и 

съхраняват информацията, вместо да я 

обменят по електронна поща. 

Практическите условия, необходими за 

създаването на този регистър, следва да 

бъдат приети от Комисията в 

съответствие с процедурата, посочена в 

член 26, параграф 2 от Директива 

2011/16/ЕС. 

(12) За да се подпомогне ефективното 

използване на ресурсите, да се улесни 

обменът на информация и да се избегне 

необходимостта държавите членки 

поотделно да въвеждат сходни по 

характер промени в националните си 

системи за съхраняване на информация, 

следва да се предвиди специална 

разпоредба за създаването на публичен 

централен регистър, до който имат 

достъп всички държави членки, 

гражданите  и Комисията и в който 

държавите членки да зареждат и 

съхраняват информацията, вместо да я 

обменят по електронна поща, в 

рамките на една година след 

подписване на становищата. 

Публичният централният регистър 

следва на свой ред да бъде достъпен за 

обществеността, да бъде безплатен, 

да бъде онлайн и да дава възможност 

за търсения. Практическите условия, 

необходими за създаването на този 

публичен централен регистър, следва 

да бъдат приети от Комисията в 

съответствие с процедурата, посочена в 

член 26, параграф 2 от Директива 

2011/16/ЕС. 
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 (Що се отнася до промяната на 

формулировката от „централен 

регистър“ на „публичен централен 

регистър“, това изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Or. en 
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Доклад A8-0306/2015 

Маркус Фербер 

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2011/16/ЕС 

Член 8а – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Компетентният орган на дадена 

държава членка, която предоставя или 

изменя предварително трансгранично 

данъчно становище или предварително 

споразумение за ценообразуване след 

датата на влизане в сила на настоящата 

директива, съобщава за това на 

компетентните органи на всички други 

държави членки и на Европейската 

комисия посредством автоматичния 

обмен на информация. 

1. Компетентният орган на дадена 

държава членка, която предоставя или 

изменя предварително данъчно 

становище или предварително 

споразумение за ценообразуване след 

датата на влизане в сила на настоящата 

директива, съобщава за това на 

компетентните органи на всички други 

държави членки и на Европейската 

комисия посредством автоматичния 

обмен на информация. 

Компетентният орган на всяка 

държава членка също така 

оповестява публично предварителни 

становища и предварителни 

споразумения за ценообразуване в 

публичен централен онлайн регистър. 

Становищата стават обществено 

достояние в рамките на една година 

след тяхното подписване. 

Or. en 

 

 


