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18.11.2015 A8-0317/11 

Изменение  11 

Данута Мария Хюбнер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0317/2015 

Елиза Ферейра, Михаел Тойрер 

Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие 

2015/2066(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва, че макар че за дружествата, 

извършващи трансгранична дейност, 

стана все по-сложно да спазват 

различните данъчни системи, 

глобализацията и цифровизацията ги 

улесниха да организират своите 

дейности посредством офшорни 

финансови центрове и да създават по-

сложни структури, за да намалят своя 

общ данъчен принос; изразява 

загриженост, че поради икономическата 

криза и кризата с дълга, както и 

бюджетната консолидация, повечето 

държави членки значително намалиха 

данъчната си администрация; 

подчертава, че националните данъчни 

администрации следва да разполагат с 

достатъчно ресурси, включително 

човешки ресурси, за да действат 

ефективно в процесите на 

предотвратяването, разкриването и 

борбата с агресивното данъчно 

планиране, отклонението от данъчно 

облагане и избягването на данъци, които 

водят до значително намаляване на 

тяхната данъчна основа, и за да 

гарантират по-добро и по-справедливо 

събиране на данъци и доверието в 

данъчната система; отбелязва, че 

проучванията са показали, че 

квалифицираният персонал в данъчната 

администрация носи значително повече 

3. отбелязва, че макар че за дружествата, 

извършващи трансгранична дейност, 

стана все по-сложно да спазват 

различните данъчни системи, 

глобализацията и цифровизацията ги 

улесниха да организират своите 

дейности посредством офшорни 

финансови центрове и да създават по-

сложни структури, за да намалят своя 

общ данъчен принос; изразява 

загриженост, че поради икономическата 

криза и кризата с дълга, както и 

бюджетната консолидация, повечето 

държави членки значително намалиха 

данъчната си администрация; 

подчертава, че националните данъчни 

администрации следва да разполагат с 

достатъчно ресурси, включително 

човешки ресурси, за да действат 

ефективно в процесите на 

предотвратяването, разкриването и 

борбата с агресивното данъчно 

планиране, отклонението от данъчно 

облагане и избягването на данъци, които 

водят до значително намаляване на 

тяхната данъчна основа, и за да 

гарантират по-добро и по-справедливо 

събиране на данъци и доверието в 

данъчната система; отбелязва, че 

проучванията са показали, че 

квалифицираният персонал в данъчната 

администрация носи значително повече 
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приходи за държавата в сравнение с 

разходите за този персонал, тъй като 

ефективността на данъчните 

администрации оказва пряко 

положително въздействие върху 

националните бюджети; 

приходи за държавата, отколкото 

разходи за този персонал, тъй като 

ефективността на данъчните 

администрации оказва пряко 

положително въздействие върху 

приходите от данъци; 

Or. en 
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Изменение  12 

Данута Мария Хюбнер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0317/2015 

Елиза Ферейра, Михаел Тойрер 

Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие 

2015/2066(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 95 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 95a. призовава държавите членки, по-

специално тези, които получават 

финансова помощ, да извършат 

структурни реформи, да провеждат 

борба срещу данъчните измами и да 

приложат действия, насочени срещу 

агресивното данъчно планиране; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/13 

Изменение  13 

Данута Мария Хюбнер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0317/2015 

Елиза Ферейра, Михаел Тойрер 

Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие 

2015/2066(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 135 

 

Предложение за резолюция Изменение 

135. счита, че по-голямата прозрачност 

по отношение на дейностите на 

мултинационалните дружества е от 

съществено значение, за да се 

гарантира, че данъчните администрации 

са в състояние да се борят ефективно 

срещу намаляването на данъчната 

основа и прехвърлянето на печалби; 

отново изразява във връзка с това своята 

позиция, че МНК във всички сектори 

следва да оповестяват ясно и 

разбираемо във финансовите си отчети, 

с разбивка по държави членки и по 

трети държави, в които имат място на 

стопанска дейност, набор от обобщени 

данни, включително техните печалби 

или загуби преди данъчно облагане, 

данък върху печалба или загуба, брой на 

служителите, държани активи, основна 

информация относно данъчните 

постъпления (отчитане по държави); 

подчертава значението на обществения 

достъп до тази информация, евентуално 

под формата на централен регистър на 

ЕС; подчертава освен това, че МСП, 

които не са МНК, следва да бъдат 

освободени от това задължение; 

призовава Съвета да приеме до края на 

2015 г. позицията на Парламента, така 

както беше гласувано в Директивата 

относно правата на акционерите през 

135. счита, че по-голямата прозрачност 

по отношение на дейностите на 

мултинационалните дружества е от 

съществено значение, за да се 

гарантира, че данъчните администрации 

са в състояние да се борят ефективно 

срещу намаляването на данъчната 

основа и прехвърлянето на печалби; 

отново изразява във връзка с това своята 

позиция, че МНК във всички сектори 

следва да оповестяват ясно и 

разбираемо във финансовите си отчети, 

с разбивка по държави членки и по 

трети държави, в които имат място на 

стопанска дейност, набор от обобщени 

данни, включително техните печалби 

или загуби преди данъчно облагане, 

данък върху печалба или загуба, брой на 

служителите, държани активи, основна 

информация относно данъчните 

постъпления (отчитане по държави); 

подчертава значението на обществения 

достъп до тази информация, евентуално 

под формата на централен регистър на 

ЕС; подчертава освен това, че МСП и 

дружествата със средна пазарна 

капитализация, които не са МНК, 

следва да бъдат освободени от това 

задължение; призовава Съвета да 

приеме до края на 2015 г. позицията на 

Парламента, така както беше гласувано 



 

AM\1079101BG.doc  PE571.047v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

юли 2015 г.; подчертава, че 

изискванията за прозрачност следва да 

бъдат изготвени и прилагани по такъв 

начин, че да не поставят предприятията 

от ЕС в неблагоприятно положение от 

гледна точка на конкуренцията; 

в Директивата относно правата на 

акционерите през юли 2015 г.; 

подчертава, че изискванията за 

прозрачност следва да бъдат изготвени 

и прилагани по такъв начин, че да не 

поставят предприятията от ЕС в 

неблагоприятно положение от гледна 

точка на конкуренцията; 

Or. en 

 

 


