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Предложение за резолюция Изменение 

  Препоръка В10а. Нови правила, 

уреждащи дейността на 

дружествата, които предлагат 

данъчни и финансови консултации 

 Европейският парламент призовава 

Европейската комисия: 

  да изработи задължителен 

европейски Етичен код за 

поведение, приложим за сектора 

на данъчните консултации (като 

се следва примерът на Дания), 

включително режим на ЕС за 

несъвместимост по отношение на 

консултантите в данъчната 

област (и, когато е целесъобразно, 

на банките), с цел 

предотвратяване на конфликти 

на интереси между услугите, 

предлагани на публичния и на 

частния сектор; 

  да започне проверка с цел да 

извърши оценка на 

концентрацията в сектора за 

данъчни консултации и да посочи 

дали е налице нарушаване на 

конкуренцията, което се дължи на 

това, както и да включи 

специално разглеждането на 

въпроса дали съчетаването на 

услуги за данъчни консултации и 
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за одит в рамките на едно и също 

дружество води до конфликти на 

интереси; 
  да предложи мерки, с оглед на 

посочената проверка, с цел да се 

предприемат действия относно 

всички произтичащи от 

проверката опасения – което 

може да включва разделянето на 

услугите за одит и за спазване на 

данъчните задължения в рамките 

на даденото дружество или чрез 

използване на „защитни стени“ 

(firewalls), или чрез задължително 

разделяне в отделни дружества; 
  да налага конкретни санкции на 

дружества за данъчни 

консултации, финансови 

институции, счетоводни 

дружества, адвокатски кантори 

или други консултанти по 

финансови въпроси, за които е 

доказано, че участват в 

използването на незаконни 

данъчни измами или в отклонение 

от данъчно облагане – 

включително глоби, блокиране на 

достъпа до средства от бюджета 

на ЕС, забрана за предлагане на 

каквито и да било консултантски 

услуги за институциите на ЕС и, в 

случаи на извънредно тежки или 

повтарящи се нарушения, 

временно отнемане или отмяна на 

лицензи за стопанска, банкова или 

консултантска дейност; 
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