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9.12.2015 A8-0349/11 

Изменение  11 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0349/2015 

Анелизе Додс, Лудек Нидермайер 

Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни 

политики в Съюза 

2015/2010(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение І – параграф 7 – тире 1 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – да се създаде общ европейски 

взаимен фонд за лицата, подаващи 

сигнали за нередности, финансиран с 

възстановени средства, за да се 

гарантира, че лицата, подаващи 

сигнали за нередности, получават 

адекватна финансова помощ за 

разкриването на тайни от обществен 

интерес; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Изменение  12 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0349/2015 

Анелизе Додс, Лудек Нидермайер 

Осигуряване на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни 

политики в Съюза 

2015/2010(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение І – подзаглавие 7 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Препоръка А8. Нови правила, 

уреждащи дейността на 

дружествата, които предоставят 

данъчни консултации 

Парламентът призовава 

Европейската комисия да представи 

законодателно предложение: 

• за създаване на задължителен 

европейски Етичен кодекс за 

поведение, който да се прилага за 

всички дружества, предлагащи 

данъчни консултации и извършващи 

дейност в рамките на единния пазар, 

с цел да се предотвратят 

практиките на агресивно данъчно 

планиране; 

• за приемане на ясно определение за 

„конфликт на интереси“ и на 

стабилни политики, за да се попречи 

на участниците, които са изложени 

на риск от подобни конфликти на 

интереси, да бъдат активни членове 

на каквито и да било експертни или 

консултативни органи; 

• за въвеждане на изискване 

дружествата, които понастоящем 

предлагат услуги както в областта на 

одита, така и в областта на 
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спазването на данъчните 

задължения, да разделят тези 

функции чрез задължително 

разделяне в отделни дружества; 

• за налагане на конкретни санкции на 

отделните консултанти и 

консултантски дружества, които не 

спазват правилата на новия Кодекс за 

поведение, като санкциите варират 

от глоби и възстановяване на 

загубените данъчни приходи до 

отнемане на лиценза за извършване на 

дейност в рамките на единния пазар; 

за всички горепосочени мерки 

Комисията следва да разясни какви 

санкции ще се прилагат за държавите 

членки или за дружествата, които не 

ги изпълняват; 

• за въвеждане на разпоредби, които 

да изискват стратегията за данъчно 

планиране да се обсъжда и одобрява 

от акционерите на дружествата; 

 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Изменение  13 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0349/2015 

Анелизе Додс, Лудек Нидермайер 

Осигуряване на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни 

политики в Съюза 

2015/2010(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение І – параграф 8 – алинея 1 (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Комисията следва да се въздържа от 

разделяне на общите и 

консолидираните части на общата 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък (ОКООКД) и 

трябва да предложи до юни 2016 г. 

едно единствено законодателно 

предложение за задължителна обща 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък (ОКООКД) в 

Съюза; 

Or. en 

 

 


