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9.12.2015 A8-0349/14 

Изменение  14 

Лудек Нидермайер 

от името на групата PPE 

 

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 

Съображение АС – подточка i 

 

Предложение за резолюция Изменение 

i) като има предвид, че увеличената 

прозрачност по отношение на 

дейностите на големите 

мултинационални дружества, и по-

специално по отношение на 

генерираните печалби, платения данък 

печалба, получените субсидии и 

възстановяването на данък, е от 

съществено значение, за да се 

гарантира, че данъчните администрации 

ефективно се справят с НДОПП; като 

има предвид, че трябва да бъде намерен 

правилният баланс между 

прозрачността, защитата на личните 

данни и търговската поверителност, 

както и да се отчита въздействието 

върху по-малките предприятия; като 

има предвид, че докладването по 

държави е важна форма на тази 

прозрачност; като има предвид, че 

предложенията на Съюза за докладване 

по държави следва, на първо място, да 

се основават на модела на ОИСР; като 

има предвид, че е възможно Съюзът да 

отиде по-далеч от насоките на ОИСР и 

да направи това отчитане по държави 

задължително и публично, и че 

Европейският парламент гласува в 

полза на пълно публично отчитане по 

държави в измененията си, приети на 8 

юли 2015 г.
3
, към предложението за 

i) като има предвид, че увеличената 

прозрачност по отношение на 

дейностите на големите 

мултинационални дружества, и по-

специално по отношение на 

генерираните печалби, платения данък 

печалба, получените субсидии и 

възстановяването на данък, е от 

съществено значение, за да се 

гарантира, че данъчните администрации 

ефективно се справят с НДОПП; като 

има предвид, че трябва да бъде намерен 

правилният баланс между 

прозрачността, защитата на личните 

данни и търговската поверителност, 

както и да се отчита въздействието 

върху по-малките предприятия; като 

има предвид, че докладването по 

държави е важна форма на тази 

прозрачност; 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; като има 

предвид, че предложенията на Съюза за 

докладване по държави следва, на първо 

място, да се основават на модела на 

ОИСР; като има предвид, че е възможно 

Съюзът да отиде по-далеч от насоките 
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преразглеждане на Директивата за 

правата на акционерите; като има 

предвид, че Европейската комисия 

проведе консултации по тази тема 

между 17 юни и 9 септември 2015 г., за 

да проучи различните възможности за 

прилагане на докладването по държави
4
; 

като има предвид, че 88% от 

отговорилите публично на тази 

консултация заявяват, че подкрепят 

публичното разкриване на данъчна 

информация от страна на 

предприятията; 

__________________ 

3
 Приети текстове, 8.7.2015 г., P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

на ОИСР и да направи това отчитане по 

държави задължително, и че 

Европейският парламент гласува в 

полза на пълно публично отчитане по 

държави в измененията си към 

мандата за преговори, приети на 8 юли 

2015 г.
3
, към предложението за 

преразглеждане на Директивата за 

правата на акционерите; като има 

предвид, че Европейската комисия 

проведе консултации по тази тема 

между 17 юни и 9 септември 2015 г., за 

да проучи различните възможности за 

прилагане на докладването по държави
4
; 

като има предвид, че 88% от 

отговорилите публично на тази 

консултация заявяват, че подкрепят 

публичното разкриване на данъчна 

информация от страна на 

предприятията; като има предвид, че 

МСП и дружествата със средна 

пазарна капитализация, които не са 

мултинационални дружества, следва 

да бъдат освободени от това 

задължение; 

__________________ 

3
 Приети текстове, 8.7.2015 г., P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

 

Or. en 



 

AM\1081258BG.doc  PE573.386v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.12.2015 A8-0349/15 

Изменение  15 

Лудек Нидермайер 

от името на групата PPE 

 

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 – Препоръка А1 – встъпителна част 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Европейският парламент още веднъж 

призовава Европейската комисия да 

предприеме всички необходими мерки с 

цел до първото тримесечие на 2016 г. да 

се въведе докладване по държави (CBC-

R) за всички мултинационални 

дружества във всички отрасли.  

Европейският парламент още веднъж 

призовава Европейската комисия да 

предприеме всички необходими мерки с 

цел до първото тримесечие на 2016 г. да 

се въведе докладване по държави (CBC-

R) за всички мултинационални 

дружества във всички отрасли и 

подчертава още веднъж, че МСП и 

дружествата със средна пазарна 

капитализация, които не са 

мултинационални дружества, следва 

да бъдат освободени от това 

задължение. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/16 

Изменение  16 

Лудек Нидермайер 

от името на групата PPE 

 

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 – Препоръка А1 – второ тире – нова подточка след втората подточка 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 o въздействието на изискванията за 

по-голяма прозрачност върху 

конкурентната позиция на 

дружества от ЕС спрямо конкуренти 

извън ЕС; 

Or. en 

 

 


