
 

AM\1081293BG.doc  PE573.386v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

9.12.2015 A8-0349/17 

Изменение  17 

Фабио Де Мази, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, Лин Бойлан, 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че разследванията 

на комисията ТАХЕ установиха, че 

практиката на данъчните постановления 

не се осъществява изключително в 

Люксембург, а е обща за целия Съюз; 

като има предвид, че практиката на 

данъчните постановления може да се 

използва законосъобразно с цел да се 

предостави правна сигурност за 

дружествата и да се ограничи 

финансовият риск за почтените 

дружества, но все пак е отворена за 

потенциални злоупотреби и избягване 

на данъци и би могла, като осигурява 

правна сигурност само за определени 

участници, да създаде известна степен 

на неравенство между дружествата, за 

които са предоставени данъчни 

постановления, и дружествата, които не 

използват такива постановления; 

Д. като има предвид, че разследванията 

на комисията ТАХЕ установиха, че 

практиката на данъчните постановления 

не се осъществява изключително в 

Люксембург, а е обща за целия Съюз; 

като има предвид, че комисията 

ТАХЕ, установявайки широко 

разпространените нарушения на 

правото на Съюза в областта на 

обмена на информация по данъчни 

въпроси, фискалната държавна 

помощ и принципа на честно и лоялно 

сътрудничество, въпреки това не 

беше в състояние да разгледа изцяло 

въпроса за политическата 

отговорност поради липса на 

сътрудничество от страна на 

Комисията, Съвета и държавите 

членки; като има предвид, че 

практиката на данъчните постановления 

може да се използва законосъобразно с 

цел да се предостави правна сигурност 

за дружествата и да се ограничи 

финансовият риск за почтените 

дружества, но все пак е отворена за 

потенциални злоупотреби и избягване 

на данъци и би могла, като осигурява 

правна сигурност само за определени 

участници, да създаде известна степен 

на неравенство между дружествата, за 
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които са предоставени данъчни 

постановления, и дружествата, които не 

използват такива постановления; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Изменение  18 

Фабио Де Мази, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, Лин Бойлан, 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че – с изключение 

на някои заслужаващи поощрение 

изключения – националните 

политически лидери не са достатъчно 

активни в предприемането на мерки за 

решаване на проблема с избягването на 

данъци при корпоративното данъчно 

облагане; 

З. като има предвид, че – с изключение 

на някои заслужаващи поощрение 

изключения – националните 

политически лидери не са достатъчно 

активни в предприемането на мерки за 

решаване на проблема с избягването на 

данъци при корпоративното данъчно 

облагане; като има предвид, че някои 

държави членки като Люксембург, под 

ръководството на настоящия 

председател на Комисията Жан-Клод 

Юнкер, и Нидерландия, с настоящия 

председател на Еврогрупата Йерун 

Дейселблум като министър на 

финансите, са възпрепятствали – 

както беше разкрито наскоро от 

основни медии – активно 

постигането на напредък по 

отношение на вредните данъчни 

практики, като например 

патентните кутии, във форумите на 

Съвета; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/19 

Изменение  19 

Фабио Де Мази, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, Лин Бойлан, 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 A3 – тире 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Тези нотификации от държавите 

членки съдържат анализи на 

разпространението на последиците 

от същественото въздействие на 

новите данъчни мерки върху други 

държави членки и върху 

развиващите се страни, за да се 

подпомогне дейността на групата 

„Кодекс за поведение“ за 

установяване на вредните данъчни 

практики. 

 

 Тези нотификации от държавите 

членки съдържат анализи на 

разпространението на последиците 

от същественото въздействие на 

новите данъчни мерки върху други 

държави членки и върху 

развиващите се страни, за да се 

подпомогне дейността на групата 

„Кодекс за поведение“ за 

установяване на вредните данъчни 

практики. Тези анализи следва да 

бъдат публикувани, за да могат 

заинтересованите страни от 

правителството, 

неправителствения и 

академичния сектор да направят 

съпоставка в международен план 

– въз основа на всички налични 

доказателства – на данъчните 

режими и тяхното съществено 

трансгранично въздействие. 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Изменение  20 

Фабио Де Мази, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, Лин Бойлан, 

Мари-Кристин Вержиа 
от името на групата GUE/NGL 

 

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 A7 – тире 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  тази защита следва да бъде 

съгласувана с общата правна 

система и да действа ефективно по 

отношение на необоснованите 

правни преследвания, 

икономически санкции и случаи на 

дискриминация; 

 тази защита следва да бъде 

съгласувана с общата правна 

система и да действа ефективно по 

отношение на необоснованите 

правни преследвания, 

икономически санкции и случаи на 

дискриминация. Защитата на 

лицата, подаващи сигнали за 

нарушения, не следва да се 

размива с неясно или прекалено 

широко определение за търговски 

тайни, което да позволява на 

корпорации или институции 

произволно да принуждават 

лицата, подаващи сигнали за 

нарушения, да замълчат, като се 

позовават на предполагаемата 

защита на такива тайни; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Изменение  21 

Фабио Де Мази, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, Лин Бойлан, 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 Б3 – уводно изречение 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Европейският парламент призовава 

Европейската комисия да продължи да 

предоставя насоки на държавите членки 

как да прилагат режимите от типа 

патентна кутия в съответствие с 

„подхода към връзката между 

разходите за научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) и 

получените печалби“, така че да се 

гарантира, че тези режими не са 

вредоносни.  

Европейският парламент призовава 

Европейската комисия да продължи да 

предоставя насоки на държавите членки 

относно преференциалните данъчни 

режими като патентните кутии.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Изменение  22 

Фабио Де Мази, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, Лин Бойлан, 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 Б3 – тире 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Тези насоки следва да изясняват, че 

преференциалните режими, като 

патентни кутии, трябва да се 

основават на „подхода към 

връзката между разходите за 

НИРД и получените печалби“, 

както е определен в действие 5 на 

ОИСР относно намаляването на 

данъчната основа и прехвърляне 

на печалби (НДОПП), което 

означава, че трябва да има пряка 

връзка между данъчните 

предимства и свързаните с тях 

научноизследователски и развойни 

дейности.  

 Тези насоки следва да изясняват, че 

преференциалните режими, като 

патентни кутии, следва 

постепенно да бъдат 

премахнати, тъй като според 

доклада от комисията ТАХЕ 

разходите за 

научноизследователска и 

развойна дейност вече могат да 

бъдат приспаднати от данъците 

в националните данъчни системи 

дори без патентни кутии. 

Самата Комисия установява в 

проучване относно стимулите за 

научноизследователска и 

развойна дейност, че 

„патентните кутии изглежда 

по-вероятно да преместят 

корпоративните доходи, 

отколкото да стимулират 

иновации“
1
, както и че 

трудността да бъде 

идентифициран точният принос 

на конкретни 

научноизследователски дейности 

към печалбите на дружествата 

прави подобни схеми органически 

податливи на дейности, свързани 

с НДОПП.  
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_________ 

1 
 „Проучване на данъчните стимули 

за научноизследователска и развойна 

дейност“, Доклад относно данъчното 

облагане № 52-2014, Европейска 

комисия. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Изменение  23 

Фабио Де Мази, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 В3 – уводно изречение 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Европейският парламент призовава 

Европейската комисия да представи 

предложение за набор от мерки за 

противодействие, които Съюзът и 

държавите членки следва да прилагат 

като акционери и участници във 

финансирането на публични органи, 

банки и програми за финансиране, 

които мерки да се прилагат към 

дружества, които използват данъчни 

убежища, за да прилагат схеми за 

агресивно данъчно планиране, и 

следователно не съответстват на 

стандартите на Съюза за добро 

управление на данъчното облагане. 

Европейският парламент призовава 

Европейската комисия да представи 

предложение за набор от мерки за 

противодействие, които Съюзът и 

държавите членки следва да прилагат 

като акционери и участници във 

финансирането на публични органи, 

банки и програми за финансиране, 

които мерки да се прилагат към 

дружества, които използват, 

консултират относно или улесняват 

използването на данъчни убежища, за 

да прилагат схеми за агресивно данъчно 

планиране, и следователно не 

съответстват на стандартите на Съюза за 

добро управление на данъчното 

облагане. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Изменение  24 

Фабио Де Мази, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 В3 – тире 2 – точка 8 (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  o В случаи на повторно използване 

или насърчаване на данъчните 

убежища, налагането на глоби и 

отнемането на лицензи за стопанска 

дейност, по-специално за данъчни 

консултантски фирми и доставчици 

на финансови услуги. 

Or. en 

 

 


