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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа  ▌или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 

 

 

 



 

RR\1087896BG.doc 3/8 PE575.281v02-00 

 BG 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Страница 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ............................................................................................. 6 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ ..... 8 

 

 

 



 

PE575.281v02-00 4/8 RR\1087896BG.doc 

BG 

 



 

RR\1087896BG.doc 5/8 PE575.281v02-00 

 BG 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на 

Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между 

Европейската общност и Княжество Андора, което предвижда мерки с равностоен 

ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното 

облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания 

(COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) 

(Консултация) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2015)0631), 

– като взе предвид проекта на Протокол за изменение на Споразумението между 

Европейската общност и Княжество Андора, което предвижда мерки с равностоен 

ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното 

облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания 

(15510/2015), 

– като взе предвид член 115, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и 

параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8–0028/2016), 

– като взе предвид член 59, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя 

правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0047/2016), 

1. одобрява сключването на Протокола за изменение на Споразумението; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки и на Княжество Андора. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

На 12 февруари 2016 г. Европейският съюз и Андора подписаха споразумение за 

автоматичен обмен на информация за финансови сметки, насочени към подобряване на 

международното сътрудничество в областта на данъчното облагане и спазването на 

данъчното законодателство. 

Споразумението представлява важна стъпка в текущите усилия за ограничаване на 

данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и усъвършенства 

споразумението от 2004 г., което гарантира, че Андора прилага мерки, равностойни на 

тези в Директивата на ЕС относно данъчното облагане на доходи от спестявания. 

Съгласно новото споразумение държавите – членки на ЕС, и Андора ще извършват 

автоматичен обмен на информация за финансовите сметки на пребиваващите в тях 

лица, който ще започне през 2018 г. за информацията, събрана след 1 януари 2017 г. 

Целта е да се предприемат мерки във връзка със ситуациите, при които данъчно 

задължено лице се опитва да укрие капитал, представляващ доход или активи, за които 

не са платени данъци. 

Споразумението има за цел да гарантира, че Андора прилага засилени мерки, които са 

еквивалентни на нормативната уредба на ЕС, усъвършенствана през декември 2014 г. 

(посредством изменение на Директивата относно административното сътрудничество, 

известна още като „ДАС 2“), и са в съответствие с процедурите за автоматичен обмен 

на информация за финансови сметки, насърчавани от глобалния стандарт на ОИСР от 

2014 г. То ще е от полза и за Андора, която наскоро реформира националната си 

данъчна система, като въведе данъчно облагане на личния доход на пребиваващите на 

нейна територия лица. 

В съответствие с посочения стандарт на ОИСР допълнителните разпоредби в 

споразумението имат за цел да се гарантира, че обменът на информация засяга не само 

приходите, като например лихви и дивиденти, но също така и салдата по сметките и 

постъпленията от продажбата на финансови активи. Трябва също така да се предоставя 

безусловен обмен на информация при поискване съгласно новото споразумение – в 

съответствие с най-актуалните тенденции в работата на ОИСР и на ЕС в тази област. 

Като последствие от новото споразумение данъчните администрации в държавите 

членки и в Андора ще бъдат в състояние: 

– да идентифицират правилно и недвусмислено съответните данъчнозадължени 

лица; 

– да администрират и прилагат данъчните закони на своята държава в 

трансгранични ситуации; 

– да извършват оценка на вероятността от отклонение от данъчно облагане; 

– да избягват ненужни допълнителни разследвания. 
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Докладчикът изцяло приветства и подкрепя споразумението.  

ЕС и Андора се договориха споразумението да влезе в сила на 1 януари 2017 г., при 

условие че са приключили съответните вътрешни процедури на двете страни, и 

докладчикът категорично и настоятелно призовава споразумението да бъде сключено и 

ратифицирано възможно най-скоро, за да се осигури навременното му влизане в сила. 
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