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Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение У 

 

Предложение за резолюция Изменение 

У. като има предвид, че някои данъчни 

юрисдикции активно допринасят за 

разработването на агресивни данъчни 

политики за МНП, които по този начин 

могат да използват тези 

възможности за избягване на данъчно 

облагане; като има предвид, че въпреки 

ангажиментите, поети от тези 

юрисдикции за автоматичен обмен на 

данъчна информация с други страни, 

законоустановената или 

ефективната ставка на 

корпоративния данък в някои 

юрисдикции е близка до или равна на 

0 %; като има предвид, че някои от 

тези юрисдикции са включени в 

„черни списъци“ на няколко държави 

членки; като има предвид, че 

конкретните данъчни режими на 

някои юрисдикции бяха оценени от 

групата „Кодекс за поведение“ 

(Данъчно облагане на предприятия), 

което доведе до реформи в тези 

страни; 

У. като има предвид, че някои 

специфични данъчни юрисдикции 

активно допринасят за разработването 

на агресивни данъчни политики от 

името на МНП, които по този начин 

избягват данъчно облагане; като има 

предвид, че ставката на 

корпоративния данък в някои 

юрисдикции е близка до или равна на 

0 %; като има предвид, че 

сложността на различните данъчни 

системи създава липса на 

прозрачност, която е вредна в 

световен мащаб; 

Or. en 



 

AM\1100070BG.doc  PE585.332v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

4.7.2016 A8-0223/2 

Изменение  2 

Йепе Кофод 

от името на групата S&D 

Михаел Тойрер 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. счита, че Директивата относно 

административното сътрудничество, 

след две последователни ad-hoc промени 

относно автоматичния обмен във връзка 

с данъчните постановления и 

отчитането по държави, понастоящем 

следва да бъде преразгледана в нейната 

цялост, и по-специално, но не само, с 

цел намаляване и в крайна сметка 

премахване на настоящите изключения 

от принципа за обмен на информация; 

5. счита, че Директивата относно 

административното сътрудничество, 

след няколко последователни ad-hoc 

промени относно автоматичния обмен 

във връзка с данъчните постановления и 

отчитането по държави, понастоящем 

следва да бъде преработена в нейната 

цялост, и по-специално, но не само, с 

цел намаляване и в крайна сметка 

премахване на настоящите изключения 

от принципа за обмен на информация; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. призовава за глобален регистър на 

активите, обхващащ всички активи, 

притежавани от частни лица, дружества 

и всички лица като тръстове и 

фондации, до който данъчните органи 

ще имат пълен достъп и който ще 

включва подходящи гаранции за защита 

на поверителността на информацията, 

съхранявана в него; 

78. отправя искане за проучване 

относно осъществимостта на 

създаването на глобален регистър, 

обхващащ всички финансови активи, 

притежавани от частни лица, дружества 

и всички лица като тръстове и 

фондации, до който данъчните органи 

ще имат пълен достъп и който ще 

включва подходящи гаранции за защита 

на поверителността на информацията, 

съхранявана в него; 

Or. en 

 

 


