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4.7.2016 A8-0223/9 

Изменение  9 

Данута Мария Хюбнер 

от името на групата PPE 

 

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 П 

 

Предложение за резолюция Изменение 

П. като има предвид, че сближаването 

на данъчните политики следва също 

така да бъде съпътствано от засилени 

проверки и повече разследвания на 

вредните данъчни практики; като има 

предвид, че Комисията започна нови 

официални разследвания относно 

данъчното третиране на 

мултинационалните предприятия 

(МНП); като има предвид, че оценката 

на мерките на данъчната политика от 

гледна точка на държавните помощи е 

подход, който наскоро придоби 

значение; като има предвид, че са 

необходими допълнително обмисляне и 

предприемане на мерки с цел да се 

разбере по-добре и да се обърне 

внимание на взаимодействието между 

данъчното облагане и конкуренцията; 

като има предвид, че Комисията има 

възможност да разгледа неизбирателно 

и безпристрастно всички случаи на 

съмнение в незаконна държавна помощ 

чрез преференциално данъчно 

третиране; като има предвид, че няколко 

разследвания на Комисията по въпроси 

в областта на държавната помощ все 

още не са приключили към момента на 

приемане на настоящия доклад; като 

има предвид, че някои държави членки 

са започнали процедури по 

възстановяване срещу някои МНП; като 

П. като има предвид, че сближаването 

на данъчните политики следва също 

така да бъде съпътствано от засилени 

проверки и повече разследвания на 

вредните данъчни практики; като има 

предвид, че Комисията започна нови 

официални разследвания относно 

данъчното третиране на 

мултинационалните предприятия 

(МНП); като има предвид, че оценката 

на мерките на данъчната политика от 

гледна точка на държавните помощи е 

подход, който наскоро придоби 

значение; като има предвид, че са 

необходими допълнително обмисляне и 

предприемане на мерки с цел да се 

разбере по-добре и да се обърне 

внимание на взаимодействието между 

данъчното облагане и конкуренцията; 

като има предвид, че Комисията има 

възможност да разгледа неизбирателно 

и безпристрастно всички случаи на 

съмнение в незаконна държавна помощ 

чрез преференциално данъчно 

третиране; като има предвид, че няколко 

разследвания на Комисията по въпроси 

в областта на държавната помощ все 

още не са приключили към момента на 

приемане на настоящия доклад; като 

има предвид, че някои държави членки 

са започнали процедури по 

възстановяване срещу някои МНП; като 
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има предвид, че някои държави членки 

са извършили анализи на 

разпространението на отрицателното 

въздействие на вътрешните им данъчни 

политики с цел оценка на 

отрицателното въздействие върху 

развиващите се държави; 

има предвид, че само няколко държави 

членки са извършили анализи на 

разпространението на отрицателното 

въздействие на вътрешните им данъчни 

политики с цел оценка на 

въздействието върху развиващите се 

държави; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/10 

Изменение  10 

Данута Мария Хюбнер 

от името на групата PPE 

 

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 БЖ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БЖ. като има предвид, че работата на 

специалната комисия беше 

възпрепятствана от факта, че само 4 

от общо 7 поканени МНП се съгласиха 

след първата покана да се явят пред 

членовете на комисията (вж. 

приложение 2); 

БЖ. като има предвид, че  само 4 от 

общо 7 поканени МНП се съгласиха при 

първата покана да се явят пред 

членовете на комисията (вж. 

приложение 2); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/11 

Изменение  11 

Данута Мария Хюбнер 

от името на групата PPE 

 

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 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. настоятелно призовава Комисията да 

представи предложение за обща 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък (ОКООКД) преди 

края на 2016 г., придружено от 

подходяща и справедлива формула за 

разпределение, което би осигурило 

цялостно решение за справяне с 

вредните данъчни практики в Съюза, би 

изяснило и опростило контекста за 

предприятията и би улеснило 

трансграничните стопански дейности в 

рамките на Съюза; счита, че 

консолидацията е съществен елемент от 

ОКООКД; счита, че консолидацията 

следва да бъде въведена възможно най-

бързо и че всяка междинна система, 

включваща само хармонизирането на 

данъчната основа с механизъм за 

компенсиране на загубите, може да бъде 

само временна; счита, че въвеждането 

на пълна задължителна ОКООКД става 

все по-неотложен въпрос; призовава 

държавите членки бързо да постигнат 

споразумение относно предложение за 

ОКООКД  след представянето му и 

бързо да приложат законодателството 

след това; припомня на държавите 

членки, че различията между 

системите за корпоративно данъчно 

облагане може да създадат нееднакви 

6. настоятелно призовава Комисията да 

представи предложение за обща 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък (ОКООКД) преди 

края на 2016 г., придружено от 

подходяща и справедлива формула за 

разпределение, което би осигурило 

цялостно решение за справяне с 

вредните данъчни практики в Съюза, би 

изяснило и опростило контекста за 

предприятията и би улеснило 

трансграничните стопански дейности в 

рамките на Съюза; счита, че 

консолидацията е съществен елемент от 

ОКООКД; счита, че консолидацията 

следва да бъде въведена възможно най-

бързо и че всяка междинна система, 

включваща само хармонизирането на 

данъчната основа с механизъм за 

компенсиране на загубите, може да бъде 

само временна; счита, че въвеждането 

на пълна задължителна ОКООКД става 

все по-неотложен въпрос; призовава 

държавите членки бързо да постигнат 

споразумение относно предложение за 

ОКООКД  след представянето му и 

бързо да приложат законодателството 

след това; припомня на държавите 

членки, че правните пропуски и 

несъответствията между 

корпоративните данъчни основи и 
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условия и нелоялна данъчна 

конкуренция и в рамките на ЕС;  
различията в административните 

практики може да създадат нееднакви 

условия и нелоялна данъчна 

конкуренция в рамките на ЕС; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/12 

Изменение  12 

Данута Мария Хюбнер 

от името на групата PPE 

 

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 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. призовава Комисията, за да се 

забрани злоупотребата с патентни кутии 

с цел избягване на данъци и за да се 

гарантира, че ако и когато бъдат 

използвани, те са свързани с реална 

стопанска дейност, да представи 

предложения за обвързващо 

законодателство на Съюза относно 

патентните кутии въз основа на 

изменения подход на ОИСР към 

връзката между разходите за НИРД и 

получените печалби (Modified Nexus 

Approach) и при преодоляване на 

слабостите, свързани с него; подчертава, 

че предложението на Комисията следва 

да се прилага за всички патентни кутии, 

издадени от държавите членки; 

призовава междувременно всички 

държави членки публично да 

оповестят кои дружества се ползват 

от режим „патентна кутия“ на 

тяхна територия; 

31. призовава Комисията, за да се 

забрани злоупотребата с патентни кутии 

с цел избягване на данъци и за да се 

гарантира, че ако и когато бъдат 

използвани, те са свързани с реална 

стопанска дейност, да представи 

предложения за обвързващо 

законодателство на Съюза относно 

патентните кутии въз основа на 

изменения подход на ОИСР към 

връзката между разходите за НИРД и 

получените печалби (Modified Nexus 

Approach) и при преодоляване на 

слабостите, свързани с него; подчертава, 

че предложението на Комисията следва 

да се прилага за всички нови патентни 

кутии, издадени от държавите членки, и 

че всички съществуващи патентни 

кутии, които все още са в сила, 

трябва съответно да се променят; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/13 

Изменение  13 

Данута Мария Хюбнер 

от името на групата PPE 

 

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 69 

 

Предложение за резолюция Изменение 

69. отново призовава Комисията и 

държавите членки да проведат анализ на 

разпространението на националните 

данъчни политики и тези на ЕС с цел да 

се оцени въздействието върху 

развиващите се държави и да се 

премахнат политиките и 

практиките, които оказват 

отрицателно въздействие върху тях; 

69. приканва Комисията и държавите 

членки по целесъобразност да проведат 

анализ на разпространението на 

националните данъчни политики и тези 

на ЕС с цел да се оцени въздействието 

върху развиващите се държави; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/14 

Изменение  14 

Данута Мария Хюбнер 

от името на групата PPE 

 

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 71 

 

Предложение за резолюция Изменение 

71. призовава Комисията да включи във 

всички споразумения за търговия и 

партньорство клаузи за добро 

управление, включително полагането 

на усилия за ефективно прилагане на 

мерките във връзка с НДОПП и 

световните стандарти за 

автоматичен обмен на информация, и 

да гарантира, че дружества или 

посредници не могат да злоупотребяват 

със споразуменията за търговия и 

партньорство с цел избягване на данъци 

или отклонение от данъчно облагане 

или изпиране на приходи от незаконни 

дейности; 

71. призовава Комисията да включи във 

всички споразумения за търговия и 

партньорство клаузи за добро 

управление в областта на данъчното 

облагане, като се позовава по-

специално на изпълнението на 

съответните препоръки на ОИСР, 

свързани с областта на данъчното 

облагане (напр. инициативата във 

връзка с НДОПП), и гарантира,  че 

дружества или посредници не могат да 

злоупотребяват със споразуменията за 

търговия и партньорство с цел 

избягване на данъци и отклонение от 

данъчно облагане или изпиране на 

приходи от незаконни дейности; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/15 

Изменение  15 

Данута Мария Хюбнер 

от името на групата PPE 

 

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 79 

 

Предложение за резолюция Изменение 

79. подчертава необходимостта от общ и 

цялостен подход на ЕС и САЩ относно 

прилагането на стандартите на ОИСР и 

относно действителните собственици; 

освен това подчертава, че клаузите за 

добро управление и прилагането на 

мерките във връзка с НДОПП следва да 

бъдат включени във всички бъдещи 

договори за търговия с цел да се 

гарантират еднакви условия на 

конкуренция, да се създаде повече 

стойност за обществото като цяло, да се 

води борба с данъчните измами и 

избягването на данъци, както и да се 

постигне водеща роля от страна на 

трансатлантическите партньори в 

насърчаването на добро управление в 

областта на данъчното облагане; 

79. подчертава необходимостта от общ и 

цялостен подход на ЕС и САЩ относно 

прилагането на стандартите на ОИСР и 

относно действителните собственици; 

освен това подчертава, че клаузите за 

добро управление в областта на 

данъчното облагане  следва да бъдат 

включени във всички бъдещи договори 

за търговия, с цел да се гарантират 

еднакви условия на конкуренция, да се 

създаде повече стойност за обществото 

като цяло и да се води борба с 

данъчните измами и избягването на 

данъци, както и да се постигне водеща 

роля от страна на трансатлантическите 

партньори в насърчаването на добро 

управление в областта на данъчното 

облагане; 

Or. en 

 

 


