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BG Единство в многообразието BG 

7.3.2018 A8-0050/78 

Изменение  78 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0050/2018 

Паул Танг 

Обща основа за облагане с корпоративен данък 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Предложение за директива 

Съображение 5 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) С цел да се създадат еднакви 

условия на конкуренция и да се 

премахне данъчната конкуренция и 

произтичащата от нея надпревара за 

достигане на най-ниски равнища по 

отношение на облагането с 

корпоративен данък, следва да бъде 

въведена минимална действителна 

ставка на корпоративен данък 

успоредно с общата консолидирана 

основа за облагане с корпоративен 

данък, за да се избегне прехвърлянето 

на нелоялната конкуренция относно 

данъчната основа към нелоялна 

конкуренция относно данъчните 

ставки. Следователно Съюзът следва 

да приеме, възможно най-скоро, 

минимална действителна ставка на 

корпоративен данък, приложима във 

всички държави членки. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2018 A8-0050/79 

Изменение  79 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0050/2018 

Паул Танг 

Обща основа за облагане с корпоративен данък 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Предложение за директива 

Съображение 5 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) Един от основните проблеми, 

пред които са изправени данъчните 

органи, е невъзможността за 

получаване на своевременен достъп до 

изчерпателна и съществена 

информация относно стратегиите за 

данъчно планиране на МНП. Тази 

информация следва да е публично 

достъпна, за да се даде възможност 

на данъчните органи да реагират 

бързо на данъчни рискове, като 

оценяват тези рискове по-ефективно, 

насочват проверките и сигнализират 

за необходимите промени в 

действащото законодателство. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Изменение  80 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0050/2018 

Паул Танг 

Обща основа за облагане с корпоративен данък 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) От облагаемите приходи следва 

да се приспадат разходите за дейността 

и някои други елементи. Подлежащите 

на приспадане разходи за дейността по 

принцип следва да включват всички 

разходи, свързани с продажбите, както и 

разходите, свързани с реализиране, 

поддържане или обезпечаване на доход. 

В подкрепа на иновациите в 

икономиката и с цел модернизиране на 

вътрешния пазар следва да се предвиди 

приспадане за разходите за 

научноизследователска и развойна 

дейност, включително 

свръхприспадане, като тези разходи 

следва да бъдат изцяло отчетени през 

годината, в която са направени (с 

изключение на недвижимото 

имущество). Малките стартиращи 

дружества, които нямат свързани 

дружества и които се 

характеризират с висока степен на 

иновативност (категория, която ще 

обхваща по-специално стартиращите 

дружества), следва също да бъдат 

подпомогнати чрез по-голямо 

свръхприспадане на разходите за 

научноизследователска и развойна 

дейност. За да се гарантира правна 

сигурност, следва да се изготви списък 

(8) От облагаемите приходи следва 

да се приспадат разходите за дейността 

и някои други елементи. Подлежащите 

на приспадане разходи за дейността по 

принцип следва да включват всички 

разходи, свързани с продажбите, както и 

разходите, свързани с реализиране, 

поддържане или обезпечаване на доход. 

В подкрепа на иновациите в 

икономиката и с цел модернизиране на 

вътрешния пазар следва да се предвиди 

приспадане и данъкоплатците следва 

да получават данъчен кредит за 

действителни разходи за 

научноизследователска и развойна 

дейност, свързани с разходи за 

персонал, подизпълнители, 

служители на агенции и лица, 

работещи на свободна практика, като 

тези разходи следва да бъдат изцяло 

отчетени през годината, в която са 

направени (с изключение на 

недвижимото имущество). Необходимо 

е ясно определение на действителни 

разходи за научноизследователска и 

развойна дейност, за да се избегнат 

злоупотреби с приспадането. За да се 

гарантира правна сигурност, следва да 

се изготви списък на неподлежащите на 

приспадане разходи. С цел да се избегне 
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на неподлежащите на приспадане 

разходи. 
финансирането на 

научноизследователска и развойна 

дейност на нови, потенциално 

„токсични“ финансови инструменти, 

както и да се ограничи помощта за 

научноизследователска и развойна 

дейност до ключовите стратегически 

и ориентирани към бъдещето 

инвестиции, такива свързани 

действителни разходи следва да не 

могат да се приспадат, доколкото те 

засягат финансови предприятия. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2018 A8-0050/81 

Изменение  81 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0050/2018 

Паул Танг 

Обща основа за облагане с корпоративен данък 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Чрез дерогация от параграф 2, 

разходите за научноизследователска и 

развойна дейност, свързани с 

развитието на нови финансови 

продукти от финансови предприятия, 

не подлежат на приспадане. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Изменение  82 

Ева Жоли 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0050/2018 

Паул Танг 

Обща основа за облагане с корпоративен данък 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Предложение за директива 

Член 62 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 62a 

 Обща минимална действителна 

данъчна ставка 

 Най-късно до 31 декември 2018 г. 

Комисията представя законодателно 

предложение за обща минимална 

действителна данъчна ставка в 

размер на най-малко 20% в държавите 

членки. 

Or. en 

 

 


