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BG Единство в многообразието BG 

7.3.2018 A8-0050/85 

Изменение  85 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

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 2 – параграф 1 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) то принадлежи към 

консолидирана група за целите на 

финансовата отчетност, чиито общи 

консолидирани приходи надвишават 

750 000 000 EUR през финансовата 

година, предхождаща съответната 

финансова година; 

в) то принадлежи към 

консолидирана група за целите на 

финансовата отчетност, чиито общи 

консолидирани приходи надвишават 

50 000 000 EUR през финансовата 

година, предхождаща съответната 

финансова година; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2018 A8-0050/86 

Изменение  86 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

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 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) при субект — данъкоплатецът 

самостоятелно или заедно със своите 

свързани дружества има пряко или 

косвено участие в над 50 % от правата 

на глас или притежава пряко или 

косвено над 50 % от капитала, или има 

право да получи над 50 % от печалбата 

на този субект; както и 

а) при субект — данъкоплатецът 

самостоятелно или заедно със своите 

свързани дружества има пряко или 

косвено участие в над 50% от правата на 

глас или притежава пряко или косвено 

над 50% от капитала, или има право да 

получи над 50% от печалбата на този 

субект, или седалището на този 

субект може да се счита за мястото 

на действително управление на 

субекта, където се изпълняват 

ключовите управленски и търговски 

решения, с които се управлява или се 

влияе на стопанската дейност на 

съответния субект; както и 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/87 

Изменение  87 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

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 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) действителният корпоративен 

данък, платен върху печалбата от 

субекта или мястото на стопанска 

дейност, е по-нисък от разликата 

между корпоративния данък, който 

би бил начислен върху печалбата на 

субекта или мястото на стопанска 

дейност съгласно разпоредбите на 

настоящата директива, и 

действителния корпоративен данък, 

платен върху тази печалба от 

субекта или мястото на стопанска 

дейност. 

б) печалбата на субекта или на 

мястото на стопанска дейност се 

облага с действителна ставка на 

корпоративен данък, по-ниска от 75% 

от действителната ставка на 

корпоративен данък, която би била 

начислена в държавата членка на 

данъкоплатеца; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Изменение  88 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

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 59 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато субект или място на стопанска 

дейност се третира като контролирано 

чуждестранно дружество съгласно 

параграф 1, неразпределените доходи 

на субекта или мястото на стопанска 

дейност се облагат с данък дотолкова, 

доколкото произтичат от следните 

категории: 

Когато субект или място на стопанска 

дейност се третира като контролирано 

чуждестранно дружество съгласно 

параграф 1, всички доходи от чужбина 

на субекта или на мястото на стопанска 

дейност се облагат с данък. 

Or. en 

 

 


