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Изменение  68 

Мартин Ширдеван, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, Димитриос 

Пападимулис, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Стелиос Кулоглу, Мигел 

Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес 

Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Хелмут Шолц 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0051/2018 

Ален Ламасур 

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Формулата за разпределяне на 

консолидираната данъчна основа следва 

да включва три фактора с еднаква 

тежест — труд, активи и продажби по 

местоназначение. Тези равно 

претеглени фактори следва да осигурят 

балансиран подход при разпределянето 

на облагаемата печалба между 

съответните държави членки и да 

гарантират, че печалбите се облагат с 

данък на мястото, където са 

реализирани в действителност. Трудът и 

активите следва да бъдат разпределени 

на държавата членка, в която се 

извършва трудът или се намират 

активите, като по този начин ще бъдат 

взети под внимание интересите на 

държавата членка по произход, докато 

продажбите следва да се разпределят на 

държавата членка по местоназначение 

на стоките или услугите. За да се 

отчетат разликите в нивата на 

заплащането в рамките на Съюза и по 

този начин да се осигури справедливо 

разпределение на консолидираната 

данъчна основа, факторът труд следва 

да включва както заплатите, така и броя 

на наетите лица (т.е. и двете части се 

(10) Формулата за разпределяне на 

консолидираната данъчна основа следва 

да включва четири фактора с еднаква 

тежест — труд, активи, продажби по 

местоназначение и събиране и 

използване на лични данни от онлайн 

платформи и ползватели на услуги. 

Тези равно претеглени фактори следва 

да осигурят балансиран подход при 

разпределянето на облагаемата печалба 

между съответните държави членки и да 

гарантират, че печалбите се облагат с 

данък на мястото, където са 

реализирани в действителност. Трудът и 

активите следва да бъдат разпределени 

на държавата членка, в която се 

извършва трудът или се намират 

активите, като по този начин ще бъдат 

взети под внимание интересите на 

държавата членка по произход, докато 

продажбите следва да се разпределят на 

държавата членка по местоназначение 

на стоките или услугите. За да се 

отчетат разликите в нивата на 

заплащането в рамките на Съюза и по 

този начин да се осигури справедливо 

разпределение на консолидираната 

данъчна основа, факторът труд следва 
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включват по равно). Факторът активи от 

друга страна следва да обхваща всички 

дълготрайни материални активи, но не 

нематериалните и финансовите 

активи поради променливия им 

характер и възникващия вследствие 

на това риск от заобикаляне на 

разпоредбите на настоящата 

директива. Когато при изключителни 

обстоятелства резултатът от 

разпределянето не отразява по 

справедлив начин мащаба на 

стопанската дейност, следва да се 

предвиди алтернативен метод за 

разпределяне на дохода чрез предпазна 

клауза. 

да включва както заплатите, така и броя 

на наетите лица (т.е. и двете части се 

включват по равно). Факторът активи от 

друга страна следва да обхваща 

единствено фиксирани дълготрайни 

материални активи. Когато при 

изключителни обстоятелства резултатът 

от разпределянето не отразява по 

справедлив начин мащаба на 

стопанската дейност, следва да се 

предвиди алтернативен метод за 

разпределяне на дохода чрез предпазна 

клауза. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение повтаря изменение 10 на комисията ECON, както е прието, 

но отново въвежда думата „фиксирани“ преди „дълготрайни материални активи“. 
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Изменение  69 

Мат Карти, Мартин Ширдеван, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, 
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Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Шабиер 

Бенито Силуага, Хелмут Шолц 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0051/2018 

Ален Ламасур 

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Предложение за директива 

Съображение 20 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) Комисията следва незабавно да 

извърши нова оценка на 

въздействието, основана на по-

всеобхватни и точни ресурси на 

данни, въз основа стандарта на ОИСР 

за докладване по държави, който 

понастоящем е достъпен непублично 

за данъчните органи на държавите 

членки. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0051/70 

Изменение  70 

Мартин Ширдеван, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, Димитриос 

Пападимулис, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Стелиос Кулоглу, Хелмут 

Шолц 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0051/2018 

Ален Ламасур 

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Предложение за директива 

Член 28 – параграф 5 в (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5в. Определението за събирането и 

използването с търговска цел на 

лични данни в контекста на 

събирането и използването на лични 

данни от онлайн платформи и 

ползватели на услуги се определя в 

съответствие с Регламент 

2016/679/ЕС. 

 i) Събирането на данни по 

държави членки се отнася само до 

данните, събрани при 

първоначалното място на произход 

на онлайн платформите и 

ползвателите на услуги, а не до данни, 

събрани при техния пренос или 

съхранение. 

 ii) При разглеждането на 

използването на лични данни на 

онлайн платформи и ползватели на 

услуги следва да се гарантира, че не е 

налице дублиране на други фактори 

във формулата, като например 

продажби. 

Or. en 
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