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3.3.2021 A9-0015/77

Изменение 77
Елен Лапорт, Гунар Бек
от името на групата ID

Доклад A9-0015/2021
Свен Гиголд
Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Важно е също така да се 
преосмисли процесът на мониторинг 
за оценката на Директива 2011/16/ЕС, 
който не беше напълно ефективен 
при събирането на данни за ползите, 
по-специално поради липсата на 
налични данни.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/78

Изменение 78
Елен Лапорт
от името на групата ID

Доклад A9-0015/2021
Свен Гиголд
Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съгласно член 5 от 
Директива 2011/16/ЕС по искане на 
запитващия орган запитаният орган 
предоставя на запитващия орган 
информацията, с която разполага, или 
тази, която получава в резултат на 
административни разследвания, и която 
има предполагаема значимост за 
администрирането и контрола върху 
изпълнението на националните закони 
на държавите членки относно данъците, 
попадащи в обхвата на посочената 
директива. За да се гарантира 
ефективност на обмена на информация 
и да се предотвратят необосновани 
откази на искания, както и да се осигури 
правна яснота и сигурност за данъчните 
администрации и за 
данъчнозадължените лица, стандартът 
за предполагаема значимост следва да 
бъде ясно определен. В този контекст 
следва да се изясни също така, че 
стандартът за предполагаема значимост 
не би следвало да се прилага за 
исканията за допълнителна информация 
вследствие на обмен на информация в 
съответствие с член 8a на 
Директива 2011/16/ЕС относно 
предварителни трансгранични данъчни 
становища или предварителни 
споразумения за ценообразуване.

(3) Съгласно член 5 от 
Директива 2011/16/ЕС по искане на 
запитващия орган запитаният орган 
предоставя на запитващия орган 
информацията, с която разполага, или 
тази, която получава в резултат на 
административни разследвания, и която 
има предполагаема значимост за 
администрирането и контрола върху 
изпълнението на националните закони 
на държавите членки относно данъците, 
попадащи в обхвата на посочената 
директива. Различията между 
държавите членки при прилагането 
на разпоредбите на Директива 
201///16/ЕС биха могли да 
възпрепятстват данъчните 
администрации в сътрудничеството 
им с данъчните администрации на 
други държави членки. За да се 
гарантира ефективност на обмена на 
информация и да се предотвратят 
необосновани откази на искания, както 
и да се осигури правна яснота и 
сигурност за данъчните администрации 
и за данъчнозадължените лица, 
стандартът за предполагаема значимост 
следва да бъде ясно определен. В този 
контекст следва да се изясни също така, 
че стандартът за предполагаема 
значимост не би следвало да се прилага 
за исканията за допълнителна 
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информация вследствие на обмен на 
информация в съответствие с член 8a на 
Директива 2011/16/ЕС относно 
предварителни трансгранични данъчни 
становища или предварителни 
споразумения за ценообразуване.
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3.3.2021 A9-0015/79

Изменение 79
Елен Лапорт
от името на групата ID

Доклад A9-0015/2021
Свен Гиголд
Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Като се има предвид, че по-
голяма част от доходите или 
облагаемите суми на продавачите през 
цифрови платформи представляват 
трансгранични потоци, предоставянето 
на информация, свързана с относимата 
дейност, би дало допълнителни 
положителни резултати, ако те бъдат 
съобщавани и на държавите членки, 
които имат право да облагат 
заработените доходи с данъци. По-
конкретно, автоматичният обмен на 
информация между данъчните органи е 
от решаващо значение за получаването 
на необходимата информация, която ще 
им даде възможност да определят 
правилно размера на дължимите 
подоходни данъци и ДДС по подходящ 
начин.

(8) Като се има предвид, че по-
голяма част от доходите или 
облагаемите суми на продавачите през 
цифрови платформи представляват 
трансгранични потоци, предоставянето 
на информация, свързана с относимата 
дейност, би дало допълнителни 
положителни резултати, ако те бъдат 
съобщавани и на държавите членки, 
които имат право да облагат 
заработените доходи с данъци, тъй 
като недекларирането от 
продавачите на приходи, получени 
посредством цифрови платформи, 
води до значителни загуби на данъчни 
постъпления за държавите членки. 
По-конкретно, автоматичният обмен на 
информация между данъчните органи е 
от решаващо значение за получаването 
на необходимата информация, която ще 
им даде възможност да определят 
правилно размера на дължимите 
подоходни данъци и ДДС по подходящ 
начин.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/80

Изменение 80
Марко Дзани, Франческа Донато, Валентино Грант, Антонио Мария Риналди, 
Гунар Бек, Елен Лапорт
от името на групата ID

Доклад A9-0015/2021
Свен Гиголд
Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Постигането на целта за 
предотвратяване на отклонението от 
данъчно облагане и избягването на 
данъци би могло да се обезпечи с 
налагане на изискване на операторите 
на платформи да предоставят 
информация на ранен етап за доходите, 
заработени чрез платформите, преди 
националните данъчни органи да 
направят своето годишно определяне на 
размера на данъчните задължения. С цел 
да се улесни работата на данъчните 
органи предоставената информация 
следва да се обменя в срок до един 
месец след предоставянето ѝ. С цел да 
се улесни автоматичният обмен на 
информация и да се подобри 
ефикасното използване на ресурсите 
информацията следва да се обменя по 
електронен път посредством 
съществуващата обща комуникационна 
мрежа (CCN), разработена от Съюза.

(15) Постигането на целта за 
предотвратяване на отклонението от 
данъчно облагане и избягването на 
данъци би могло да се обезпечи с 
налагане на изискване на операторите 
на платформи да предоставят 
информация на ранен етап за доходите, 
заработени чрез платформите, преди 
националните данъчни органи да 
направят своето годишно определяне на 
размера на данъчните задължения. С цел 
да се улесни работата на данъчните 
органи предоставената информация 
следва да се обменя в срок до един 
месец след предоставянето ѝ. С цел да 
се улесни автоматичният обмен на 
информация и да се подобри 
ефикасното използване на ресурсите 
информацията следва да се обменя по 
електронен път посредством 
съществуващата обща комуникационна 
мрежа (CCN), разработена от Съюза. За 
да се избегнат допълнителни 
бюрократични тежести за МСП, 
операторите на цифрови платформи 
с годишни приходи под 50 милиона 
евро на световно равнище и под 10 
милиона евро на равнището на Съюза 
следва да могат да продължат да 
докладват данни на националните 
органи чрез средствата и 
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инструментите, които са вече 
въведени съгласно законите на 
държавите членки, без допълнителни 
разходи.

Or. en
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#{03/03/2021}3.3.2021 A9-0015/81

Изменение 81
Елен Лапорт, Гунар Бек
от името на групата ID

Доклад A9-0015/2021
Свен Гиголд
Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) От съществено значение е да се 
осигури ефективна защита на личните 
данни, които се обменят между 
държавите членки по 
Директива 2011/16/ЕС. Ако има 
нарушение на сигурността на личните 
данни по смисъла на член 4, точка 12 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския съвет и на Съвета24 в една 
или в повече държави членки, в 
качеството си на съвместни 
администратори на лични данни те 
следва да решат дали нарушението 
налага спирането на обмена на 
информация с държавата членка 
(държавите членки), в която (които) е 
извършено нарушението, и дали 
Комисията, в качеството си на 
обработваща лични данни, следва да 
бъде помолена да спре този обмен. 
Спирането следва да продължи, докато 
държавите членки не поискат от 
Комисията да им позволи отново да 
обменят информация по 
Директива 2011/16/ЕС с държавата 
членка, в която е настъпило 
нарушението.

(25) От съществено значение е да се 
осигури ефективна защита на личните 
данни, в частност данните, свързани 
с прерогативите на държавите 
членки по въпросите на данъчното 
облагане, които се обменят между 
държавите членки по 
Директива 2011/16/ЕС. Ако има 
нарушение на сигурността на личните 
данни по смисъла на член 4, точка 12 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския съвет и на Съвета24 в една 
или в повече държави членки, в 
качеството си на съвместни 
администратори на лични данни те 
следва да решат дали нарушението 
налага спирането на обмена на 
информация с държавата членка 
(държавите членки), в която (които) е 
извършено нарушението, и дали 
Комисията, в качеството си на 
обработваща лични данни, следва да 
бъде помолена да спре този обмен. 
Спирането следва да продължи, докато 
държавите членки не поискат от 
Комисията да им позволи отново да 
обменят информация по 
Директива 2011/16/ЕС с държавата 
членка, в която е настъпило 
нарушението.

__________________ __________________
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24 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 година относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 
относно защитата на данните) 
(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 година относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).
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