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Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава, че вторият стълб има 
за цел преодоляване на оставащите 
предизвикателства, свързани със 
свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби, по-
специално като се гарантира, че 
големите мултинационални дружества, 
включително цифровизираните, плащат 
минимални ефективни ставки на 
корпоративно данъчно облагане, 
независимо от местоположението си; 
счита, че всяка минимална ефективна 
ставка следва да бъде определена на 
справедливо и достатъчно равнище, за 
да се предотвратят прехвърлянето на 
печалби и вредната данъчна 
конкуренция;

16. подчертава, че вторият стълб има 
за цел преодоляване на оставащите 
предизвикателства, свързани със 
свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби, по-
специално като се гарантира, че 
големите мултинационални дружества, 
включително цифровизираните, плащат 
минимални ефективни ставки на 
корпоративно данъчно облагане, 
независимо от местоположението си; 
приветства новия импулс в 
преговорите по линия на 
Приобщаващата рамка на Г-20/ОИСР, 
създадена от неотдавнашните 
предложения на администрацията на 
САЩ относно „силен стимул за 
държавите да се присъединят към 
глобално споразумение, с което се 
прилагат минимални данъчни правила 
в световен мащаб“; отбелязва, че 
тези предложения включват 
увеличаване на минималния данък 
върху глобалните нематериални 
доходи с ниски данъци (GILTI) на 21% 
и ставка SHIELD (Спиране на 
вредните инверсии и прекратяване на 
развитието при ниски данъци), която 
би била еквивалентна на ставката на 
GILTI, в случай че не бъде постигнато 
глобално споразумение по стълб II1 ; 
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счита, че всяка минимална ефективна 
ставка следва да бъде определена на 
справедливо и достатъчно равнище, за 
да се предотвратят прехвърлянето на 
печалби и вредната данъчна 
конкуренция;

_____________________
1 The Made In America Tax Plan, 2021 г., 
Министерство на финансите на 
САЩ, стр. 12.

Or. en



AM\1229987BG.docx PE690.810v01-00

BG Единство в многообразието BG

26.4.2021 A9-0103/2

Изменение 2
Андреас Шваб, Мартин Хлавачек
Докладчици:
Дамиен Карем, Нилс Фулсанг

Доклад A9-0103/2021
Андреас Шваб, Мартин Хлавачек
Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен статут 
на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите технологии
(2021/2010(INI))

Предложение за резолюция
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Предложение за резолюция Изменение

23. призовава Комисията и Съвета да 
засилят диалога с новата администрация 
на САЩ относно политиката в областта 
на данъчното облагане на цифровите 
технологии с цел намиране на общ 
подход в рамките на преговорите по 
линия на Приобщаващата рамка на Г-
20/ОИСР преди юни 2021 г.; приветства 
неотдавнашната декларация на новата 
администрация на САЩ, съгласно която 
тя отново ще се включи активно в 
преговорите в рамките на ОИСР, за да 
се постигне споразумение и ще изостави 
концепцията за „ограничаване на 
данъчните задължения“; призовава 
държавите членки да се 
противопоставят на клаузата за 
„ограничаване на данъчните 
задължения“, предложена от 
администрацията на САЩ, която 
рискува сериозно да подкопае усилията 
за реформи; призовава Комисията да 
следва собствено предложение за 
справяне с предизвикателствата на 
цифровизираната икономика, в случай 
че в първия стълб на реформата бъде 
включена клауза за „ограничаване на 
данъчните задължения“; припомня в 
тази връзка дългосрочното предложение 
на Комисията, съсредоточено върху 

23. призовава Комисията и Съвета да 
засилят диалога с новата администрация 
на САЩ относно политиката в областта 
на данъчното облагане на цифровите 
технологии с цел намиране на общ 
подход в рамките на преговорите по 
линия на Приобщаващата рамка на Г-
20/ОИСР преди юни 2021 г.; приветства 
неотдавнашната декларация на новата 
администрация на САЩ, съгласно която 
тя отново ще се включи активно в 
преговорите в рамките на ОИСР, за да 
се постигне споразумение и ще изостави 
концепцията за „ограничаване на 
данъчните задължения“; призовава 
Комисията да направи внимателна 
оценка на последиците от 
предложените от САЩ нови 
корекции на стълб I; призовава 
държавите членки да се 
противопоставят на клаузата за 
„ограничаване на данъчните 
задължения“, предложена от 
администрацията на САЩ, която 
рискува сериозно да подкопае усилията 
за реформи; призовава Комисията да 
следва собствено предложение за 
справяне с предизвикателствата на 
цифровизираната икономика, в случай 
че в първия стълб на реформата бъде 
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значително цифрово присъствие; включена клауза за „ограничаване на 
данъчните задължения“; припомня в 
тази връзка дългосрочното предложение 
на Комисията, съсредоточено върху 
значително цифрово присъствие;
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Предложение за резолюция Изменение

57. настоятелно призовава 
Комисията да включи позицията на 
Парламента при изготвянето на 
законодателните предложения за данък 
на ЕС върху цифровите услуги като 
собствен ресурс и преразгледаното 
решение за собствените ресурси и 
призовава Съвета бързо да приеме 
предложението в съответствие с пътната 
карта; насърчава институциите да се 
включат бързо и конструктивно в 
„редовния диалог“, предвиден в 
договорената пътна карта за 
собствените ресурси; настоятелно 
призовава Европейския съвет да 
затвърди водещите позиции на ЕС в 
световните усилия за по-справедливо 
данъчно облагане, като предприеме 
бързи и решителни стъпки за въвеждане 
на данък върху цифровите услуги като 
собствен ресурс през 2021 г.;

57. настоятелно призовава 
Комисията да включи позицията на 
Парламента при изготвянето на 
законодателните предложения за данък 
на ЕС върху цифровите услуги като 
собствен ресурс и преразгледаното 
решение за собствените ресурси и 
призовава Съвета бързо да приеме 
предложението в съответствие с пътната 
карта; насърчава институциите да се 
включат бързо и конструктивно в 
„редовния диалог“, предвиден в 
договорената пътна карта за 
собствените ресурси; настоятелно 
призовава Европейския съвет да 
затвърди водещите позиции на ЕС в 
световните усилия за по-справедливо 
данъчно облагане, като предприеме 
бързи и решителни стъпки за въвеждане 
на данък върху цифровите услуги като 
собствен ресурс през 2021 г.; 
приветства във връзка с това 
изявлението на членовете на 
Европейския съвет от 25 март 2021 г., 
в което се подчертава техният 
ангажимент към това начинание;
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