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6.12.2017 B8-0660/48 

Изменение  48 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Мигел 

Виегаш, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, Меря Кюльонен, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол 

Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара 

Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 33 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  33а. призовава публичното 

отчитане по държави от страна на 

мултинационални предприятия да 

бъде универсално и да включва най-

малко държавите, в които 

дружествата извършват дейност, 

под какво наименование или 

наименования извършват дейност в 

посочените държави, техните 

финансови резултати във всяка 

държава, данъчните им задължения 

за всяка държава, техните приходи, 

служители, равнища на заплатите и 

разходи, нетната балансова 

стойност на дълготрайните активи 

за всяка държава и брутните и 

нетните активи за всяка държава; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/49 

Изменение  49 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Мигел 

Виегаш, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, Меря Кюльонен, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол 

Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара 

Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 39 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  39а. отбелязва, че оценките на 

въздействието на О(К)ООКД са 

извършени въз основа на непълни 

данни в момент, когато данъчните 

администрации скоро ще имат 

достъп до по-точна и пълна 

информация в резултат на 

прилагането от страна на 

държавите членки на отчитането по 

държави, и че продължаването без да 

се извърши подходящ анализ би било 

силно безотговорно; освен това 

подчертава, че оценка на 

въздействието, базирана на 

висококачествени данни би позволила 

да се вземе по-информирано решение 

за избор между различни формули за 

разпределяне, тъй като някои 

проучвания показват, че следва да се 

направи оценка на алтернатива, 

основана само на приходите и на 

служителите;1 
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 ----------------------------------------------------------------- 

1 Alex Cobham, Petr Janský, Chris Jones и 

Yama Temouri, ‘Assessing the impact of the 

C(C)CTB: European tax base shifts under a 

range of policy scenarios’, („Оценка на 

въздействието на О(К)ООКД: промени в 

европейската данъчна основа в рамките 

на широк спектър от сценарии на 

политики“, ноември 2017 г. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/50 

Изменение  50 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Мигел 

Виегаш, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Мари-Кристин Вержиа, Мари-

Пиер Вю, Меря Кюльонен, Хосу Хуаристи Абаунс, Такис Хаджигеоргиу, Марина 

Албиол Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, 

Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 39 б (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  39б. отбелязва със загриженост, че 

консолидацията на загуби би довела 

до значително намаляване на 

корпоративните данъчни основи в 

целия ЕС и вероятно няма да доведе 

до сравнима печалба, особено ако 

същевременно не се извърши 

преминаване към единно данъчно 

облагане в световен мащаб;1  

 ------------------------------ 

1 Пак там. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/51 

Изменение  51 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Мигел 

Виегаш, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, Меря Кюльонен, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол 

Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо 

Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 45 

 

Предложение за препоръка Изменение 

45. счита, че в следващите фази на 

преговори относно предложенията за 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък и за общата 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък е от съществено 

значение счетоводната основа да бъде 

в съответствие при изчисляването на 

данъчната основа в рамките на дадена 

група – в противен случай 

счетоводният арбитраж просто ще 

замести съществуващите данъчни 

измами; 

45. счита, че по отношение на 

следващите фази на преговори относно 

предложенията за консолидирана основа 

за облагане с корпоративен данък и за 

общата консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък, ако 

обобщаването се извършва без да се 

вземат предвид разликите между 

правилата на държавите членки за 

счетоводно отчитане, 

несъответствията в данъчната основа 

на ЕС може да се окажат 

експлоатирани от лицата, които се 

стремят да извлекат полза от 

регулаторния арбитраж; счита, че 

поради тази причина „консолидирана 

данъчна основа“ следва да означава 

консолидиран нетен облагаем приход 
на членовете на корпоративната 

група, изчислен въз основа на 

последователно счетоводно 

отчитане, приложимо за всички 

членове на групата в съответствие с 
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Директива 2016/xx/EU;1 

 ------------------------------ 

1 Richard Murphy, ‘Aggregation v 

Consolidation: The risk hidden within the 

CCCTB’ („Обобщаване спрямо 

консолидация: рискът, който се крие в 

ОКООКД“), септември 2017 г. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/52 

Изменение  52 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Мигел 

Виегаш, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря 

Кюльонен, Хосу Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Марина Албиол Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос 

Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 49 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  49а. настоятелно призовава 

Комисията и всички държави членки 

да гарантират прекратяване на 

практиката на корпоративна 

данъчна инверсия, при която 

мултинационална корпорация се 

придобива от по-малко дружество, 

установено в данъчно убежище и 

приема седалището на последното, 

така че да „премести“ своето 

седалище и да намали общата 

данъчна тежест на обединеното 

дружество, като този процес е 

последван от източване на приходите 

чрез плащания към данъчното 

убежище, подлежащи на приспадане 

за данъчни цели, (под формата 

например на заеми, роялти и услуги), 

които имат за цел избягването на 

данъци върху печалбата на 

вътрешния пазар на тази 

мултинационална корпорация; 
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6.12.2017 B8-0660/53 

Изменение  53 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Мигел 

Виегаш, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря 

Кюльонен, Хосу Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Марина Албиол Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос 

Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 88 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  88а. отбелязва, че всяко нарушение 

на Директивата относно борбата с 

изпирането на пари следва да бъде 

санкционирано и че сериозни, 

повтарящи се и систематични 

нарушения следва да водят до тежки 

санкции, например оттегляне на 

лицензи за стопанска дейност, 

каквато беше позицията на 

Парламента при преразглеждането 

на Четвъртата директива относно 

борбата с изпирането на пари; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/54 

Изменение  54 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Мигел 

Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мари-

Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол 

Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо 

Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 142 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  142а. отбелязва, че от мрежите на 

дружествата за професионални 

услуги следва да се изисква да подадат 

заявление за единен лиценз за 

предоставяне на одитни и данъчни 

услуги от всякакъв характер в 

държавите членки, и че всички 

неправомерни данъчни схеми, за 

които съдейства дружеството и 

които имат въздействие върху 

данъчните приходи на дадена 

държава членка, следва да се 

докладват, независимо от това дали 

се продават в или извън ЕС от член на 

мрежата;1 

 -------------------------------- 

1 Richard Murphy и Saila Naomi Stausholm 

‘The Big Four: A study of opacity’ 

(„Голямата четворка: проучване на 

неяснотата“), юли 2017 г. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/55 

Изменение  55 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Мигел 

Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мари-

Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол 

Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо 

Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 143 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  143а. отбелязва, че от всички 

одитни дружества следва да се 

изисква да бъдат напълно отделни от 

дружествата, които продават 

всякакви други услуги; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/56 

Изменение  56 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Мигел 

Виегаш, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря 

Кюльонен, Хосу Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Марина Албиол Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос 

Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 170 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  170а. призовава ЕС да вземе под 

внимание факта, че данъчното 

облагане въз основа на място на 

пребиваване, налагано на държави, 

внасящи капитал, (т.е. развиващи се 

държави), когато прилагат Модела на 

данъчна конвенция на ОИСР, като 

цяло е в ущърб на събираемостта на 

данъците в тези държави; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/57 

Изменение  57 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Мигел 

Виегаш, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря 

Кюльонен, Хосу Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Марина Албиол Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос 

Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 186 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  186а. припомня, че е важно да се 

разработят инструменти за забрана 

на всякакви репресивни мерки, 

независимо дали са под формата на 

активно уволнение, или пасивни 

мерки, и да се гарантира, че подобни 

репресивни мерки са съответно 

наказвани; настоятелно призовава 

държавите членки да се въздържат 

от криминализиране на действията 

на лицата, сигнализиращи за 

нередности, при оповестяването на 

информация относно незаконни или 

неправомерни деяния или деяния, 

увреждащи или застрашаващи 

обществения интерес; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/58 

Изменение  58 

Стелиос Кулоглу, Мат Карти, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол Гусман, 

Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Барбара Спинели, 

Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Мигел Урбан Креспо, Мари-Кристин 

Вержиа, Мари-Пиер Вю, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 26 а (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  26а. подчертава, че Oxfam наскоро 

публикува списък, класифициращ 

четири държави членки като данъчни 

убежища, докато в списъка с данъчни 

убежища на Съвета няма включени 

държави членки; призовава Съвета да 

преразгледа своите критерии и да 

изготви списък на юрисдикции от ЕС, 

считани за неоказващи съдействие за 

данъчни цели; призовава държавите 

членки да се придържат към 

принципите на данъчна 

справедливост и да подкрепят всички 

необходими стъпки за 

предотвратяване на избягването на 

данъци и отклонението от данъчно 

облагане на тяхна територия; 

Or. en 

 

 


