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B9-0052/2021

Резолюция на Европейския парламент относно реформиране на списъка на ЕС на 
данъчните убежища
(2020/2863(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата 
на държавите членки относно кодекс за поведение при данъчното облагане на 
предприятията, приета на 1 декември 1997 г.1 с цел ограничаване на вредната 
данъчна конкуренция в рамките на Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 юни 2015 г., озаглавено 
„Справедлива и ефикасна система за корпоративно данъчно облагане в 
Европейския съюз: пет ключови области за действие“ (COM(2015)0302),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2016 г. относно външна 
стратегия за ефективно данъчно облагане (COM(2016)0024),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 8 март 2016 г. относно кодекс за 
поведение относно данъчното облагане на предприятията2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 юли 2016 г. относно по-
нататъшни мерки за повишаване на прозрачността и за борба с отклонението от 
данъчно облагане и избягването на данъци (COM (2016)0451), което включва 
обяснение на процеса на ЕС на включване в списъка на данъчните юрисдикции, 
които не оказват съдействие,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 8 ноември 2016 г. относно 
критериите и процеса, водещи до съставянето на списък на ЕС на юрисдикциите, 
неоказващи съдействие за данъчни цели3,

– като взе предвид резултатите от заседанието на Съвета по икономически и 
финансови въпроси от 5 декември 2017 г.4,

– като взе предвид последните актуализации от страна на Съвета на списъка на ЕС 
на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, от 6 октомври 
2020 г.5,

1 Приложение I към Заключенията на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси 
(Ecofin) от 1 декември 1997 г. относно данъчната политика — Резолюция на Съвета и на представителите 
на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 1 декември 1997 г. относно 
кодекс за поведение при данъчното облагане на предприятията (ОВ C 2, 6.1.1998 г., стр. 1).
2 https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/03/08/ecofin-conclusions-code-conduct-
business-taxation/
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/bg/pdf
4 https://www.consilium.europa.eu/media/32591/st15305-en17.pdf
5 ОВ C 331, 7.10.2020 г., стр. 3.

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/03/08/ecofin-conclusions-code-conduct-business-taxation/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/03/08/ecofin-conclusions-code-conduct-business-taxation/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/bg/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/32591/st15305-en17.pdf


RE\1222231BG.docx 3/13 PE662.832v01-00

BG

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 юли 2020 г., озаглавено „План 
за действие за справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на 
стратегията за възстановяване“ (COM(2020)0312),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 юли 2020 г. относно доброто 
управление в областта на данъчното облагане в ЕС и извън него 
(COM(2020)0313), 

– като взе предвид резолюцията на своята специална комисия TAXE относно  
данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие6 
от 25 ноември 2015 г., резолюцията на своята специална комисия TAX2 относно  
данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие7 
от 6 юли 2016 г. и резолюцията на своята специална комисия TAX3 относно 
финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци8,

– като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки 
към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и 
конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза9,

– като взе предвид препоръката на комисия PANA от 13 декември 2017 г. до Съвета 
и до Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването 
на данъци и данъчните измами10,

– като взе предвид последващите действия на Комисията във връзка с 
горепосочените резолюции и препоръка на Европейския парламент11,

– като взе предвид предложението на Комисията относно публичното отчитане по 
държави (pCBCR)12, както и резолюцията на Парламента от 27 март 2019 г.13 във 

6 ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 51.
7 ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 79.
8 Приети текстове, P8_TA(2019)240.
9 ОВ С 399, 24.11.2017 г., стр. 74.
10 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.
11 Съвместните последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент (комисия 
ECON) с препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция 
в корпоративните данъчни политики в Съюза и резолюцията на Европейския парламент (специална 
комисия TAXE) относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, 
приети от Комисията на 16 март 2016 г.; последващите действия във връзка с резолюцията на 
Европейския парламент (специална комисия TAX2) относно данъчните постановления и другите мерки, 
сходни по естество или въздействие, приети от Комисията на 16 ноември 2016 г.; последващите действия 
във връзка с незаконодателната резолюция на Европейския парламент (комисия PANA) от 12 декември 
относно проекта на препоръка на Европейския парламент до Съвета и до Комисията след разследването 
във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами, приети от Комисията през 
април 2018 г.; както и последващите действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент 
(специална комисия TAX3) от 27 август 2019 г. относно финансовите престъпления, данъчните измами и 
избягването на данъци; 
12 Предложение от 12 април 2016 г. за директива на Европейски парламент и на Съвета за изменение на 
Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от 
страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198).
13 Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за 
директива на Европейски парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на 
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връзка с посоченото предложение,

– като взе предвид проучването на Комисията, озаглавено „The Impact of Tax 
Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates“ („Въздействието на данъчното 
планиране върху ефективните данъчни ставки, ориентирани към бъдещето“)14,

– като взе предвид проучването на Комисията, озаглавено „Aggressive tax planning 
indicators“ („Показатели за агресивно данъчно планиране“)15,

– като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания 
(EPRS), озаглавено „An overview of shell companies in the European Union“ 
(„Преглед на фиктивните дружества в Европейския съюз“)16,

– като взе предвид докладите на Комисията по държави, изготвени като част от 
европейския семестър,

– като взе предвид текущата работа на групата на високо равнище на ООН относно 
международната финансова отчетност, прозрачност и почтеност,

– като взе предвид текущата работа на приобщаващата рамка на ОИСР/Г-20 
относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS) по 
въпросите на данъчните предизвикателства, произтичащи от цифровизацията,

– като взе предвид Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия17,

– като взе предвид въпросите към Комисията и Съвета относно реформирането на 
списъка на ЕС на данъчните убежища(O-000082/2020 – B9-0002/2021 и O-
000081/2020 – B9-0001/2021),

– като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник 
за дейността,

– като взе предвид предложението за резолюция на комисията по икономически и 
парични въпроси, изготвено с помощта на подкомисията по данъчните въпроси,

А. като има предвид, че съществуването на юрисдикции, които не оказват 
съдействие за данъчни цели, води до драматични финансови загуби за държавите 
— членки на ЕС, което източва ресурси от националните бюджети и 

оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове 
(Приети текстове, P8_TA(2019)0309)).
14 Европейска комисия, „The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates“ (Taxation 
paper № 64, 25 октомври 2016 г.)
15 Европейска комисия, „Aggressive tax planning indicators – Final Report“ (Taxation paper № 71, 7 март 
2018 г.).
16 Kiendl Krišto I. и Thirion E., „An overview of shell companies in the European Union“ („Преглед на 
фиктивните дружества в Европейския съюз“), Генерална дирекция за парламентарни изследвания, 
октомври 2018 г.
17 ОВ C 384I, 12.11.2019 г., стр. 1.
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възпрепятства капацитета на правителствата; като има предвид, че понастоящем 
цената на избягването на корпоративното данъчно облагане се оценява на 500 
милиарда щатски долара годишно18; като има предвид, че това намаляване на 
данъчните приходи е особено проблематично в контекста на възстановяването от 
санитарната, социалната и икономическата криза, причинена от пандемията от 
COVID-19, и за финансирането на екологичния преход;

Б. като има предвид, че според проучването на Евробарометър от есента на 2016 г. 
86% от гражданите на ЕС подкрепят по-строги правила относно избягването на 
данъци и данъчните убежища19;

В. като има предвид , че Съюзът прие първия си списък на юрисдикциите, 
неоказващи съдействие за данъчни цели („списъкът“) на 5 декември 2017 г.; като 
има предвид, че този списък включва 17 държави или територии извън ЕС; като 
има предвид, че Съюзът е преразгледал списъка 12 пъти;

Г. като има предвид, че 95 юрисдикции бяха оценени спрямо трите критерия, 
посочени в заключенията на Съвета от 8 ноември 2016 г., а именно данъчна 
прозрачност, справедливо данъчно облагане и прилагане на минималните 
стандарти на ОИСР относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на 
печалби;

Д. като има предвид, че над 135 държави и юрисдикции оказват сътрудничество за 
изпълнението на плана за действие относно свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби, отчасти поради риска да бъдат включени в списъка на 
ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие; като има предвид, че в процеса на 
изготвяне на списъка от близо 40 държави беше поискано да реформират над 120 
вредни данъчни практики;

Е. като има предвид, че в доклада относно състоянието на данъчната справедливост 
за 2020 г. беше установено, че само 2% от данъчните загуби в световен мащаб са 
причинени от юрисдикции, включени в списъка на ЕС; като има предвид, че беше 
констатирано, че Каймановите острови са юрисдикцията, отговорна за най-голям 
дял от данъчните загуби в световен мащаб, като струват на другите над 70 
милиарда щатски долара годишно, или 16,5% от общите данъчни загуби;

Ж. като има предвид, че Съветът последно преразгледа списъка на 6 октомври 
2020 г., като заличи Каймановите острови и Оман и добави Барбадос и Ангила; 
като има предвид, че Каймановите острови все още нямат корпоративен 
подоходен данък и са една от първите 10 дестинации за фантомни инвестиции 
според Международния валутен фонд (МВФ)20, което повдига въпроси относно 
прозрачността и относно евентуален преференциален подход към някои държави;

З. като има предвид, че списъкът на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие, 

18 Cobham и Janský (2018 г.); https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jid.3348
19 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51abaf14-6b6e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-
en/format-PDF
20 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-rise-of-phantom-FDI-in-tax-havens-damgaard.htm

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jid.3348
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51abaf14-6b6e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51abaf14-6b6e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-rise-of-phantom-FDI-in-tax-havens-damgaard.htm
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понастоящем се състои от Американска Самоа, Ангила, Барбадос, Фиджи, Гуам, 
Палау, Панама, Самоа, Сейшелските острови, Тринидад и Тобаго, Американските 
Вирджински острови и Вануату;

И. като има предвид, че няколко други юрисдикции са поели ангажимент за 
прилагане на принципите на добро управление в областта на данъчното облагане 
по отношение на критериите за прозрачност или справедливо данъчно облагане;

Й. като има предвид, че публичният достъп до документи и до работата на групата 
„Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) продължава да бъде 
ограничен, по-специално по отношение на процеса на изготвяне на списъка на 
ЕС; като има предвид, че Европейският омбудсман има мандат да разглежда 
прилагането от страна на институциите на ЕС на правилата на ЕС за публичния 
достъп до документи (Регламент (ЕО) № 1049/2001) и по-специално 
правомощието да проверява всички документи на ЕС, независимо дали те са 
поверителни или не, и може да издава препоръки относно това дали следва да 
бъдат публикувани или не;

К. като има предвид, че в своето съобщение относно доброто управление в областта 
на данъчното облагане в ЕС и извън него Комисията подчерта необходимостта от 
реформа на Кодекса за поведение при данъчното облагане на предприятията и от 
преразглеждане на списъка;

Л. като има предвид, че като използва най-консервативната формула за 
разпределение, ЕС има най-големи загуби в световен мащаб в следствие на 
прехвърлянето на печалби към данъчни убежища и по оценки – губи около 20% 
от своите приходи от корпоративен данък всяка година21;

1. признава положителното въздействие, което списъкът вече е оказал, но изразява 
съжаление, че той не реализира пълния си потенциал, тъй като юрисдикциите, 
които понастоящем са в списъка, покриват по-малко от 2% от загубите на 
данъчни приходи в световен мащаб, което прави списъка объркващ и 
неефективен22; се стреми към укрепване на списъка чрез по-голяма прозрачност и 
последователност, по-строги и по-безпристрастни критерии за включване в 
списъка и по-строги защитни мерки срещу избягването на данъци; изразява 
съжаление във връзка със заличаването от списъка на държави, които явно 
насърчават свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, като 
например Каймановите острови; изразява съжаление относно недостатъчните 
обяснения, предоставяни на широката общественост, въпреки че европейското 
обществено мнение подкрепя по-строги правила относно данъчните убежища;

Управление и прозрачност на списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи 
съдействие за данъчни цел

2. отбелязва, че първоначалният процес на изготвяне на списъка беше предложен от 
Комисията както в нейното съобщение относно външната стратегия за ефективно 

21 Tørsløv, Wier и Zucman (2020 г.); http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2020.pdf
22 https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/

http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2020.pdf
https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/
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данъчно облагане, така и в съобщението ѝ относно по-нататъшни мерки за 
повишаване на прозрачността и борбата срещу данъчните измами; отбелязва, че 
на групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) – основно 
чрез нейната подгрупа за трети страни – беше възложено да извърши 
подготвителната работа за съставянето на списъка, въпреки факта, че това не 
беше част от първоначалния мандат на групата; поставя под въпрос способността 
и пригодността на такава неформална група за изпълнение на тази мисия;

3. счита, че списъкът на ЕС трябва да бъде реформиран на равнището на ЕС; 
препоръчва процесът да бъде формализиран, по-специално чрез правно 
обвързващ инструмент; изисква от Съвета да възложи на Комисията, с подкрепата 
на държавите членки и с подходящото участие на Европейския парламент, да 
изготвя оценката на трети юрисдикции въз основа на ясни и прозрачни критерии, 
както и да представи на Съвета предложение за списък, което следва да бъде 
публично оповестено преди Съветът официално да приеме списъка и неговите 
преразглеждания; призовава Съвета да предостави на Парламента ролята на 
наблюдател в обсъжданията на групата „Кодекс за поведение“; счита, че подобни 
промени биха гарантирали безпристрастността, обективността и отчетността на 
процеса на изготвяне на списъка;

4. подчертава значението на прозрачността в процеса на изготвяне на списъка, за да 
се даде възможност за обществен контрол и да се увеличи демократичната 
отчетност на лицата, отговорни за вземането на решения; се стреми към пълна 
прозрачност по отношение на позицията на държавите членки; поради това 
призовава групата „Кодекс за поведение“ да оповести участващите органи, темите 
за обсъждане, техническите оценки, протоколите или резюметата, както и 
приетите заключения; счита, че за да се подобри отчетността и прозрачността, 
източниците на данни за извършването на скрининг на юрисдикциите следва да 
бъдат лесно достъпни, когато са обществено достояние; счита, че методологията 
за оценка на режимите на трети държави следва да бъде усъвършенствана и 
напълно оповестена; приканва група „Кодекс за поведение“ систематично да 
публикува подробно обобщение на взаимодействията си с трети държави, 
обсъжданите въпроси и ангажиментите, поети от трети държави, по време на 
всеки етап от процеса на оценка;

5. отбелязва, че липсата на прозрачност може да доведе до погрешно тълкуване на 
решенията и рискува да подкопае общественото доверие в процеса на изготвяне 
на списъка, особено когато резултатът от списъка на ЕС се различава от 
списъците на данъчните убежища, изготвени по прозрачен начин от трети страни; 
припомня първоначалния списък, съставен от списъците на държавите членки и 
посочен от Комисията в нейното съобщение, озаглавено „Справедлива и ефикасна 
система за корпоративно данъчно облагане в Европейския съюз: 5 Ключови 
области за действие“, в който се съдържат 30 юрисдикции, включени в списъците 
на 10 или повече държави членки;

6. приветства вече предприетите стъпки по отношение на прозрачността, като 
например публикуването на двугодишни доклади за напредъка и публикуването 
на някои писма, изпратени до юрисдикции на трети държави; призовава писмата, 
изпратени от Съвета до трети юрисдикции, които все още не отговарят на 
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критериите на ЕС за включване в списъка, да включват искане за публикуване на 
цялата кореспонденция с ЕС и да разглеждат всеки отрицателен отговор като 
липса на сътрудничество от страна на съответната юрисдикция; изразява 
съжаление, че тези документи са достъпни едва след приключване на процеса на 
оценка; призовава всички писма и ангажименти, поети от трети юрисдикции, да 
бъдат публично достъпни веднага след получаването им; призовава публичната 
информация да бъде достъпна на лесна за ползване платформа;

7. призовава за редовен обмен на мнения между председателя на групата „Кодекс за 
поведение“ и Парламента, което включва поне едно официално явяване на 
публично изслушване годишно;

8. подчертава, че ролята на Парламента във връзка с групата „Кодекс за поведение“ 
следва да придобие официален характер, включително по отношение на 
управлението и критериите на процеса на изготвяне на списъка, например чрез 
процес на даване на становища;

9. отбелязва, че процесът на изготвяне на списъка на ЕС касае само трети държави; 
отбелязва, че влиянието на Съюза в борбата с отклонението от данъчно облагане 
и вредните данъчни практики в световен мащаб зависи от примера, който дава в 
собствените си държави членки; подчертава необходимостта от съгласуваност 
между критериите за включване в списъка и критериите за вредни данъчни 
практики в рамките на ЕС; припомня изявлението на председателя на групата 
„Кодекс за поведение“ по време на изслушването в комисията TAX3 от 10 
октомври 2018 г. относно възможността за извършване на проверка на държавите 
членки по същите критерии, установени за списъка на ЕС, в контекста на 
преразглеждането на мандата на групата „Кодекс за поведение“; отбелязва, че 
една държава членка е получила рейтинг „отчасти в съответствие“ по отношение 
на спазването от нейна страна на международния стандарт за прозрачност и 
обмена на информация при поискване (EOIR) от Световния форум за прозрачност 
и обмен на информация за данъчни цели (Световен форум)23, и отбелязва, че при 
такъв рейтинг третите държави се регистрират от Съвета24; подчертава в тази 
връзка, че някои държави членки редовно са получавали специфични за 
съответната държава препоръки относно необходимостта да се справят с 
агресивното данъчно планиране25; подчертава, че Комисията признава, че някои 
от горепосочените държави членки са предприели мерки за подобряване на 
данъчните си системи в отговор на критиките на Комисията, но отбелязва, че 
Комисията продължава да твърди, че данъчните правила понастоящем улесняват 
агресивното данъчно планиране в тези държави членки; повтаря призива си, 
отправен в резолюцията на комисията TAX3, към Комисията и Съвета да 
предприемат последващи действия във връзка със специфичните за всяка държава 
препоръки, насочени към съответните държави членки, докато бъдат проведени 

23 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/global-forum-reveals-compliance-ratings-from-new-
peer-review-assessments-for-anguilla-chile-china-gibraltar-greece-korea-malta-papua-new-guinea-and-
uruguay.htm
24 ОВ C 331, 7.10.2020 г., стр. 3.
25 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-
commission-recommendations_en

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/global-forum-reveals-compliance-ratings-from-new-peer-review-assessments-for-anguilla-chile-china-gibraltar-greece-korea-malta-papua-new-guinea-and-uruguay.htm
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/global-forum-reveals-compliance-ratings-from-new-peer-review-assessments-for-anguilla-chile-china-gibraltar-greece-korea-malta-papua-new-guinea-and-uruguay.htm
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/global-forum-reveals-compliance-ratings-from-new-peer-review-assessments-for-anguilla-chile-china-gibraltar-greece-korea-malta-papua-new-guinea-and-uruguay.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
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съществени данъчни реформи, и да предложат действия, където и когато възникне 
необходимост, но междувременно да разглеждат поне тези държави членки като 
данъчни убежища в ЕС; очаква тези правителства да разгледат опасенията и да 
намалят избягването на данъци в рамките на своите юрисдикции; поема 
ангажимент да извършва редовна оценка на всички инициативи, предприети от 
правителствата с цел изпълнение на тези препоръки, и да предлага действия, 
където и когато възникне необходимост;

10. припомня, че процедурата, предвидена в член 116 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно която Парламентът и 
Съветът действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, следва 
да се прилага, когато вредните данъчни практики водят до изкривяване на пазара 
в рамките на Съюза;

11. приканва групата „Кодекс за поведение“ да повиши приобщаващия характер и 
външното приемане на процеса, като се консултира с развиващите се страни и 
организациите на гражданското общество; предлага да се създаде работна група 
или консултативен орган с трети държави, и по-специално развиващи се страни, 
членове на гражданското общество и експерти, за да се улесни диалогът относно 
взетите решения;

Актуализиране на критериите за включване в списъка на ЕС с цел адаптирането 
им към настоящите и бъдещите предизвикателства

12. отново подчертава значението на критерия за прозрачност на списъка; призовава 
за яснота относно предстоящия критерий за прозрачност по отношение на 
крайните действителни собственици, в съответствие с Петата директива относно 
борбата с изпирането на пари; отбелязва неравните условия на конкуренция 
между държавите, които се придържат към общия стандарт за предоставяне на 
информация на ОИСР и Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство 
във връзка със задгранични сметки (FATCA); поради това счита, че липсата на 
реципрочност на FATCA на САЩ следва да бъде разгледана съгласно критерия за 
прозрачност;

13. счита, че критерият за справедливо данъчно облагане не следва да се ограничава 
до преференциалния характер на данъчните мерки, а следва да разглежда 
широките освобождавания от данъчно облагане и несъответствията при 
трансферното ценообразуване; припомня, че настоящият процес на изготвяне на 
списък за трети държави не включва самостоятелен критерий за нулева или много 
ниска данъчна ставка; призовава Комисията и групата „Кодекс за поведение“ да 
включат в оценката данъчни мерки, водещи до ниски равнища на данъчно 
облагане, в съответствие с текущите преговори по стълб II на приобщаващата 
рамка на ОИСР/Г-20, по-специално по отношение на минималното данъчно 
облагане; призовава Комисията и Съвета да предложат минимално ефективно 
равнище на данъчно облагане, което да представлява самостоятелен критерий за 
списъка на ЕС;

14. призовава Комисията да разгледа ползите от приемането на инициатива, подобна 
на стълб II от приобщаващата рамка за критериите за включване в списъка на ЕС, 
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в случай че до края на 2021 г. не бъде постигнат политически консенсус на 
равнището на ОИСР относно прилагането на тези мерки;

15. отбелязва, че някои от най-вредните трети юрисдикции, включително 
Каймановите и Бермудските острови, бяха извадени от списъка след въвеждането 
от тяхна страна на много минимални критерии по същество и слаби 
правоприлагащи мерки; подчертава, че подобни решения могат да повдигнат 
въпроси относно автентичността на конкретни дейности и безпристрастността на 
процеса на вземане на решения и да подкопаят общественото доверие; призовава 
за засилване на критериите за проверка, включително изискванията по същество 
въз основа на подход, базиран на формули, както и на изискванията за 
пропорционалност и тяхното наблюдение, за да се повиши ефективността на 
списъка и способността му да отговори на новите предизвикателства, породени от 
цифровизацията на икономиката; призовава Съвета да включи като самостоятелен 
критерий автоматичното включване в списъка на трети юрисдикции с нулева 
ставка на корпоративния данък или без данъци върху печалбите на дружествата; 
отбелязва със загриженост, че е възможно трети държави да отменят 
неотговарящи на изискванията данъчни режими, но да ги заменят с нови, които са 
потенциално вредни за ЕС; припомня значението на информацията от публичното 
отчитане по държави с цел наблюдение на изискванията по същество;

16. подчертава значението на минималните стандарти срещу свиването на данъчната 
основа и прехвърлянето на печалби при проверката на трети държави, по-
специално действия 5, 6, 13 и 14; подчертава значението на определянето на други 
стандарти срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, 
които да бъдат включени като критерии за включване в списъка;

17. подкрепя разширяването на географския обхват на списъка на ЕС, като 
същевременно се взема предвид позицията на най-слабо развитите държави; 
подчертава, че фактът, че някои развиващи се страни може да не разполагат с 
необходимите ресурси за бързо прилагане на новоприетите данъчни стандарти, 
следва систематично да се взема предвид в бъдещите оценки; поради това 
настоятелно призовава Съвета да не обмисля като мерки за противодействие 
съкращения на помощта за развитие, които биха оказали пряко въздействие върху 
крайните бенефициери на помощта; отбелязва обаче, че държавите със 
значителни по размер финансови центрове не следва да се ползват от сходни 
равнища на толерантност;

18. отбелязва, че съществуват значителни различия между списъка на ЕС на 
неоказващите съдействие юрисдикции и националните му еквиваленти; отбелязва 
амбицията на Комисията за по-добро привеждане на националните списъци в 
съответствие със списъка на ЕС; призовава за сближаване във възходяща посока и 
хармонизиране на критериите, за да се гарантират по-високи стандарти и 
съгласуваност;

19. приветства предложението на Комисията при проверката на данъчните 
юрисдикции да се вземе предвид методологията, разработена за идентифициране 
на високорискови трети държави за целите на борбата с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, за да се гарантира, че двата процеса на изготвяне на 
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списъци се подсилват взаимно;

20. отбелязва усилията за установяване на еднакви условия на конкуренция след 
излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 
Европейския съюз; призовава за задълбочена оценка на въпросните юрисдикции, 
включително непрекъсната оценка на отвъдморските територии на Обединеното 
кралство и подчинените на Британската корона територии, в съответствие със 
стандартите, определени от групата „Кодекс за поведение“; подчертава, че 
бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство следва да се основават 
на взаимни ценности и да са насочени към общо благоденствие, което 
автоматично изключва агресивната данъчна конкуренция;

21. подчертава, че Обединеното кралство следва да бъде подложено на проверка 
съгласно критериите за включване в списъка на ЕС след приключване на 
оттеглянето му от ЕС; призовава за еднаква и безпристрастна оценка на основните 
търговски партньори на ЕС; призовава, по-специално, за ясна оценка на САЩ от 
гледна точка на критериите за прозрачност;

Координация на защитните мерки

22. признава въздействието, което включването в списъка оказва върху репутацията, 
като стимул за участието на юрисдикциите в процеса на проверка; подчертава, че 
това не е достатъчно, за да се противодейства ефективно на отрицателните 
последици, които тези юрисдикции оказват върху държавите членки и вътрешния 
пазар, тъй като въздействието, което включването в списъка оказва върху 
репутацията на някои юрисдикции, се подкопава от описаните по-горе 
недостатъци на процеса на изготвяне на списъка, по-специално липсата на 
прозрачност, незадължителните критерии и ограничения географски обхват;

23. приветства връзката между стандартите за добро управление в областта на 
данъчното облагане и използването на фондовете на ЕС, установена във 
Финансовия регламент, Регламента за Европейския фонд за устойчиво развитие 
(ЕФУР), Регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и 
Решението за мандата за външно кредитиране (МВК), и признава, че тези 
стандарти са предварително условие за предоставяната от ЕС подкрепа; 
предупреждава обаче за всяко отрицателно въздействие, било то настоящо или 
потенциално, върху гражданите на развиващите се страни; подчертава, че е важно 
в процедурите за възлагане на обществени поръчки да се разработят равностойни 
условия, които да се прилагат по отношение на корпорациите и факторите, 
способстващи и улесняващи агресивното данъчно планиране;

24. призовава правилата за държавната помощ и националните програми за 
подпомагане на държавите членки да гарантират, че предприятията с 
икономически връзки с неоказващи съдействие юрисдикции, като например 
местните лица за данъчни цели в тези юрисдикции, няма да получат подпомагане; 
подчертава, че това е важно в контекста на вътрешноевропейската солидарност и 
изграждането на доверие между държавите членки; припомня, че е необходима 
прозрачност чрез публично отчитане по държави за всички сектори, за да се 
гарантира, че това е така; призовава Съвета спешно да приключи обсъжданията и 
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да приеме общия си подход по законодателното предложение;

25. подкрепя и призовава за засилване на допълнителните изисквания за одит и 
надлежна проверка за дружествата и инвеститорите, установени в неоказващи 
съдействие юрисдикции; счита, че защитните мерки са от решаващо значение, за 
да може списъкът да има въздействие;

26. отбелязва, че строгите мерки за противодействие биха намалили стимулите за 
избягване на данъци; подчертава, че инструментариумът на ЕС от защитни мерки 
се подкопава от своеволното прилагане от страна на отделните държави членки; 
поради това призовава Комисията да разгледа възможността за представяне на 
законодателно предложение за координирани защитни мерки срещу избягването 
на данъци и отклонението от данъчно облагане, като се вземат предвид 
преговорите по стълб II от приобщаващата рамка или относно минимална 
ефективна данъчна ставка на равнището на ЕС, които биха могли да включват 
следното:

а) неприспадане на разходи;

б) подсилени правила относно контролираните чуждестранни 
дружества (КЧД);

в) мерки за удържане на данък при източника;

г) ограничаване на освобождаването от данъчно облагане на приходите 
от дялови участия;

д) правило за преминаване от освобождаване към данъчен кредит;

е) последици за обществените поръчки и държавната помощ;

ж) специални изисквания относно документацията;

з) спиране на разпоредбите на спогодбите за избягване на двойното 
данъчно облаганe;

отбелязва, че всички данъчни мерки, прилагани по отношение на дружествата, 
следва да зависят от посочените правила за свързване, когато сделката или 
съответният данъкоплатец изпълняват специфични вредни критерии; счита, че 
тези мерки следва да бъдат еднакво приложими в отношенията между дадена 
държава членка и трета държава и в отношенията между държавите членки;

27. отбелязва „сивия списък“ за юрисдикции, които не спазват изискванията, но са 
поели ангажимент за промяна; призовава Съвета и държавите членки да въведат 
специфични мерки, като например увеличени одити или засилени политики 
„познавай клиента си“ за сделките и комплексна проверка за тези юрисдикции;

28. призовава Комисията да посочи кои споразумения между ЕС и трети държави или 
региони не са включили „клауза за добро управление“, както се изисква в 
параграф 3.1 от съобщението на Комисията относно външна стратегия за 
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ефективно данъчно облагане и както е посочено в заключенията на Съвета от 25 
май 2018 г., в които са приети стандартните разпоредби, договорени за 
споразуменията с трети държави26; приканва Комисията и Съвета да обяснят 
липсата на такава клауза;

°

° °

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на секретариата на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

26 https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/05/25/tax-fraud-standard-provision-agreed-for-
agreements-with-third-countries/

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/05/25/tax-fraud-standard-provision-agreed-for-agreements-with-third-countries/
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