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КРАТКА ОБОСНОВКА 

I. Въведение 

 

Предложението, заедно с предложението за директива на Съвета относно обща основа 

за облагане с корпоративен данък (2016/0337 (CNS), представлява повторно лансиране 

на инициативата на Комисията от 2011 г. за обща консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък в ЕС. Целта на двете предложения е да се осигури законодателство 

на ЕС в тази област, подходящо за икономическата обстановка, която все по-силно е 

белязана от глобализацията, мобилността и цифровите технологии, в която става все 

по-трудно държавите членки чрез едностранни действия ефективно да се борят срещу 

практиките на агресивно данъчно планиране, за да защитят своята национална данъчна 

основа от свиване и да противодействат на прехвърлянето на печалби. 

 

II. Ефективно прилагане на консолидацията 

 

Прилагането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък е от 

основно значение в борбата за постигане на справедливост между предприятията в ЕС 

и извън него от гледна точка на данъчното облагане. Една от основните заплахи за 

данъчната справедливост е широко разпространената практика на прехвърляне на 

печалби. След като започне да се прилага изцяло, общата консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък ще позволи доходите да се обвързват с мястото, където 

се създава стойността, посредством формула, основавана на три равнопоставени 

фактора, които са по-устойчиви към въздействието на практиките на агресивно данъчно 

планиране в сравнение с трансферното ценообразуване. По този начин могат да се 

елиминират вратичките между националните данъчни системи, по-специално 

трансферното ценообразуване, което съставлява приблизително 70% от цялото 

прехвърляне на печалби в ЕС, и да се направи важна крачка към справедлива, ефикасна 

и прозрачна данъчна система. Следователно двете предложения следва да се 

разглеждат като пакет и да се прилагат паралелно с оглед на постигането на по-голяма 

данъчна справедливост. Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен 

данък следва да бъде въведена до края на 2020 г. 

 

В контекста на цялостната справедливост на данъчните системи корпорациите трябва 

да поемат своята част от тежестта, поради което е особено важно новите 

освобождавания от данъци да не водят до намаляване на данъчната основа. Трябва да 

се подкрепят мерки, които стимулират частните дружества да инвестират в реалната 

икономика, тъй като настоящият недостиг на инвестиции в ЕС е една от основните 

причини за неговите икономически слабости. Въпреки това данъчните облекчения за 

дружествата трябва да бъдат внимателно замислени и въведени само там, където е 

очевидно положителното им въздействие за работните места и растежа и където може 

да се изключи всякакъв риск от създаването на нови вратички в данъчната система. 

Поради това насърчаването на иновациите и инвестициите следва да се прави чрез 

публични субсидии, а не чрез освобождаване от данъци. 
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За да се противодейства ефективно на структурите за агресивно данъчно планиране и 

да се избегне съществуването на два паралелни данъчни режима, общата 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък следва да бъде задължителна 

за всички дружества, чийто оборот надвишава 40 милиона евро. Праговете за 

микропредприятия, малки и средни предприятия и големи предприятия отдавна са 

определени. Концепцията води началото си от Четвъртата Директива в областта на 

дружественото право от 1978 г. Досега Комисията не е обосновала задоволително 

необходимостта от въвеждане на нов праг. Тъй като МСП не разполагат с 

необходимите ресурси за инвестиране в структури на дружества „пощенски кутии“, за 

да прехвърлят изкуствено печалбите си, те са поставени в неблагоприятно конкурентно 

положение спрямо мултинационалните дружества. С цел да се гарантира доброто 

състояние на единния пазар, е изключително важно да се създаде справедлива, 

ефикасна, прозрачна и благоприятстваща растежа система с обща основа за облагане с 

корпоративен данък, която се базира на принципа, че печалбите следва да бъдат 

облагани с данъци в държавата, в която са генерирани. 

 

Предвид промените в стопанската среда, свързани с цифровизацията, възниква 

необходимостта да се дефинира понятието за „място на цифрова стопанска дейност“. 

Дружества, които имат приходи в държава членка, без да са физически установени в 

нея, трябва да се третират по същия начин като дружествата, които са физически 

установени. Следователно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен 

данък трябва да се прилага също и за цифровите корпорации. 

 

III. Въвеждане на минимална ставка на корпоративния данък в предложението 

 

Обща и само минимална ставка на корпоративния данък е единственият начин да се 

създаде справедливо и равнопоставено третиране между различните субекти, които 

упражняват стопанска дейност в ЕС, както и между данъчните субекти в по-широк 

смисъл. Ако подобна минимална ставка не бъде въведена, ще се стигне единствено до 

положение, при което ще се активира надпреварата за достигане на най-ниски данъчни 

ставки. Наличието на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще 

означава, че държавите членки вече няма да могат да се конкурират посредством 

данъчни основи, което от своя страна ще увеличи икономическите стимули да се 

конкурират посредством данъчни ставки. Средно корпоративният данък в ЕС е намалял 

от 35% през 90-те години на ХХ век до 22,5% към настоящия момент. За да се сложи 

край на надпреварата за достигане на най-ниските ставки на корпоративния данък на 

равнище ЕС, трябва да се въведе минимална ставка на корпоративния данък, която да е 

в размер на 25%.  

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 

въпроси да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 
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Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Дружествата, желаещи да 

извършват трансгранична дейност в 

рамките на Съюза, срещат сериозни 

пречки и се сблъскват с пазарни 

изкривявания поради наличието и 

взаимодействието на 28 разнородни 

системи за корпоративно данъчно 

облагане. Освен това с течение на 

времето структурите за данъчно 

планиране стават все по-сложни, тъй 

като се развиват в различни 

юрисдикции и успяват да се възползват 

от техническите аспекти на данъчната 

система или от несъответствията между 

две или повече данъчни системи с цел 

намаляване на данъчните задължения на 

дружествата. Въпреки че при тези 

ситуации се открояват слабости, които 

са напълно различни по своето естество, 

и двата вида проблеми създават пречки, 

които възпрепятстват правилното 

функциониране на вътрешния пазар. 

Затова действията за коригиране на тези 

проблеми следва да бъдат насочени и 

към двата вида пазарни 

несъвършенства. 

(1) Дружествата, желаещи да 

извършват трансгранична дейност в 

рамките на Съюза, срещат сериозни 

пречки и се сблъскват с пазарни 

изкривявания поради наличието и 

взаимодействието на 28 разнородни 

системи за корпоративно данъчно 

облагане. Освен това с течение на 

времето структурите за данъчно 

планиране стават все по-агресивни и по-

сложни, тъй като се развиват в различни 

юрисдикции и успяват да се възползват 

от техническите аспекти на данъчната 

система или от несъответствията между 

две или повече данъчни системи с цел 

намаляване на данъчните задължения на 

дружествата. Въпреки че при тези 

ситуации се открояват слабости, които 

са напълно различни по своето естество, 

и двата вида проблеми създават пречки, 

които възпрепятстват правилното 

функциониране на вътрешния пазар. 

Затова в една по-глобализирана, 

мобилна и цифрова икономическа 

среда действията за коригиране на тези 

проблеми следва да бъдат насочени и 

към двата вида пазарни несъвършенства 

чрез съгласуване на основата за 

облагане с корпоративен данък в 

Съюза и създаването на по-

справедлива и по-последователна 

стопанска среда, в която могат да 

работят дружествата.  

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) За да се подпомогне правилното 

функциониране на вътрешния пазар, 

средата за корпоративно данъчно 

(2) За да се подпомогне правилното 

функциониране на вътрешния пазар, 

средата за корпоративно данъчно 
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облагане в Съюза следва да бъде 

съобразена с принципа, че дружествата 

следва да плащат своя справедлив дял 

от данъците в юрисдикцията(-ите), 

където са реализирани печалбите им. 

Поради това е необходимо да се 

разработят механизми, които не 

позволяват на дружествата да се 

възползват от несъответствията между 

националните данъчни системи, за да 

намаляват данъчните си задължения. 

Същевременно е важно растежът и 

икономическото развитие на вътрешния 

пазар да се стимулират чрез улесняване 

на трансграничната търговия и 

корпоративните инвестиции. За тази цел 

е необходимо да се елиминира рискът 

както от двойно данъчно облагане, така 

и от двойно данъчно необлагане в 

Съюза чрез премахване на различията 

при взаимодействието на националните 

системи за корпоративно данъчно 

облагане. Същевременно, за да развиват 

търговската си дейност и да я 

разширяват през границите в рамките на 

Съюза, дружествата се нуждаят от лесно 

приложима данъчна и нормативна 

уредба. В този контекст е нужно всички 

оставащи случаи на дискриминация 

също да бъдат премахнати. 

облагане в Съюза следва да бъде 

съобразена с принципа, че дружествата 

следва да плащат своя справедлив дял 

от данъците в юрисдикцията(-ите), 

където са реализирани печалбите им. 

Една система за корпоративно 

данъчно облагане, в която Съюзът се 

разглежда като единен пазар за 

целите на изчисляването на основата 

за облагане на дружествата с 

корпоративен данък, ще повиши 

прозрачността на дейностите на 

многонационалните предприятия и 

ще даде възможност на 

обществеността да оцени влиянието 

им върху икономиката. Поради това е 

необходимо да се разработят 

механизми, които не позволяват на 

дружествата да се възползват от 

несъответствията между националните 

данъчни системи, за да намаляват 

данъчните си задължения. Групите, 

които имат места на стопанска 

дейност в рамките на Съюза, следва 

да подкрепят принципите на Съюза за 

добро управление. Същевременно е 

важно растежът и икономическото 

развитие на вътрешния пазар да се 

стимулират чрез улесняване на 

трансграничната търговия и 

корпоративните инвестиции. За тази цел 

е необходимо да се елиминира рискът 

както от двойно данъчно облагане, така 

и от двойно данъчно необлагане в 

Съюза чрез премахване на различията 

при взаимодействието на националните 

системи за корпоративно данъчно 

облагане. Същевременно, за да развиват 

търговската си дейност и да я 

разширяват през границите в рамките на 

Съюза, дружествата се нуждаят от лесно 

приложима данъчна и нормативна 

уредба. В този контекст е нужно всички 

оставащи случаи на дискриминация 

също да бъдат премахнати. 
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Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Както е посочено в 

предложението за директива на Съвета 

относно обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък 

(ОКООКД) от 16 март 2011 г.1, 

създаването на система за корпоративно 

данъчно облагане, в която Съюзът се 

разглежда като единен пазар за целите 

на изчисляването на основата за 

облагане на дружествата с корпоративен 

данък, ще улесни трансграничната 

дейност на дружествата, които са 

местни лица в Съюза, и ще способства 

за постигането на целта той да се 

превърне в по-конкурентно направление 

за инвестициите на международно 

равнище. В предложението за ОКООКД 

от 2011 г. акцентът бе поставен върху 

целта да се улесни разширяването на 

търговската дейност на дружествата в 

рамките на Съюза. В допълнение към 

тази цел следва да се има предвид също, 

че ОКООКД може да бъде 

високоефективен инструмент за 

подобряване на функционирането на 

вътрешния пазар посредством 

противодействие на схемите за 

избягване на данъци. В този контекст 

инициативата за ОКООКД следва да 

бъде подновена, за да може усилията да 

се насочат в еднаква степен и към двата 

аспекта — както към улесняването на 

стопанската дейност, така и към ролята, 

която инициативата играе в борбата с 

избягването на данъци. Този подход ще 

послужи най-добре на целта за 

премахване на изкривяванията във 

функционирането на вътрешния пазар.  

(3) Както е посочено в 

предложението за Директива на Съвета 

относно обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък 

(ОКООКД)1 от 16 март 2011 г. 1, 

създаването на система за корпоративно 

данъчно облагане, в която Съюзът се 

разглежда като единен пазар за целите 

на изчисляването на основата за 

облагане на дружествата с корпоративен 

данък, ще улесни трансграничната 

дейност на дружествата, които са 

местни лица в Съюза, и ще способства 

за постигането на целта той да се 

превърне в по-конкурентно направление 

за инвестициите на международно 

равнище. В предложението за ОКООКД 

от 2011 г. акцентът бе поставен върху 

целта да се улесни разширяването на 

търговската дейност на дружествата в 

рамките на Съюза. В допълнение към 

тази цел следва да се има предвид също, 

че ОКООКД може да бъде 

високоефективен инструмент за 

подобряване на функционирането на 

вътрешния пазар посредством 

противодействие на схемите за 

избягване на данъци. В този контекст 

инициативата за ОКООКД следва да 

бъде подновена, за да може усилията да 

се насочат в еднаква степен и към двата 

аспекта — както към улесняването на 

стопанската дейност, така и към ролята, 

която инициативата играе в борбата с 

избягването на данъци. След като бъде 

въведена във всички държави членки, 

ОКООКД ще гарантира, че данъците 

се плащат там, където се генерират 

печалбите. Този подход ще послужи 

най-добре на целта за премахване на 

изкривяванията във функционирането 
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на вътрешния пазар.  

______________ ________________ 

1 Предложение за Директива на Съвета 

относно обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък COM 

(2011) 121 окончателен/2 от 3.10.2011 г. 

1 Предложение за Директива на Съвета 

относно обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък COM 

(2011) 121 окончателен/2 от 3.10.2011 г. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Като се има предвид 

необходимостта от бърза реакция, за да 

се осигури правилното функциониране 

на вътрешния пазар чрез превръщането 

му, от една страна, в по-благоприятно за 

търговията и инвестициите място, а от 

друга — в по-устойчив по отношение на 

схемите за избягване на данъци пазар, е 

необходимо амбициозната инициатива 

за ОКООКД да бъде разделена на две 

отделни предложения. На първия етап 

следва да се съгласуват правилата за 

общата основа за облагане с 

корпоративен данък, а впоследствие, на 

втория етап, да се разгледа частта 

относно консолидацията. 

(4) Като се има предвид 

необходимостта от бърза реакция, за да 

се осигури правилното функциониране 

на вътрешния пазар чрез превръщането 

му, от една страна, в по-благоприятно за 

търговията и инвестициите място, а от 

друга — в по-устойчив по отношение на 

схемите за избягване на данъци пазар, е 

необходимо амбициозната инициатива 

за ОКООКД да бъде разделена на две 

отделни предложения. На първия етап 

следва да се съгласуват правилата за 

общата основа за облагане с 

корпоративен данък, а впоследствие, на 

втория етап, да се разгледа частта 

относно консолидацията. Въпреки това 

прилагането на ОООКД без 

консолидация няма да реши проблема 

с прехвърлянето на печалби. 

Следователно е изключително важно 

консолидацията да се прилага във 

всички държави членки от 1 януари 

2021 г. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Много структури за агресивно 

данъчно планиране са склонни да 

оперират в трансграничен контекст, 

което означава, че участващите в 

тях групи от дружества разполагат с 

минимум ресурси. Въз основа на това 

и поради съображения, свързани с 

принципа за пропорционалност, 

правилата за общата основа следва да 

бъдат задължителни само за групи от 

значителни по размер дружества. За 

тази цел ще бъде определен праг за 

размера въз основа на общия 

консолидиран приход на групите, 

представящи консолидирани 

финансови отчети. Също така, за да се 

постигне целта за улесняване на 

търговията и инвестициите в рамките на 

вътрешния пазар, групите, които не 

достигат прага за размера на 

дружествата, също следва да могат да се 

възползват от правилата за ОКООКД 

при желание от тяхна страна. 

(5) За да се противодейства 

ефективно на структурите за 

агресивно данъчно планиране и да се 

избегне съществуването на два 

паралелни данъчни режима, правилата 

за общата основа следва да бъдат 

задължителни за всички дружества с 

изключение на МСП. Праговете за 

микропредприятия, малки и средни 

предприятия и големи предприятия 

са определени от Четвъртата 

Директива на Съвета 78/660/ЕИО 

(Четвърта Директива в областта на 

дружественото право).1a Тъй като 

МСП не разполагат с необходимите 

ресурси за инвестиране в структури 

на дружества „пощенски кутии“, за 

да прехвърлят изкуствено печалбите 

си, те са в неблагоприятно 

конкурентно положение спрямо 

мултинационалните дружества. С 

цел да се гарантира доброто 

състояние на вътрешния пазар, е 

изключително важно да се създаде 

справедлива, ефикасна, прозрачна и 

благоприятстваща растежа система 

с обща основа за облагане с 

корпоративен данък, която се базира 

на принципа, че печалбите се облагат 

с данъци в държавата, в която са 

генерирани. Също така, за да се осигури 

съгласуваност между двата етапа на 

инициативата за ОКООКД, 

правилата относно общата основа 

следва да бъдат задължителни за 

дружества, които биха били считани 

за група, ако инициативата би била 

реализирана в своята цялост. За да се 

постигне целта за улесняване на 

търговията и инвестициите в рамките на 

вътрешния пазар, групите, които не 

достигат прага за размера на 

дружествата, също следва да могат да се 

възползват от правилата за ОКООКД 

при желание от тяхна страна. 



 

PE602.928v04-00 10/19 AD\1135637BG.docx 

BG 

 ________________ 

 1a Четвърта Директива на Съвета 

78/660/ЕИО от 25 юли 1978 г., приета 

на основание член 54, параграф 3, 

буква ж) от Договора относно 

годишните счетоводни отчети на 

някои видове дружества (ОВ L 222, 

14.8.1978 г.).  

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 5 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Предвид промените в 

стопанската среда, свързани с 

цифровизацията, възниква 

необходимостта да се дефинира 

понятието за „място на цифрова 

стопанска дейност“. Дружества, 

които генерират приходи в държава 

членка, без да са физически 

установени в тази държава членка, 

следва да се третират по същия 

начин като дружествата, които са 

физически установени. Поради тази 

причина ОКООКД следва да се прилага 

също и за цифровите предприятия.  

Изменение  7 

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 

(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 
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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 

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. 

съответните държави членки и да 

гарантират, че печалбите се облагат с 

данък на мястото, където са 

реализирани в действителност, 

включително в случай на дейности в 

сектора на цифровата икономика, за 

които не е необходимо непременно 

определено място на стопанска 

дейност в държава членка, за да се 

извършва дейност там. 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 

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. Тези равно претеглени 

фактори обаче са по-устойчиви към 

въздействието на практиките на 

агресивно данъчно планиране в 

сравнение с широко 

разпространените при 

разпределянето на печалбата методи 

за трансферно ценообразуване, които 

се използват понастоящем. В 
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резултат на това могат да се 

елиминират вратичките между 

националните данъчни системи, по-

специално по отношение на 

трансферното ценообразуване, което 

съставлява приблизително 70% от 

цялото прехвърляне на печалби в 

Съюза, и да се направи важна крачка 

към справедлива, ефикасна и 

прозрачна данъчна система.  

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 11 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11а) За да се сложи край на 

надпреварата за достигане на най-

ниските ставки на корпоративния 

данък на равнището на Съюза, е 

необходимо да се въведе минимална 

ставка на корпоративния данък в 

Съюза. Средно ставките на 

корпоративния данък в Съюза са 

намалели от 35% през 90-те години на 

ХХ век до 22,5% към настоящия 

момент. С приемането на ОКООКД 

държавите членки вече няма да 

могат да се конкурират посредством 

по-нататъшно намаляване на своите 

ставки на корпоративния данък.  

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Дружество, което прилага 

разпоредбите на настоящата директива, 

престава да бъде обект на 

националното законодателство за 

корпоративно данъчно облагане по 

отношение на всички аспекти, 

2. Дружество, което прилага 

разпоредбите на настоящата директива, 

остава обект на националното 

законодателство за корпоративно 

данъчно облагане. В случай на 

стълкновение между настоящата 
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уредени с настоящата директива, 

освен ако не е предвидено друго. 
директива и националното 

законодателство за корпоративно 

данъчно облагане, последното има 

предимство, освен ако не е предвидено 

друго.  

 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Разпоредбите на настоящата 

директива се прилагат по отношение на 

дружество, учредено съгласно 

законодателството на държава членка, 

включително местата му на стопанска 

дейност в други държави членки, ако 

дружеството отговаря на всички 

изброени по-долу условия: 

(1) Разпоредбите на настоящата 

директива се прилагат по отношение на 

дружество, учредено съгласно 

законодателството на държава членка, 

включително местата му на стопанска 

дейност и местата му на цифрова 

стопанска дейност в други държави 

членки, ако дружеството отговаря на 

всички изброени по-долу условия: 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) то принадлежи към 

консолидирана група за целите на 

финансовата отчетност, чиито общи 

консолидирани приходи надвишават 

750000 000 EUR през финансовата 

година, предхождаща съответната 

финансова година; 

в) то принадлежи към 

консолидирана група за целите на 

финансовата отчетност, чиито общи 

консолидирани приходи надвишават 40 

000 000 EUR през финансовата година, 

предхождаща съответната финансова 

година;  

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящата директива се прилага също 

и за дружество, учредено съгласно 

законодателството на трета държава, по 

отношение на местата му на стопанска 

дейност, намиращи се в една или повече 

държави членки, ако дружеството 

отговаря на условията по параграф 1, 

букви б) — г). 

Настоящата директива се прилага също 

и за дружество, учредено съгласно 

законодателството на трета държава, по 

отношение на местата му на стопанска 

дейност, намиращи се в една или повече 

държави членки, както и по 

отношение на приходите му, 

генерирани в една или повече държави 

членки, ако дружеството отговаря на 

условията по параграф 1, букви б) — г).  

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Настоящата директива се 

прилага също и за дружества, 

учредени съгласно законодателството 

на трета държава, по отношение на 

местата им на цифрова стопанска 

дейност, конкретно насочени към 

потребители или дружества в 

държава членка или основно 

генериращи приход от дейности в 

държава членка, ако дружеството 

отговаря на условията по параграф 1, 

букви б) — г). С цел да се определи 

дали място на цифрова стопанска 

дейност е конкретно насочено към 

потребители или дружества в 

държава членка, се вземат предвид 

физическите местоположения на 

потребителите или ползвателите и 

доставчиците на предоставяните 

стоки и услуги, в съответствие с 

действие 1 от Плана за действие на 

ОИСР за борба със свиването на 

данъчната основа и прехвърлянето на 

печалби (BEPS). Ако те не могат да 

бъдат определени, се взема предвид 

дали мястото на цифрова стопанска 

дейност извършва дейност в домейн 
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от първо ниво на държава членка или 

на Съюза, а за дейността, базирана на 

мобилни приложения, дали мястото 

на цифрова стопанска дейност 

разпространява своето приложение 

чрез специфична за държавата членка 

част на разпределителен център за 

мобилни приложения или дали 

дейността се извършва в домейн, 

който – в резултат например от 

използването на имената на държави 

членки, региони или градове – дава 

ясно да се разбере, че мястото на 

цифрова стопанска дейност е 

насочено към потребители или 

дружества в държава членка или 

стопанската дейност е обект на 

общи условия, приложими конкретно 

за Съюза или за държава членка, или 

присъствието в интернет на 

мястото на цифрова стопанска 

дейност осигурява място за реклама, 

конкретно насочено към потребители 

и дружества в държава членка. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 28 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (28а) „място на цифрова стопанска 

дейност“ означава – предвид 

заключенията от действие 1 от 

BEPS на ОИСР – място на стопанска 

дейност, което е конкретно насочено 

към потребители или дружества в 

държава членка, като се вземат 

надлежно предвид физическите 

местоположения на потребителите 

или ползвателите и на доставчиците 

на предоставените стоки и услуги. 

Ако те не могат да бъдат определени, 

се взема предвид дали мястото на 

стопанска дейност извършва дейност 

в домейн от първо ниво на държавата 

членка или на Съюза, а за дейността, 
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базирана на мобилни приложения, 

дали приложението се 

разпространява чрез специфичната за 

държавата членка част на 

разпределителен център за мобилни 

приложения или дали дейността се 

извършва в домейн, който – в 

резултат например от използването 

на имената на държави членки, 

региони или градове – дава ясно да се 

разбере, че мястото на стопанска 

дейност е насочено към потребители 

или дружества в държава членка или 

стопанската дейност е обект на 

общи условия, приложими конкретно 

за Европейския съюз или за държава 

членка, или присъствието в 

интернет на дружеството предлага 

място за реклама, конкретно 

насочено към потребители и 

дружества в държава членка. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 28 б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (28б) „действителна ставка на 

корпоративния данък“ означава 

корпоративният данък, платен по 

отношение на приходите и 

печалбите, посочени във финансовите 

отчети на дружество. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) всички негови места на 
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цифрова стопанска дейност.  

 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 73 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на настоящата директива 

обхватът на законодателството за 

контролираните чуждестранни 

дружества по член 59 от Директива 

2016/xx/EС се ограничава до 

отношенията между членовете на 

групата и субектите, които са местни 

лица за данъчни цели в трета държава, 

или места на стопанска дейност, които 

се намират в трета държава. 

За целите на настоящата директива 

обхватът на законодателството за 

контролираните чуждестранни 

дружества по член 59 от Директива 

2016/xx/EС се ограничава до 

отношенията между членовете на 

групата и субектите, които са местни 

лица за данъчни цели в трета държава, 

или места на стопанска дейност или 

места на цифрова стопанска 

дейност, които се намират в трета 

държава. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 79 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В срок от пет години от влизането в 

сила на настоящата директива 

Комисията прави преглед на 

прилагането и докладва на Съвета 

относно действието на настоящата 

директива. Докладът включва по-

специално анализ на въздействието на 

механизма, установен в глава VIII от 

настоящата директива, върху 

разпределението на данъчните основи 

между държавите членки. 

В срок от пет години от влизането в 

сила на настоящата директива 

Комисията прави преглед на 

прилагането и докладва на Съвета и на 

Европейския парламент относно 

действието на настоящата директива. 

Докладът включва по-специално анализ 

на въздействието на механизма, 

установен в глава VIII от настоящата 

директива, върху разпределението на 

данъчните основи между държавите 

членки. 
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