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Въпрос с искане за устен отговор O-000081/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Irene Tinagli, Paul Tang
от името на комисията по икономически и парични въпроси

Относно: Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища

Парламентът многократно е подчертавал необходимостта от преразглеждане на процеса на 
изготвяне на списък на ЕС за данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, за да се 
подобрят прозрачността на процеса, използваните критерии и ефективността на свързаните с 
тях защитни мерки. В същия дух Комисията публикува съобщение, озаглавено „Добро 
управление в областта на данъчното облагане в ЕС и извън него“, в което се застъпва за 
преразглеждане на този списък. В своето съобщение Комисията подчертава необходимостта 
от актуализиране на критериите за добро управление в областта на данъчното облагане, за да 
се отразят последните международни тенденции в борбата срещу избягването на данъци и 
отклонението от данъчно облагане, включително относно действителната собственост и 
минималното ефективно данъчно облагане, както и значението на това да се гарантира, че 
преразгледаните критерии се прилагат достатъчно широко, за да обхванат всички рискове, 
като например рисковете, породени от широките изключения. Комисията признава, че 
координираният подход по отношение на защитните мерки е стъпка в правилната посока, но не 
е достатъчно амбициозен и тя може да обмисли законодателно предложение за координирани 
защитни мерки.

Съобщението на Комисията беше публикувано през юли 2020 г., но почти шест месеца по-
късно няма налична информация за това как тези препоръки са били посрещнати от Съвета. С 
оглед на горепосочените съображения, каква е позицията на Съвета по препоръките на 
Комисията и как Съветът обяснява актуалното състояние по отношение на прозрачността и 
прегледа на критериите? Как възнамерява Съветът да преразгледа процеса на изготвяне на 
списъка на ЕС с оглед на обсъжданията на равнището на ОИСР, по-специално относно 
минималната ефективна данъчна ставка? Би ли могъл Съветът да обясни защо държавите 
членки имат толкова ниски амбиции за координиран подход спрямо защитните мерки, като 
първите мерки бяха приети през 2017 г. и актуализирани през 2019 г.? Съгласен ли е Съветът, 
че може да се окаже необходимо законодателно предложение?
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