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Обсъждания на законодателни актове на Съюза (член 16, параграф 8 от Договора за
Европейския съюз), други обсъждания, открити за обществеността и открити дебати
(член 8 от Процедурния правилник на Съвета).
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ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ
(Открито обсъждане съгласно член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз)
4.

Директива за дружествата майки/дъщерните дружества
–
Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/96/ЕС
относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни
дружества от различни държави членки
=
Политическо споразумение
14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002
14531/1/14 REV 1 FISC 165 ECOFIN 953
Съветът обсъди проект за изменение на правилата на ЕС относно данъчното облагане с
цел прекратяване на избягването на данъци и агресивното данъчно планиране от страна
на корпоративни групи.
Голямо мнозинство от държавите членки изразиха готовност да подкрепят
компромисния текст, предложен от председателството. Всички изразиха
ангажираността си да работят конструктивно за постигането на споразумение на
заседанието на Съвета на 9 декември 2014 г. Нидерландия и Обединеното кралство
посочиха, че очакват парламентарно разглеждане. Белгия и Нидерландия предложиха
оставащите седмици да се използват за допълнително изясняване на текста.

5.

Данък върху финансовите сделки
–
Предложение за директива на Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в
областта на данъка върху финансовите сделки
=
Актуално състояние
14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001
Съветът обсъди предложение, което има за цел въвеждането на данък върху
финансовите сделки (ДФС) в 11-те участващи държави членки посредством
процедурата за „засилено сътрудничество“. Председателството докладва за свършената
до момента работа, а Съветът обсъди нерешените въпроси.
Председателството посочи, че следва да се активизира работата за създаването на
условия за постигане на споразумение в близко бъдеще с цел осъществяването на
първоначалния етап от въвеждането на ДФС от 1 януари 2016 г.
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6.

Други въпроси
а)

Стандартна справка-декларация за ДДС
–
Предложение за директива на Съвета за изменение на
Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху
добавената стойност по отношение на стандартната справкадекларация за ДДС
=
Информационна бележка от председателството
14716/14 FISC 172 ECOFIN 971
Съветът ще разгледа възможните начини за постигане на напредък по отношение
на бъдещата работа по предложението относно стандартната справка-декларация
за ДДС в контекста на обсъжданията в Съвета по икономически и финансови
въпроси.

б)

Текущи законодателни предложения
–
Информация от председателството
Съветът взе под внимание актуалното състояние във връзка с ключови
законодателни досиета в областта на финансовите услуги.
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