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-1На 14 юли 2011 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена
инициатива относно
„Данъчните и финансовите убежища – заплаха за вътрешния пазар на ЕС“.
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 8 май
2012 г.
На 481-ата си пленарна сесия, проведена на 23 и 24 май 2012 г. (заседание от 24 май),
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 144 гласа
„за“, 30 гласа „против“ и 13 гласа „въздържал се“.
*
*

*

1.

Заключения и препоръки

1.1

Европейският съюз трябва по всички възможни начини да засили дейността си в
рамките на Г-20, ОИСР и Специалната група за финансови действия, за да бъде
преустановено в кратък срок съществуването на непрозрачни данъчни юрисдикции и
да бъдат задължени държавите членки да се борят с престъпността, която се корени в
много от тях.

1.2

Напредъкът, осъществен по отношение на управлението в областта на данъчното
облагане в рамките на международни форуми като ОИСР и Г-20, не трябва да е пречка
за Европейския съюз да прилага по-стриктни норми, като по този начин улеснява
възстановяването на капиталите, прехвърлени в чужбина чрез незаконни действия в
ущърб на вътрешния пазар.

1.3

ЕИСК призовава институциите на ЕС да приемат мерки, които предотвратяват
злоупотребата с „принципа на пребиваване“ чрез схеми за фиктивни седалища и
собственост, които позволяват на собствениците на холдингови дружества без дейност
или на фиктивни дружества да не плащат данъци в тяхната страна по седалище.
Приветства решението на Комисията да представи ново предложение относно
данъчните и финансовите убежища до края на годината, надявайки се, че ще се
преодолее съпротивата на някои държави членки по отношение на това да се даде
ефективен и силен отговор на прибягването към дейности, целящи да заобиколят или
да избегнат националните данъчни системи.
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Комисията публикува предложение за директива COM(2012) 85 final, в което за пръв
път се представя нормативната рамка относно замразяването и конфискацията на
приходите от престъпна дейност в Европейския съюз. Комитетът настоятелно
препоръчва да се разгледа включването на данъчните престъпления, свързани с
използването на данъчните убежища, в разпоредбите на директивата. Предложението е
част от по-широка политическа инициатива, насочена към защита на законната
икономика от проникването на престъпни елементи и се основава на член 82,
параграф 2 и член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС).

1.5

Както е известно, данъчните убежища са голям брой територии – общо 44, юридически
обвързани със суверенна държава или самите те представляващи суверенни държави.
Дори когато не са суверенни държави, те разполагат с голяма административна
автономия, прилагат режими на освобождаване от данъчно облагане или на данъчни
облекчения, на информационна непрозрачност във връзка със собствеността и
произхода на капиталите и функционирането на финансовите органи и търговските
дружества, установени на тяхната територия.

1.6

Комитетът оценява като особено нежелателни и сериозни практиките на данъчните и
правните консултанти и някои консултантски фирми, които включително чрез
рекламна информация предлагат създаването на правни субекти с цел използване на
данъчните и финансовите убежища като средство за избягване на задълженията, които
имат предприятията, работещи в Съюза, по-специално на данъчните им задължения за
плащане на корпоративен данък, прозрачността в бизнес операциите и финансирането.

1.7

Данъчните убежища водят до нарушения на вътрешния пазар. Поради тази причина е
необходимо решително действие на ЕС, което да може да гарантира справедливо
данъчно облагане, да предотврати дестабилизиращата непрозрачност, укриването на
данъци и корупцията чрез данъчни убежища. Не трябва да се изключва възможността
за определяне на престъпно деяние в тази област.

1.8

Трябва да се премахнат всички препятствия пред автоматичния обмен на банкова
информация с цел постигане на улеснено идентифициране на действителните титуляри
на банковите операции и сметки. От предприятията трябва да се изисква изготвянето на
годишни счетоводни отчети, с разбивки държава по държава, в които да се уточняват
същността на дейността, броят работници и размерът на реализираната печалба във
всяка страна.
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Всичко това трябва бъде цел, без да се засяга по-нататъшния напредък, който може да
се постигне в резултат на глобални инициативи в рамките на многостранни
международни организации, по-специално на ООН и ОИСР. Всичко това трябва да се
преследва в среда на доверие и в стремеж към еквивалентност на законодателството,
като се търсят нови и по-високи стандарти за международно сътрудничество в
областта на данъчните убежища.

1.10

ЕИСК изразява желание за координирана стратегия с основните страни, главно САЩ,
за прилагане на подход с възможно най-силен глобален характер към регулирането в
тази сфера. В същото време, обаче, ЕИСК подчертава, че трудността за създаване на
съгласуван международен план за действие не може по никакъв начин да спира или
забавя действието на Европейския съюз. Европейските стандарти са сред най-добрите
в света, например тези, включени в директивата за европейските спестявания. Законът
за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина
(FATCA) представлява важно развитие на усилията на САЩ да засили спазването на
правилата за данъчно облагане на американските граждани, които притежават
чуждестранни ценни книжа и валутни сметки. Американските данъчни власти
изискват от чуждестранните финансови институции „автоматично“ предоставяне на
имената на гражданите, развиващи дейност в чужбина.

1.11

Сред европейските страни Белгия има много напреднало законодателство, вдъхновено
от принципа „конфиденциалност срещу политика за борба с престъпността“.
Секретността на данните представлява алиби, което поставя на втори план данъчната
програма и развитието на политика за борба с укриването на данъци!

1.12

Необходимо е да се разработят интегрирани политики и да се свържат различните
области на действие. Международните счетоводни стандарти са замислени за защита
на интересите на инвеститорите и пазара – сега трябва да се съсредоточим и върху
интересите на гражданите. Необходимо е да се преосмисли ролята на СМСС, който е
частен орган, както и неговата функция в диктуването на счетоводните правила, които
би трябвало да бъдат много по-прости и да подлежат на по-ясен и прозрачен прочит.

1.13

ЕИСК изразява съжаление, че от много време всички полицейски, съдебни и
икономически органи признават, че по-голямата част от операциите, свързани с
корупция с публични средства, измами в публичните финанси чрез данъчни убежища,
укриване на стоки благодарение на подставени лица, пране на пари, корупция на
служители на отговорна длъжност в публичната администрация, не биха били
осъществими без помощта на техническите и законовите схеми, които осигуряват
закрила на тези мрежи, получават големи печалби от тях и в някои случаи дори се
оказват на върха на тези мрежи. Поради това е необходимо действие от страна на ЕС в
тази област.
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ЕИСК е привърженик на идеята да се насърчи разработването на координирана
стратегия за засилване на борбата с данъчните измами, по-конкретно със
„злоупотребите“, и подкрепя приемането на разпоредби, които да ограничават правото
на установяване при напълно фиктивно корпоративно споразумение, което е сключено
единствено за целите на данъчното облагане.

2.

Въведение

2.1

Познатите като „данъчни убежища“ зони са място, където висшето ръководство на найважните световни финансови и индустриални корпорации, персонажи от висшите
артистични и социални среди и мултимилионери, които съчетават доходите си с
развлеченията, се смесват рамо до рамо с малко или много съмнителни личности,
които използват същите финансови средства, с които да могат генерират и използват
капитали, придобити не само в ущърб на действащото законодателство, но и в резултат
на финансови нарушения и престъпност, която варира от най-тежките престъпления
като убийства до рекета, трафика на наркотици, трафика на оръжия,
фалшифицирането, измамата, мошеничеството, трафика на жени или хазартните игри.
Тези територии се характеризират с общ набор от изисквания, като непрозрачност в
работата им, ниско ниво на данъчно облагане на нерезидентите, които, освен това не
упражняват никаква дейност на тази територия. По този начин се създава вредна
конкуренция, основана на тайна структура, създаваща изцяло непрозрачен правен
статут.

2.2

Въпросът за данъчните убежища трябва да бъде анализиран по отношение на три
основни измерения: данъчната дисциплина и произтичащата от нея възможност за
укриване на данъци; наличието на пропуски в архитектурата на финансовата регулация
с произтичащата от това заплаха за финансовата стабилност; информационната
непрозрачност с възможността на убежищата да се опрат престъпни дейности. Общият
знаменател на тези аспекти, управлявани съответно от ОИСР, Съвета за финансова
стабилност и Специалната група за финансови действия, е тайната или трудният
достъп до информация. Премахването или ограничаването на информационната
непрозрачност би позволило значително да се ограничат проблемите и заплахите,
свързани с данъчните убежища. Текущият дебат относно стандартите на ОИСР би
трябвало да остане отворен, като целта е да се намалят тежестите за данъчните органи
и съдилищата. Съществува реален риск да се постигне споразумение върху прекалено
ниски и сложни стандарти, само за да се отговори на общественото мнение (window
dressing). Най-простото решение за преодоляване на този проблем би бил
автоматичният обмен на информация.

2.3

Явлението данъчни и финансови убежища е част от историята на капитализма, за тях
съществуват примери още от ранното Средновековие. Френската и индустриалната
революции представляват повратна точка за създаването и утвърждаването на
данъчните убежища.
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2.4

Това явление придоби огромни размери в периода след Втората световна война и се
разпространи във всички части на света: Тихия океан, Карибския басейн, островите в
Атлантическия океан, но и в малки европейски страни и градове-държави. Само в
т.нар. данъчни, финансови и бизнес убежища на територията на Европа основаните
дружества наброяват един милион, а тръстовете са двойно повече. Според
Raymond Baker, директор на „Global Finance Integrity“, само на Британските
Вирджински острови са регистрирани 619 916 дружества, по 20 на глава от
населението.

2.5

Актуалната икономическа рамка се характеризира с глобализацията на обмена на стоки
и услуги, със свободно движение на капитали и с масовото използване на новите
технологии, които се прилагат при международни финансови и търговски сделки.
Независимо че в голяма част от финансовите институции съществува отдел за
проверка на спазването на разпоредбите (compliance), няма достатъчно правила, които
да уреждат огромното количество сделки, извършвани всекидневно.

2.6

Европейският вътрешен пазар, доброто функциониране на финансовите и търговските
пазари, стабилното развитие на икономиката, която зачита съвместните правила,
приети с цел защита на общия интерес, трябва да държат сметка за огромните
количества пари, които са затворени в изгодни зони и страни. Те са под протекцията на
силни интереси и са в състояние да подкупят и да подчинят цели публични
администрации за своите цели.

2.7

Данъчните убежища предизвикват нарушения както на макроикономическо, така и на
микроикономическо равнище. На макроикономическо равнище, както вече беше
споменато, те могат да бъдат заплаха за стабилността на финансовите системи. В
допълнение, възможността за укриване или избягване на данъчното облагане върху
реалните и/или финансови инвестиции намалява приходите за държавите, които
неизбежно трябва да бъдат възстановени чрез данъчно облагане на трудовите доходи:
следователно данъчните убежища са източник на нарушаване на правилния баланс на
данъчното облагане на капитала и труда. На микроикономическо равнище има
нарушения между големи, малки и микропредприятия: за тези три типа участници,
възможността за възползване от възможностите за укриване на данъци или наймалкото за агресивно данъчно планиране, предлагани от данъчните убежища, е
постепенно намаляваща.
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През първото десетилетие на 21-ви век, като последица от две катастрофи с център в
Съединените американски щати – престъпните атентати от 11 септември 2001 г. в
Ню Йорк и Вашингтон и финансовата криза, предизвикана от фалита на
„Lehman Brothers“ през септември 2008 г., международната общественост отправи
призиви за конкретни действия за регулиране дейността на т. нар. „финансови и
данъчни убежища“.

3.

Данъчни и финансови убежища

3.1

Нежеланите последици, които подобни режими пораждат, в много случаи доведоха до
наказателни съдебни процедури вследствие финансирането на международния
тероризъм и организираната престъпност, избягването на данъчно облагане и прането
на пари, като по този начин се създават системни рискове за финансовите пазари и се
нарушават основните принципи на свободна конкуренция.

3.2

Впоследствие, както беше посочено по-горе, през последните години бяха предприети
действия в световен мащаб и беше решено да се създадат структури и механизми за
съвместен отклик на заплахите за националната сигурност на държавите и за
благосъстоянието на техните граждани.
Измежду различните решения, взети на международно равнище, може би единствено
споразумението, постигнато на срещата на върха на Г-20 в Лондон на 2 април 2009 г.,
представлява съществена промяна спрямо подходите, които го предхождат.

3.3

ЕИСК подкрепя идеята за установяването на мерки, които улесняват борбата с
данъчните измами и други незаконни дейности, които вредят на финансовите интереси
на ЕС и на държавите членки, чието предназначение е да се гарантира
административното сътрудничество посредством обмена на информация в областта на
данъчното облагане, както и да се разреши на ЕС да започне преговори за сключване
на споразумение между ЕС и Конфедерация Швейцария за борба с преките данъчни
измами и прякото укриване на данъци и за гарантиране на административното
сътрудничество чрез обмен на информация в областта на данъчното облагане.

3.4

В резултат на това споразумение на Г-20, методите на анализ и препоръката, типична за
предходните процедури на органите и форумите, които се занимават с този въпрос,
отстъпват място на призивите за осъждане на т. нар. „отказващи сътрудничество
юрисдикции“, включително всички данъчни и финансови убежища, като се представят
предложения за едностранни, двустранни и многостранни санкции, за постепенно
премахване на банковата тайна и периодично публикуване на списъци на териториите,
които отказват да изпълнят тези решения.
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Въпреки това, последвалото изпълнение на тези ангажименти на Г-20 е много
разочароващо. Причините за това са различни.

3.6

Много зони излязоха от списъка на юрисдикциите, които отказват сътрудничество,
единствено благодарение на подписването на поне 12 двустранни данъчни
споразумения, сключени между тях самите (напр. споразумението между Лихтенщайн
и Монако).

3.7

Накратко, достатъчно е да се гарантира обмен на информация по искане на органите за
прилагане на съответните мерки (данъчни, наказателни и т.н.), за да не могат органите
на дадената територия да се противопоставят с оправдания като националния интерес,
банковата тайна или други подобни основания.

3.8

В тези случаи е очевидна неефективността на модела за двустранни действия,
следователно би трябвало да се постави акцент върху подобряване на международните
(многостранните) действия на наднационално равнище.
Това показва докладът, публикуван от организацията Tax Justice Network
4.10.2011 г., според който почти всички двустранни споразумения, подписани
2009 г. насам, са безполезни. Впоследствие тази организация изработи индекс
данъчна непрозрачност въз основа на два критерия: пречките пред заявките
информация, направени от компетентните органи на друга страна, и значимостта
считаните за непрозрачни юрисдикции в рамките на световния финансов пазар.

на
от
за
за
на

3.9

От друга страна, както показват различни специализирани доклади (напр. изготвеният
от „Global Financial Integrity“), незаконните капиталови потоци продължават да
нарастват с повече от 10% годишно с опустошителни последици, които изострят,
например, допълнителните кризи с държавния дълг, засягащи много страни в света, и
по-специално някои държави членки на Европейския съюз.

3.10

За съжаление единствено ЕС очерта надеждна рамка за действие в този секор, която
обаче не се прилага в достатъчна степен.

3.11

Ярък пример за това е изпълнението на директива 2003/48/ЕО относно данъчното
облагане на доходи от спестявания на чуждестранни лица (физически лица) под
формата на лихвени плащания.
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Факт е, че от влизането
в сила са създадени системи за автоматичен обмен на
данъчна информация между държавите членки и че бяха подписани споразумения с
четирите европейски държави, които преди това бяха определяни като финансови и
данъчни убежища – Андора, Лихтенщайн, Княжество Монако и Сан Марино.

3.13

Тези европейски страни обаче, например Швейцария, са обвързани по различен начин с
ЕС, което прави много сложно прилагането на тези конвенции. Лихтенщайн се
присъедини към споразумението за Европейското икономическо пространство, но
няма задължение да сътрудничи със съответните административни власти по
граждански и търговски въпроси, тъй като не участва в Конвенцията от Лугано ІІ от
30 октомври 2007 г. относно подсъдността и изпълнението на решения по граждански
и търговски дела.

3.14

Очаква се, че скоро тази промяна в правния статут ще доведе до желаните промени с
оглед влизането в сила на Договора от Лисабон, който в член 8, параграф 2 от
Договора за ЕС и приложената към него декларация №3 постановява установяването
на структурни отношения със съседните държави с малка територия.

3.15

Очевидно идеалният инструмент за уреждане на въпроса би бил сключването на
многостранно споразумение, за да се обединят юрисдикциите, които отказват
сътрудничество, в един модел в естествено геополитическо, икономическо и правно
пространство.

3.16

По същия начин Европейската комисия предяви искове срещу четири държави членки
пред Съда на ЕС, тъй като не са транспонирали Директива 2005/60/ЕО относно
замразяването на средствата.

3.17

С цел да насърчат действия с реално наднационално въздействие, Европейският
икономически и социален комитет трябва да се присъедини към активната позиция на
1
Европейския парламент, изразена в резолюцията му от април 2011 г. , в която освен
всичко друго се изтъква подобряването на борбата с непрозрачността на информацията
за транснационалните финансови сделки. Би могъл да се създаде и инструмент за
денонсиране, подобен на опрощаването в сферата на свободната конкуренция, с цел да
се насърчи сигнализирането за такова поведение, като сигнализиралите лица се
награждават икономически чрез намаляване на санкцията, която трябва да понесат.

1

Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2011 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските
общности — Борба с измамите – Годишен доклад за 2009 г. (2010/2247(INI).
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Освен това, като допълнение към предходната мярка, съществува неотложна
необходимост да бъдат приети съгласувани на равнище Г-20 механизми, за да се
запълнят пропуските в законодателството относно офшорните дейности, които
позволяват да се заобикалят данъчните закони, действащи в основните финансови
центрове в света.

3.19

Неотложно е в стриктната рамка на компетенциите на Европейския съюз да се приемат
обвързващи ad hoc мерки на вторичното законодателство, които да включват, освен
всичко друго, разпоредби, забраняващи на всички физически или частни лица, които
контролират фондове или структури, установени в данъчни и финансови убежища, да
се възползват от публични фондове.

3.20

Според оценки на ОИСР през 2009 г. капиталът, концентриран в тези убежища, е
между 1,7 и 11 милиарда долара. ОИСР изготви списък, който беше възприет от Г-20
като отправна точка за тежка конфронтация с държавите, които не прилагат нито една
или само някои от международните конвенции в областта на банковата или данъчната
прозрачност.

3.21

Докладът на ОИСР предизвика вълна от протести, по-конкретно в Швейцария,
Люксембург и очевидно в Уругвай. Оживени бяха дебатите относно щата Делауер в
Съединените щати.

3.22

Американците много добре знаят, че Делауер е вид данъчно убежище: почти
половината предприятия, листнати на Уолстрийт или включени в Nasdaq имат
седалище в щата на вицепрезидента на Съединените щати Джо Байдън, за да плащат
по-малко местни данъци, тъй като печалбата им е необлагаема. За разлика от тях,
освен онези, които работят в сектора и на които отдавна им е известно, малцина знаят,
че малкият щат на юг от Пенсилвания предоставя големи предимства на офшорните
компании, като по този начин той представлява алтернатива на Каймановите острови
или Бермуда. От съображения за прозрачност се счита, че печалбата на предприятията,
установени в щата Делауер, принадлежи на собствениците, които, ако не са
американски граждани и ако дейността на дружеството се извършва извън САЩ, не са
предмет на данъчно облагане в САЩ.

3.23

Най-важните и най-разпространените практики на тези убежища са прането на мръсни
пари, избягването на данъчно облагане, средствата, отделяни за корупция или за
пренасочване на фондове към собствени дружества. Оттук тръгват атаките към
държавните дългове, които са в затруднено положение, както и големите кампании в
защита на правото на безусловно свободно движение на капиталите, като се въвличат
медии, политически партии и представители на институциите.
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Лошото управление в областта на данъчното облагане насърчава данъчните измами и
укриването на данъци и има сериозни последици за националните бюджети и за
системата на собствени ресурси на Европейския съюз.

3.25

Голяма част от мултинационалните предприятия са структурирани по начин, който им
позволява да се възползват от избягването на данъчно облагане в различните
юрисдикции, в които извършват дейността си. Различният данъчен режим на
отделните юрисдикции облагодетелства големите, международните и утвърдени
предприятия в ущърб на малките, местните или новите (в начална фаза) предприятия.
Тези стратегии за избягване на данъчно облагане са в разрез с принципа на лоялната
конкуренция и корпоративната отговорност. Освен това, тези територии стават
оперативна база на организации и предприятия, които предоставят стоки за вътрешния
пазар без съответните сертификати за произход и гаранции, изисквани от ЕС – това
нанася сериозни щети върху интересите на потребителите и, понякога, върху
общественото здраве. Система, използвана за тази цел, е злоупотребата при
трансферното ценообразуване, която позволява фиксиране на цените в рамките на
самата група въз основа на параметри за оценка, зависещи от данъчните изисквания на
групата, вместо чрез позоваване на обичайните пазарни условия.

3.26

Многонационалните предприятия със сигурност разполагат с необходимите ресурси за
предоставяне, без големи допълнителни административни тежести, на публични
доклади, изготвени за всяка отделна страна, относно: продажби, оперативни печалби,
вътрешногрупови сделки, приходи преди данъци, данъци. Ако тази информация стане
публично известна, би било по-ясно кой злоупотребява с трансферното
ценообразуване или възприема агресивно данъчно планиране.

3.27

Липсата на данъчен контрол или наличието на слаби правила за пруденциален надзор,
непрозрачността на информацията за целите на идентифицирането на физически и
юридически лица или други обстоятелства от правен и административен характер
позволяват на предприятията, които оперират в тези територии, да се възползват от
почти пълната безнаказаност и да спечелят недопустими конкурентни предимства,
както и да се ползват с имунитет спрямо действията на правни и административни
органи на трети страни.

3.28

ЕИСК категорично осъжда ролята на данъчните убежища, които стимулират и са
облагодетелствани от избягването на данъчно облагане, укриването на данъци и
изтичането на капитали. ЕС трябва да предприеме по-интензивни действия срещу тях
и да приеме конкретни мерки за санкция.
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Международната общност, която осъзнава породените от съществуването на тези
територии щети за международната търговия, за интереса на националните публични
финанси, за сигурността и обществения ред, и, както показа започналата през 2008 г.
криза – за самото равновесие на финансовите системи, предприе плахи стъпки, за да ги
идентифицира и да потърси начини за постепенното им отстраняване.

3.30

Съвместните усилия на Г-20 и на Организацията на обединените нации, както и
положените по инициативи на ОИСР усилия доведоха до резултати, които не успяват в
достатъчна степен да се справят с предизвикателствата от страна на данъчните
убежища и офшорните финансови центрове и те трябва да бъдат последвани от
решителни, ефективни и съгласувани действия.

3.31

Въпреки това действията на Г-20, на Специалната група за финансови действия и на
ОИСР, наред с останалите, досега само облекчиха тежкото бреме на щетите, нанесени
от данъчните и финансовите убежища.

3.32

Необходимо е да се определят юрисдикциите, които отказват сътрудничество, както и
развитието на оценката за изпълнението и прилагането на възпиращи мерки с цел
насърчаване на придържането към нормите. ЕИСК счита освен това, че рамката на
ОИСР за борба с данъчните убежища е незадоволителна и показателят, по който се
определя статута на юрисдикциите, които оказват сътрудничество, трябва да бъде
подобрен и да придобие качествена стойност, а ОИСК не трябва да разрешава на
правителствата да излизат от черния списък единствено с обещанието, че ще спазват
принципите за обмен на информация, без да гарантират действителното им прилагане
на практика.

3.33

Налице са достатъчно основания, за да се твърди, че финансовата криза беше
предизвикана отчасти от комплексни и слабо прозрачни операции, извършени от
финансови оператори, установени в юрисдикции, които прилагат данъчната тайна,
причинявайки сериозни щети на инвеститорите и купувачите на тези финансови
продукти. Данъчните убежища приютяват задбалансови операции на финансовите
институции, както и комплексни финансови продукти, които не са допринесли за
обновяването на финансовия сектор и причиняват финансова нестабилност. Налице са
достатъчно очевидни факти, че, особено в развиващите се страни, много преки
чуждестранни инвестиции идват от данъчни убежища.

3.34

Европейският съюз, който осъзнава ситуацията, изрази навреме своето неодобрение за
тези режими чрез различни институционални органи. Независимо от това той не успя
да прокара наднационална нормативна и административна рамка, която да допринесе
за намаляване на степента на безнаказаност.
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Действието на ЕС се съсредоточи върху премахването на около 100 вредни режима,
установени в юрисдикцията на неговите държави членки със слаб финансов контрол
или извън ЕС, на територията на трети страни. С оглед на това, през 2009 и 2010 г.
Европейската комисия прие две съобщения относно доброто управление в областта на
данъчното облагане, както и Кодекс за поведение, а в момента са действащи три
директиви относно ползите от възстановените от данъчното укриване средства,
административното сътрудничество и данъчното облагане на спестяванията (в процес
на преразглеждане). Освен това въвеждането на клаузи за съответствие с добрите
практики или доброто управление по отношение на данъчното облагане е много
разпространено в споразуменията за асоцииране, търговия и сътрудничество между ЕС
и трети страни.

3.36

Въпреки това напредъкът не е голям, тъй като правомощията за разследване и
санкциониране принадлежат на държавите членки.

3.37

Според банковите предприятия посоченото американско законодателство е
доказателство, че едностранното приемане на такъв вид мерки може да създаде
проблеми за финансовите организации, произтичащи от несъвместимостта на
задълженията за съобщаване, за обезпечителен запор и закриване на сметки, наложени
със закона FATСA, със законодателството на Съюза и/или страната, в която се намира
седалището на финансовата организация.

3.38

На 4 март 2009 г. тогавашният министър-председател на Великобритания изнесе важна
реч в американския Конгрес, в която прикани своя съюзник към съвместен ангажимент
за регулирана в световен мащаб икономическа система, която да се противопоставя на
използването на финансовите системи единствено за лично облагодетелстване.

Брюксел, 24 май 2012 г.
Председател
на
Европейския икономически и социален
комитет

Staffan Nilsson
_____________
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