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Проект за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за рамките за превантивно преструктуриране, за
опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на
дейност, за мерките за повишаване на ефективността на
производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване
на задължения и за изменение на Директива (EС) 2017/1132
(Директива за преструктурирането и несъстоятелността) (първо
четене)
— Приемане на законодателния акт
— Изявление

Изявление на Португалия
Португалия счита, че текстът на предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и
мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране,
несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС
предоставя достатъчно гъвкавост, за да могат държавите членки да изключат някои
специални категории задължения от опрощаването на задължения, да ограничат достъпа до
опрощаване на задължения или да установят по-дълъг срок за опрощаване, когато такива
изключения, ограничения или по-дълги срокове са надлежно обосновани.
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Виждането на Португалия е, че държавите членки могат да запазят или въведат правила,
които изключват или ограничават достъпа до опрощаване на данъчни задължения, не само
защото тези мерки трябва да се считат за надлежно оправдани поради специалния характер
на данъчните задължения, но и защото приемането на законодателство на ЕС, оказващо
въздействие върху плащането на данъци върху оборота, акцизи и други форми на данъчно
облагане, ще изисква различно специфично правно основание и ще подлежи на специални
законодателни процедури, предвидени в Договора за функционирането на Европейския
съюз.
С оглед на гореизложеното Португалия би желала да запази позицията си относно
регулирането на достъпа до опрощаване на данъчни задължения при транспонирането на
директивата.
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