
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Международният координационен съвет на организациите на работодателите 

(МКСОР), като взе предвид: 

 

1. Проведената дискусия по време на международната кръгла маса „Икономика на 

светло“; 

 

2. Предприетите през последните години международни инициативи за обмен на  

информация и тяхното отражение върху ограничаването и превенцията на 

неформалната икономика и борбата с данъчните измами и ощетяването на 

данъчно осигурителните системи в редица държави по света; 

 

3. Публикуваният на 13 февруари 2014 г. от OECD „Единен световен стандарт за 

автоматичен обмен на финансова информация по данъчни въпроси“, известен 

и като „Стандартът за обмен на информация на OECD“ (Common Reporting 

Standard - CRS)1,  одобрен в окончателен вид от министрите на финансите и 

управителите на централни банки на страните от Г-20 на 21 юли 2014 г.; 

 

4. Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г., за изменение на 

Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на 

информация в областта на данъчното облагане; 

 

5. Подписаното на 29 октомври 2014 г. от петдесет и две държави Многостранното 

споразумение за автоматичен обмен на финансова информация  (известно 

като „Многостранното CRS споразумение“), към което към 22 април 2016 г., 

вече са се присъединили 94 държави, между които и 24 офшорни юрисдикции. 

 

В качеството си на представител на работодателските организации от 15 страни от 

Централна и Източна Европа и от Азия,  

 

Международният координационен съвет на организациите на работодателите: 

                                                      

1 Най-общо, Стандартът за обмен на информация на ОИСР предвижда държавите да събират финансова информация от 

финансовите институции и автоматично да обменят тази информация с другите участващи държави на годишна база. 

Информацията, която ще бъде обменяна, включва баланс по финансови сметки (на физически лица и дружества, 

включително тръстове и фондации), доходи от лихви, дивиденти и печалби от прехвърляне на финансови активи и 

други. На 29 октомври 2014 г. 51 държави, сред които и всички държави – членки на ОИСР и на Г-20, подписаха 

многостранно споразумение между компетентните власти, с което на база на Спогодбата за административно 
сътрудничество по данъчни въпроси ще се активира автоматичният обмен на финансова информация. 



 

1. Декларира своята категорична подкрепа за предприетите широкомащабни 

международни действия срещу трансграничното укриване на данъци, 

отклоняването от данъчно облагане и данъчните измами; 

 

2. Приветства поредицата от развития в сферата на обмена на финансова 

информация в световен план, в това число и на автоматичния обмен на 

такава информация; 

 

3. Подчертава значението на автоматичния обмен на информация, като средство 

за борба с трансграничните случаи на данъчни измами и укриване на данъци; 

 

4. Отбелязва, че приемането на посочените по-горе многостранни международни 

мерки дава възможност на държавите, които ги спазват да участват активно и 

в световен мащаб в превенцията и борбата с трансграничното укриване на 

данъци, с отклоняването от данъчно облагане и данъчните измами; 

 

5. Оценява възможностите, които подобни широкомащабни споразумения предлагат 

за минимизиране на разходите на участващите в тях държави и техните 

финансови институции за работата им в тази област; 

 

6. Призовава правителствата на страните, представени в МКСОР да подкрепят 

енергично тези глобални действия срещу неформалната икономика и 

данъчните измами; 

 

7. Призовава членовете на работодателските организации, представени в 

МКСОР да правят „бизнес на светло“ и да „играят по правилата“; 

 

8. Подчертава, че социално отговорното поведение на бизнеса е ключът към 

постигането на блягоденствие и запазване на социалния мир. 

 

Декларацията е приета на VІІІ Общо събрание на МКСОР, 30 юни 2016 г., София, 

България. 

 


