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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Recomandarea C10a. Norme noi de 

reglementare a firmelor de consultanță 

fiscală și financiară 

 Parlamentul European invită Comisia 

Europeană: 

   să elaboreze un cod etic de conduită 

european cu caracter obligatoriu 

pentru sectorul de consultanță fiscală 

(urmând exemplul Danemarcei), care 

să includă un regim al UE privind 

incompatibilitatea pentru consilierii 

pe probleme fiscale (și, dacă e cazul, 

pentru bănci), pentru a preveni 

conflictele de interese dintre serviciile 

furnizate sectorului public și celui 

privat;  
   să lanseze o anchetă pentru a evalua 

gradul de concentrare din sectorul de 

consultanță fiscală și a stabili dacă 

aceasta duce la denaturarea 

concurenței și să includă o analiză 

specifică privind măsura în care 

reunirea serviciilor de consultanță 

fiscală și a celor de audit în cadrul 

aceleiași firme duce la conflicte de 

interese;  
  să propună, având în vedere ancheta 

respectivă, o serie de măsuri de 

abordare a tuturor preocupărilor care 

apar, acre ar putea include separarea 
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funcțiilor de audit și de respectare a 

normelor în materie de impozitare în 

cadrul aceleiași firme, fie prin 

folosirea unor sistemelor de protecție 

de tip „firewall”, fie prin separarea 

obligatorie în două societăți distincte;  
  să impună sancțiuni concrete pentru 

firmele de consultanță fiscală, 

instituțiile financiare, firmele de 

contabilitate, cabinetele de avocatură 

sau alți consultanți financiari care s-

au dovedit a fi fost complici la 

comiterea de fraude sau evaziuni 

fiscale, care să includă amenzi, 

interzicerea accesului la fonduri din 

bugetul UE, interzicerea oricărui rol 

de consultanță în instituțiile UE și, în 

cazul unor infracțiuni foarte grave 

sau repetate, suspendarea sau 

anularea autorizațiilor de funcționare, 

bancare sau de consultanță.  
 

Or. en 

 

 


