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29.6.2017 A8-0227/59 

Amendamentul  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a asigura un nivel de 

detaliere care să le permită cetățenilor să 

evalueze mai bine modul în care 

întreprinderile multinaționale contribuie la 

prosperitate în fiecare stat membru, 

informațiile ar trebui defalcate pe stat 

membru. În plus, informațiile privind 

operațiunile întreprinderilor multinaționale 

ar trebui, de asemenea, prezentate cu un 

nivel ridicat de detaliere în ceea ce privește 

anumite jurisdicții fiscale care ridică 

probleme deosebite. Pentru toate celelalte 

operațiuni din țările terțe, informațiile ar 

trebui furnizate într-o formă agregată. 

(9) Pentru a asigura un nivel de 

detaliere care să le permită cetățenilor să 

evalueze mai bine modul în care 

întreprinderile multinaționale contribuie la 

prosperitate în fiecare stat membru, 

informațiile ar trebui defalcate pe stat 

membru. În plus, informațiile privind 

operațiunile întreprinderilor multinaționale 

ar trebui, de asemenea, prezentate cu un 

nivel ridicat de detaliere în ceea ce privește 

anumite jurisdicții fiscale care ridică 

probleme deosebite. Pentru toate 

operațiunile din țările terțe, informațiile ar 

trebui, prin urmare, furnizate într-o formă 

dezagregată. 

Or. en 



 

AM\1129711RO.docx  PE605.551v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

29.6.2017 A8-0227/60 

Amendamentul  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capitolul 10 a – articolul 48 b – paragraful 1 – subparagraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre impun întreprinderilor-

mamă de cel mai înalt rang care intră sub 

incidența legislațiilor lor naționale și a 

căror cifră de afaceri consolidată netă 

depășește 750  000 000 EUR, precum și 

întreprinderilor care intră sub incidența 

legislațiilor lor naționale, care nu sunt 

întreprinderi afiliate și a căror cifră de 

afaceri netă depășește 750 000 000 EUR să 

întocmească și să publice anual un raport 

privind informațiile referitoare la impozitul 

pe profit. 

Statele membre impun întreprinderilor-

mamă de cel mai înalt rang ale marilor 

grupuri care intră sub incidența 

legislațiilor lor naționale și care depășesc, 

pe o bază anuală consolidată, plafoanele 

în cel puțin două din următoarele trei 

categorii: (a) totalul bilanțului: 

20 000 000 EUR; (b) cifra de afaceri netă: 

40 000 000 EUR; (c) numărul mediu de 

angajați în cursul exercițiului financiar: 

250, precum și întreprinderilor mari care 

intră sub incidența legislațiilor lor 

naționale, care nu sunt întreprinderi afiliate 

și care, în datele bilanțului lor, depășesc 

cel puțin două dintre următoarele trei 

plafoane: (a) totalul bilanțului: 

20 000 000 EUR; (b) cifra de afaceri netă: 

40 000 000 EUR; (c) numărul mediu de 

angajați în cursul exercițiului financiar: 

250, să întocmească și să publice anual un 

raport privind informațiile referitoare la 

impozitul pe profit. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/61 

Amendamentul  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capitolul 10 a – articolul 48 b – paragraful 3 – subparagraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre impun filialelor mari și 

mijlocii menționate la articolul 3 alineatele 

(3) și (4) care intră sub incidența 

legislațiilor lor naționale și care sunt 

controlate de către o întreprindere-mamă 

de cel mai înalt rang a cărei cifră de 

afaceri consolidată netă depășește 750 

000 000 EUR și care nu intră sub 

incidența legislației unui stat membru să 

publice anual raportul privind 

informațiile referitoare la impozitul pe 

profit al respectivei întreprinderi-mamă 

de cel mai înalt rang. 

Statele membre impun întreprinderilor-

mame de cel mai înalt rang menționate la 

articolul 3 alineatele (3) și (4) care intră 

sub incidența legislațiilor lor naționale și 

care sunt controlate de către o 

întreprindere-mamă de cel mai înalt rang 

care depășește, pe o bază anuală 

consolidată, plafoanele în cel puțin două 

din următoarele trei categorii: 

 (a) totalul bilanțului: 20 000 000 EUR; 

 (b) cifra de afaceri netă: 40 000 000 EUR; 

 (c) numărul mediu de angajați în cursul 

exercițiului financiar: 250 

 și care nu intră sub incidența legislației 

unui stat membru să publice anual 

raportul privind informațiile referitoare la 

impozitul pe profit al respectivei 

întreprinderi-mamă de cel mai înalt rang. 

Or. en 
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Amendamentul  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capitolul 10 a – articolul 48 b – paragraful 5 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) întreprinderea care a înființat 

sucursala este fie o întreprindere afiliată 

unui grup care este controlat de către o 

întreprindere-mamă de cel mai înalt rang 

care nu intră sub incidența legislației unui 

stat membru și a cărei cifră de afaceri 

consolidată netă depășește 750 000 000 

EUR, fie o întreprindere care nu este 

afiliată și a cărei cifră de afaceri netă 

depășește 750 000 000 EUR; 

(a) întreprinderea care a înființat 

sucursala este fie o întreprindere afiliată 

unui grup care este controlat de către o 

întreprindere-mamă de cel mai înalt rang 

care nu intră sub incidența legislației unui 

stat membru și care depășește, pe o bază 

anuală consolidată, plafoanele în cel puțin 

două din următoarele trei categorii: (a) 

totalul bilanțului: 20 000 000 EUR; (b) 

cifra de afaceri netă: 40 000 000 EUR; (c) 

numărul mediu de angajați în cursul 

exercițiului financiar: 250; sau este o 

întreprindere care nu este afiliată și care, 

pe o bază anuală consolidată, depășește 

plafoanele în cel puțin două din 

următoarele trei categorii: (a) totalul 

bilanțului: 20 000 000 EUR; (b) cifra de 

afaceri netă: 40 000 000 EUR; (c) 

numărul mediu de angajați în cursul 

exercițiului financiar: 250; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/63 

Amendamentul  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capitolul 10 a – articolul 48 c – paragraful 2 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) bunurile imobile care fac parte din 

active; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/64 

Amendamentul  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capitolul 10 a – articolul 48 c – paragraful 2 – litera c a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) cuantumul câștigurilor și 

pierderilor înainte de impozitare; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Amendamentul  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capitolul 10 a – articolul 48 c – paragraful 2 – litera g a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) subvențiile publice primite și orice 

donații trimise politicienilor, 

organizațiilor politice sau fundațiilor 

politice; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Amendamentul  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capitolul 10 a – articolul 48 c – paragraful 3 – subparagraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Raportul prezintă, de asemenea, 

informațiile prevăzute la alineatul (2) din 

prezentul articol separat pentru fiecare 

jurisdicție fiscală care, la finalul 

exercițiului financiar precedent, este 

inclusă în lista comună la nivelul Uniunii 

a anumitor jurisdicții fiscale întocmită în 

conformitate cu articolul 48g, cu excepția 

cazului în care raportul confirmă în mod 

explicit, sub rezerva responsabilității 

prevăzute la articolul 48e de mai jos, că 

întreprinderile afiliate ale unui grup care 

intră sub incidența legislației unei astfel 

de jurisdicții fiscale nu participă direct la 

tranzacții cu o întreprindere afiliată a 

aceluiași grup care intră sub incidența 

legislației oricărui stat membru. 

Raportul prezintă, de asemenea, 

informațiile prevăzute la alineatul (2) din 

prezentul articol separat pentru fiecare 

jurisdicție fiscală care, la finalul 

exercițiului financiar precedent, se află în 

afara Uniunii. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Amendamentul  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe 

profit 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Capitolul 10 a – articolul 48 c – paragraful 3 – subparagraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Raportul prezintă informațiile menționate 

la alineatul (2) în mod agregat pentru alte 

jurisdicții fiscale. 

eliminat 

Or. en 

 


