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21.2.2018 A8-0016/47 

Amendamentul  47 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8 aaa – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru ia măsurile 

necesare pentru a impune intermediarilor 

să depună la autoritățile fiscale competente 

informațiile cu privire la o modalitate 

transfrontalieră raportabilă sau o serie de 

astfel de modalități în termen de cinci zile 

lucrătoare începând din ziua următoare 

celei în care modalitatea transfrontalieră 

raportabilă sau seria de astfel de modalități 

a fost pusă la dispoziție spre implementare 

unuia sau mai multor contribuabili, de către 

intermediar, în urma contactului acestuia 

cu contribuabilul sau contribuabilii 

respectivi sau în cazul în care prima etapă 

dintr-o serie de modalități a fost deja 

implementată. 

1. Fiecare stat membru ia măsurile 

necesare pentru a impune contribuabililor 

și intermediarilor să depună la autoritățile 

fiscale competente informațiile cu privire 

la o modalitate transfrontalieră raportabilă 

sau o serie de astfel de modalități în termen 

de cinci zile lucrătoare începând din ziua 

următoare celei în care modalitatea 

transfrontalieră raportabilă sau seria de 

astfel de modalități a fost pusă la dispoziție 

spre implementare unuia sau mai multor 

contribuabili, de către intermediar, în urma 

contactului acestuia cu contribuabilul sau 

contribuabilii respectivi sau în cazul în care 

prima etapă dintr-o serie de modalități a 

fost deja implementată. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/48 

Amendamentul  48 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8 aaa – alineatul 2 – paragraful 1  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare stat membru ia măsurile necesare 

pentru a da intermediarilor dreptul de 

derogare de la depunerea informațiilor cu 

privire la o modalitate transfrontalieră 

raportabilă sau la o serie de astfel de 

modalități în cazul în care aceștia au 

dreptul la un privilegiu juridic profesional 

în temeiul legislației naționale a statului 

membru respectiv. În astfel de 

circumstanțe, obligația de a depune 

informațiile privind o astfel de modalitate 

sau serie de modalități cade în 

responsabilitatea contribuabilului, iar 

intermediarii informează contribuabilii cu 

privire la această responsabilitate care le 

revine în urma exercitării privilegiului 

respectiv. 

Normele privind secretul profesional și 

privilegiul juridic profesional în temeiul 

dreptului național al statelor membre nu 

conduce la protecția sistemelor 

transfrontaliere de evitare a obligațiilor 

fiscale sau a unor sisteme în care rolul 

avocaților și al contabililor se aseamănă 

mai degrabă cu cel al operatorilor 

financiari. În situațiile în care un 

intermediar invocă privilegiul juridic 

profesional în temeiul legislației naționale 

a statului membru, obligația de a depune 

informațiile privind o astfel de modalitate 

sau serie de modalități cade în 

responsabilitatea contribuabilului, iar 

intermediarii informează contribuabilii cu 

privire la această responsabilitate care le 

revine în urma exercitării privilegiului 

respectiv. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/49 

Amendamentul  49 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8 aaa – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Intermediarii nu pot beneficia de o 

derogare în temeiul primului paragraf 

decât în măsura în care își desfășoară 

activitatea în limitele legilor naționale 

relevante care le definesc profesia. 

eliminat 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/50 

Amendamentul  50 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8 aaa – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Orice informații privind 

modalitățile transfrontaliere sau serii de 

astfel de modalități cu implicații pentru 

țări terțe sunt divulgate autorităților 

fiscale competente din țările respective, în 

special celor din țările în curs de 

dezvoltare, care au, adeseori, un acces 

mai limitat la sistemele internaționale de 

schimb de informații în domeniul fiscal. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/51 

Amendamentul  51 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propunere de directivă 

Anexă 

Directiva 2011/16/UE 

Anexa IV – Secțiunea A – punctul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a.  Organizarea unei structuri de grup 

multinațional compus din întreprinderi 

asociate din țări diferite, astfel încât 

profiturile declarabile și taxele datorate 

diferă în mod semnificativ de activitățile 

economice reale din țara în cauză, în 

special prin: 

 (i)  transferul de active, cum ar fi 

drepturile de proprietate intelectuală, unei 

entități care le deține sau gestionează fără 

a exercita nicio funcție substanțială care 

implică inovare sau creativitate; 

 (ii)  desemnarea unei entități ca 

furnizor de servicii pentru întreprinderi 

asociate care generează un venit pentru 

această entitate semnificativ 

disproporționat în comparație cu 

activitățile economice reale pentru care 

este responsabilă; 

 (iii)  desemnarea unei entități pentru a 

deține instrumente de capital și a acorda 

împrumuturi întreprinderilor asociate sau 

a realiza alte investiții pentru acestea, fără 
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a exercita nicio altă activitate economică; 

 (iv)  desemnarea unei entități drept 

mandant în cadrul unui dispozitiv 

contractual privind fabricarea, distribuția 

sau cercetarea și dezvoltarea; 

 (v)  restructurarea unui lanț valoric 

global în vederea situării funcțiilor cu 

valoare adăugată ridicată în jurisdicții în 

care acestea ar beneficia de cote efective 

de impozitare reduse.  

Or. en 

 

 


