
 

AM\1147910RO.docx  PE616.067v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

7.3.2018 A8-0050/78 

Amendamentul  78 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0050/2018 

Paul Tang 

O bază fiscală comună a societăților 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Pentru a crea condiții de 

concurență echitabile și pentru a elimina 

concurența fiscală și uniformizarea la un 

nivel inferior a nivelurilor de impozitare a 

societăților comerciale care rezultă din 

aceasta, în paralel cu baza fiscală 

consolidată comună a societăților ar 

trebui introdusă o cotă minimă de 

impozitare efectivă a societăților, pentru a 

se evita trecerea de la o concurență 

neloială privind baza de impozitare la o 

concurență neloială privind cotele de 

impozitare. Prin urmare, Uniunea ar 

trebui să adopte, cât mai curând posibil, o 

cotă minimă comună de impozitare 

efectivă a societăților, aplicabilă în fiecare 

stat membru. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/79 

Amendamentul  79 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0050/2018 

Paul Tang 

O bază fiscală comună a societăților 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Una dintre principalele dificultăți 

cu care se confruntă administrațiile 

fiscale este lipsa accesului în timp util la 

informații complete și pertinente 

referitoare la strategiile de planificare 

fiscală ale întreprinderilor multinaționale. 

Astfel de informații ar trebui puse la 

dispoziția publicului, pentru ca 

autoritățile fiscale să reacționeze rapid la 

riscurile fiscale, evaluând mai bine aceste 

riscuri, orientând operațiunile de control 

și avertizând cu privire la modificările 

necesare în legislația în vigoare. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/80 

Amendamentul  80 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0050/2018 

Paul Tang 

O bază fiscală comună a societăților 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Din veniturile impozabile ar trebui 

deduse cheltuielile de funcționare și 

anumite alte elemente. În mod normal, 

printre cheltuielile de funcționare 

deductibile ar trebui să se numere toate 

costurile legate de vânzări și cheltuielile 

legate de producerea, conservarea și 

asigurarea veniturilor. Pentru a sprijini 

inovarea în economie și modernizarea 

pieței interne, este necesar să se prevadă 

deduceri pentru costurile de cercetare și 

dezvoltare, inclusiv super-deduceri, care 

ar trebui să fie integral înregistrate la 

cheltuieli în anul în care au fost suportate 

(cu excepția bunurilor imobile). Micile 

societăți în faza de lansare fără 

întreprinderi asociate și care sunt în mod 

particular inovatoare (o categorie care va 

cuprinde îndeosebi întreprinderile nou 

înființate) ar trebui, de asemenea, să fie 

sprijinite prin super-deduceri majorate 

pentru cheltuielile de cercetare și 

dezvoltare. Pentru a garanta certitudinea 

juridică, ar trebui să existe, de asemenea, o 

listă a cheltuielilor nedeductibile. 

(8) Din veniturile impozabile ar trebui 

deduse cheltuielile de funcționare și 

anumite alte elemente. În mod normal, 

printre cheltuielile de funcționare 

deductibile ar trebui să se numere toate 

costurile legate de vânzări și cheltuielile 

legate de producerea, conservarea și 

asigurarea veniturilor. Pentru a sprijini 

inovarea în economie și modernizarea 

pieței interne, este necesar să se prevadă 

deduceri, iar contribuabilii ar trebui să 

primească un credit fiscal pentru costurile 

reale de cercetare și dezvoltare legate de 

cheltuielile cu personalul, 

subcontractanții, lucrătorii temporari și 

lucrătorii independenți, iar aceste 

deduceri ar trebui să fie integral 

înregistrate la cheltuieli în anul în care au 

fost suportate (cu excepția bunurilor 

imobile). Pentru a se evita utilizarea 

abuzivă a deducerilor este nevoie de o 

definiție clară a costurilor de cercetare și 

dezvoltare. Pentru a garanta certitudinea 

juridică, ar trebui să existe, de asemenea, o 

listă a cheltuielilor nedeductibile. În plus, 

pentru a evita finanțarea cercetării și 

dezvoltării de noi instrumente financiare 

potențial nocive și pentru a limita 

deducerea pentru cercetare și dezvoltare 

la investiții strategice și viitoare 
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fundamentale, astfel de cheltuieli nu ar 

trebui să fie deductibile în măsura în care 

vizează întreprinderile financiare. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/81 

Amendamentul  81 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0050/2018 

Paul Tang 

O bază fiscală comună a societăților 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Prin derogare de la alineatul 2, 

cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare 

legate de dezvoltarea unor noi produse 

financiare de către întreprinderile 

financiare nu sunt deductibile. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Amendamentul  82 

Eva Joly 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0050/2018 

Paul Tang 

O bază fiscală comună a societăților 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 62 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 62a 

 Cota comună minimă efectivă de 

impozitare 

 Până la 31 decembrie 2018, Comisia 

prezintă o propunere legislativă privind o 

cotă comună minimă efectivă de 

impozitare de cel puțin 20 % în toate 

statele membre. 

Or. en 

 

 


