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7.3.2018 A8-0050/85 

Amendamentul  85 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

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 2 – alineatul 1 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) este membră a unui grup consolidat 

în scopuri de contabilitate financiară cu un 

venit total consolidat al grupului care 

depășește 750 000 000 EUR în exercițiul 

financiar care precedă exercițiul financiar 

relevant; 

(c) este membră a unui grup consolidat 

în scopuri de contabilitate financiară cu un 

venit total consolidat al grupului care 

depășește 50 000 000 EUR în exercițiul 

financiar care precedă exercițiul financiar 

relevant; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Amendamentul  86 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

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 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în cazul unei entități, 

contribuabilul, singur sau împreună cu 

întreprinderile sale asociate, deține o 

participație directă sau indirectă de mai 

mult de 50% din drepturile de vot sau 

deține, direct sau indirect, mai mult de 50% 

din capital sau are dreptul la mai mult de 

50% din profitul entității respective; și 

(a) în cazul unei entități, 

contribuabilul, singur sau împreună cu 

întreprinderile sale asociate, deține o 

participație directă sau indirectă de mai 

mult de 50% din drepturile de vot sau 

deține, direct sau indirect, mai mult de 50% 

din capital sau are dreptul la mai mult de 

50% din profitul entității respective, sau 

atunci când sediul principal al entității 

respective poate fi considerat locul de 

administrare efectivă unde se 

implementează deciziile administrative și 

comerciale cheie care orientează sau 

influențează activitatea economică a 

entității respective; și 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/87 

Amendamentul  87 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

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 59 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) impozitul pe profit plătit efectiv de 

către entitate sau sediul permanent pentru 

profiturile sale este mai mic decât 

diferența dintre impozitul pe profit care ar 

fi fost perceput pentru profiturile entității 

sau sediului permanent în conformitate 

cu dispozițiile prezentei directive și 

impozitul pe profit plătit efectiv pentru 

profiturile respective de către entitate sau 

sediul permanent. 

(b) profiturile entității sau sediului 

permanent fac obiectul unei cote efective 

a impozitului pe profit mai mică decât 

75% din rata efectivă a impozitului care 

ar fi fost percepută în statul membru al 

contribuabilului; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Amendamentul  88 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

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 59 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care o entitate sau un sediu 

permanent beneficiază de același tratament 

ca o societate străină controlată, în temeiul 

alineatului (1), venitul nedistribuit al 

entității sau al sediului permanent este 

supus impozitului în măsura în care 

rezultă din următoarele categorii: 

În cazul în care o entitate sau un sediu 

permanent beneficiază de același tratament 

ca o societate străină controlată, în temeiul 

alineatului (1), toate veniturile străine ale 

entității sau ale sediului permanent fac 

obiectul impozitării. 

Or. en 

 

 


