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7.3.2018 A8-0051/68 

Amendamentul  68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

O bază fiscală consolidată comună a societăților 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Formula de repartizare a bazei 

fiscale consolidate ar trebui să cuprindă 

trei factori cu pondere egală, și anume 

forța de muncă, activele și vânzările în 

funcție de destinație. Acești factori cu 

pondere egală ar trebui să reflecte o 

abordare echilibrată privind distribuirea 

profiturilor impozabile între statele 

membre în cauză și să asigure că profiturile 

sunt impozitate acolo unde sunt câștigate 

efectiv. Prin urmare, forța de muncă și 

activele ar trebui să fie alocate statului 

membru în care este efectuată munca sau în 

care sunt situate activele, acordându-se, 

astfel, importanța corespunzătoare 

intereselor statului membru de origine, în 

timp ce vânzările ar trebui să fie alocate 

statului membru de destinație a bunurilor 

sau serviciilor. Pentru a ține cont de 

diferențele dintre nivelurile salariilor din 

întreaga Uniune și, prin urmare, pentru a 

permite o distribuire corectă a bazei fiscale 

consolidate, factorul forță de muncă ar 

trebui să cuprindă atât masa salarială, cât și 

numărul de angajați (fiecare element având 

aceeași pondere). De asemenea, factorul 

active ar trebui să fie compus din toate 

imobilizările corporale, dar nu și din 

(10) Formula de repartizare a bazei 

fiscale consolidate ar trebui să cuprindă 

patru factori cu pondere egală, și anume 

forța de muncă, activele, vânzările în 

funcție de destinație, precum și colectarea 

și utilizarea datelor cu caracter personal 

ale utilizatorilor de platforme și servicii 

online. Acești factori cu pondere egală ar 

trebui să reflecte o abordare echilibrată 

privind distribuirea profiturilor impozabile 

între statele membre în cauză și să asigure 

că profiturile sunt impozitate acolo unde 

sunt câștigate efectiv. Prin urmare, forța de 

muncă și activele ar trebui să fie alocate 

statului membru în care este efectuată 

munca sau în care sunt situate activele, 

acordându-se, astfel, importanța 

corespunzătoare intereselor statului 

membru de origine, în timp ce vânzările ar 

trebui să fie alocate statului membru de 

destinație a bunurilor sau serviciilor. 

Pentru a ține cont de diferențele dintre 

nivelurile salariilor din întreaga Uniune și, 

prin urmare, pentru a permite o distribuire 

corectă a bazei fiscale consolidate, factorul 

forță de muncă ar trebui să cuprindă atât 

masa salarială, cât și numărul de angajați 

(fiecare element având aceeași pondere). 
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imobilizările necorporale și activele 

financiare, din cauza naturii lor mobile și 

a riscului aferent ca normele prezentei 

directive să fie eludate. În cazul în care, 

din cauza unor circumstanțe excepționale, 

rezultatul repartizării nu reflectă în mod 

echitabil volumul activității, o clauză de 

salvgardare ar trebui să prevadă 

posibilitatea utilizării unei alte metode de 

alocare a venitului. 

De asemenea, factorul active ar trebui să 

fie compus numai din imobilizările 

corporale. În cazul în care, din cauza unor 

circumstanțe excepționale, rezultatul 

repartizării nu reflectă în mod echitabil 

volumul activității, o clauză de salvgardare 

ar trebui să prevadă posibilitatea utilizării 

unei alte metode de alocare a venitului. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament reia amendamentul 10 al Comisiei ECON, astfel cum a fost adoptat, dar 

reintroduce cuvântul „fixed” (fixe) înainte de „tangible assets”. 
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7.3.2018 A8-0051/69 

Amendamentul  69 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Martina 

Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Helmut 

Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

O bază fiscală consolidată comună a societăților 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Comisia ar trebui să realizeze de 

urgență o nouă evaluare a impactului 

bazată pe datele mai cuprinzătoare și mai 

exacte furnizate în conformitate cu 

reglementarea OCDE privind raportarea 

pentru fiecare țară în parte, care pot fi în 

prezent accesate în mod privat de către 

autoritățile fiscale ale statelor membre. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0051/70 

Amendamentul  70 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

O bază fiscală consolidată comună a societăților 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 5 c (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5c. Definiția colectării și utilizării în 

scop comercial a datelor cu caracter 

personal în contextul colectării și utilizării 

datelor cu caracter personal ale 

utilizatorilor de platforme și servicii 

online se stabilește în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679. 

 (i) Colectarea de date la nivelul 

fiecărui stat membru se referă în mod 

exclusiv la datele colectate la punctul de 

origine inițial al utilizatorilor de 

platforme și servicii online și nu la datele 

colectate care se află în tranzit sau sunt 

stocate. 

 (ii) Atunci când se ia în considerare 

utilizarea datelor cu caracter personal ale 

utilizatorilor de platforme și servicii 

online, ar trebui să se garanteze faptul că 

nu există o dublare a altor factori incluși 

în cadrul formulei, cum ar fi vânzările. 

Or. en 

 

 


