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20.3.2019 A8-0170/56

Amendamentul 56
Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, João Ferreira, João Pimenta 
Lopes, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Nikolaos 
Chountis, Marisa Matias, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 1a. subliniază că globalizarea 
capitalistă și libera circulație a 
capitalurilor au creat condițiile perfecte 
pentru conceperea unor mecanisme de 
erodare a bazei impozabile și de transfer 
al profiturilor și au consacrat, în același 
timp, o distorsionare structurală în 
elaborarea politicilor în beneficiul 
deținătorilor de capital și al 
întreprinderilor multinaționale (IMN), 
care a promovat divergențele și asimetriile 
dintre țări și clase sociale; subliniază, în 
plus, că libera circulație a capitalurilor, 
dereglementarea și liberalizarea 
sistemului financiar și bancar și 
concurența fiscală tot mai acerbă dintre 
statele membre - toate promovate de 
instituțiile și legislația UE cu sprijinul 
forțelor europene de dreapta și social-
democrate - stau la baza creșterii 
numărului de mecanisme de evaziune 
fiscală și de evitare a sarcinilor fiscale și a 
scandalurilor aferente;
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20.3.2019 A8-0170/57

Amendamentul 57
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios 
Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 4a. relevă faptul că frauda fiscală, 
evaziunea fiscală și planificarea fiscală 
agresivă sunt consecința directă a 
întregului proces de liberalizare 
economică, pe fundalul privatizării și 
dereglementării sistemului financiar și al 
liberei circulații a capitalurilor; 
subliniază, prin urmare, faptul că 
controlul public asupra sistemului 
financiar și a circulației capitalurilor ar 
trebui să reprezinte o componentă-cheie a 
combaterii acestui flagel;
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20.3.2019 A8-0170/58

Amendamentul 58
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 8a. solicită să fie depuse eforturi reale 
de combatere a evaziunii fiscale și a 
evitării obligațiilor fiscale, prin 
introducerea unor sancțiuni disuasive 
pentru teritoriile offshore, în special și, ca 
prim pas, pentru cele care își desfășoară 
activitatea pe continentul european; 
consideră că statele membre ar trebui să 
coopereze prin instituirea unui sistem 
coordonat de monitorizare a mișcărilor de 
capital în vederea combaterii evaziunii 
fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a 
spălării de bani1a;
________________________________
1a Punctul 48 din poziția sa din 14 
noiembrie 2018 privind cadrul financiar 
multianual 2021-2027, Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0449.
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20.3.2019 A8-0170/59

Amendamentul 59
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 8b. remarcă faptul că concurența 
fiscală, cu efectele sale dăunătoare, nu 
este doar permisă, ci chiar încurajată de 
Comisia Europeană, excepție făcând doar 
„acordurile speciale”, care sunt tratate ca 
ajutor de stat, în încercarea de a atrage 
investiții străine, chiar și în condițiile în 
care eficacitatea acestei strategii a fost în 
mod serios pusă la îndoială1a;
________________________________
1a Comisia independentă de reformă a 
impozitării societăților comerciale la nivel 
internațional (ICRICT), „Four ways to 
tackle international tax competition” 
(Patru moduri de combatere a 
concurenței fiscale internaționale), 
noiembrie 2016.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/60

Amendamentul 60
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 12a. ia act de faptul că se utilizează 
transformări, fuziuni sau divizări abuzive, 
care constituie aranjamente artificiale sau 
echivalează cu dumpingul social, fiind 
asociate totodată cu reducerea obligațiilor 
fiscale sau restricționarea drepturilor 
sociale ale angajaților1a; invită Comisia să 
evalueze impactul social al unor astfel de 
instrumente în statele membre;
__________________
1a Avizul Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare referitor la 
propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce 
privește transformările, fuziunile și 
divizările transfrontaliere 
[COM(2018)0241 – C8-0167/2018 –
2018/0114(COD)].
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20.3.2019 A8-0170/61

Amendamentul 61
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Martin Schirdewan, 
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 12b. observă că mai mulți experți au 
pus în evidență faptul că reducerea 
nivelului de impozitare a societăților cu 
scopul de a atrage investiții nu numai că 
nu are un impact notabil asupra 
capacității de a atrage investiții, care este, 
în mod normal, influențată de alți factori, 
cum ar fi, printre altele, proximitatea 
resurselor sau a piețelor și a 
infrastructurii disponibile, ci influențează, 
în plus, în mod negativ eforturile de 
combatere a corupției și a instabilității 
financiare și de asigurare a 
sustenabilității serviciilor publice1a;
__________________
1a Shaxson, N., The Finance Curse: how 
global finance is making us all poorer. 
Penguin, 2018.
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20.3.2019 A8-0170/62

Amendamentul 62
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Martin Schirdewan, 
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 35a. remarcă faptul că în propunerea 
privind CCCTB a Comisiei se afirmă că 
„factorul active ar trebui să fie compus 
din toate imobilizările corporale, dar nu și 
din imobilizările necorporale și activele 
financiare, din cauza naturii lor mobile și 
a riscului aferent”, în timp ce textul 
adoptat de Parlament a indicat faptul că 
factorul active ar trebui să fie compus 
numai din imobilizări corporale1a; invită 
Consiliul să ia în considerare aceste 
poziții în procesul de stabilire a unei 
formule de repartizare care să conducă la 
o distribuție echitabilă și eficientă a bazei 
de impozitare a societăților;
________________________________
1a Texte adoptate, P8_TA(2018)0087.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/63

Amendamentul 63
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 
Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 36a. regretă că, la nivelul UE, nu se 
aplică impozite reținute la sursă asupra 
plăților de dobânzi și de redevențe 
efectuate între părți afiliate nici atunci 
când cealaltă parte nu este supusă efectiv 
impozitului pe profitul care rezultă din 
respectivele plăți în celălalt stat membru; 
remarcă totuși faptul că, în așteptarea 
reluării de către Consiliu a negocierilor 
privind propunerea referitoare la plățile 
de dobânzi și de redevențe, considerentul 
(3) din Directiva privind dobânzile și 
redevențele1a prevede deja faptul că „este 
necesar să se garanteze că plata 
dobânzilor și a redevențelor este 
impozitată o singură dată într-un stat 
membru”, iar această dispoziție ar putea 
fi, așadar, utilizată pentru a impune 
perceperea impozitului reținut la sursă în 
cazul în care există riscul ca dobânzile și 
redevențele să nu fie impozitate în niciun 
stat membru, deoarece dispoziția în cauză 
nu se opune reținerii impozitului la sursă 
în astfel de cazuri2a;
________________________________
1a Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 
3 iunie 2003 privind sistemul comun de 
impozitare, aplicabil plăților de dobânzi și 
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de redevențe efectuate între societăți 
asociate din state membre diferite (JO L 
157, 26.6.2003, p. 49).
2a Jarass, L. și Obermair, G.M., What an 
Individual EU Country Can Do 
Unilaterally to Counteract BEPS (Ce 
poate face o țară individuală a UE în mod 
unilateral pentru a contracara BEPS). 
Retipărit din Tax Notes Int’l, 24 august 
2015, p. 697.
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20.3.2019 A8-0170/64

Amendamentul 64
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 36b. invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă privind introducerea 
unui impozit cu reținere la sursă la 
nivelul UE asupra dividendelor, aplicat de 
statele membre, pentru a se asigura că 
profiturile generate în Uniune sunt 
impozitate cel puțin o dată înainte de a-i 
părăsi teritoriul; observă că o astfel de 
propunere ar trebui să includă un sistem 
de rambursare, pentru a preveni dubla 
impozitare; subliniază faptul că un astfel 
de sistem general de impozitare cu 
reținere la sursă bazat pe metoda 
creditului are avantajul de a preveni 
dubla neimpozitare și erodarea bazei 
impozabile și transferul profiturilor 
(BEPS), fără a crea cazuri de dublă 
impozitare1a;
________________________________
1a Rezoluția Parlamentului European din 
6 iulie 2016 referitoare la deciziile fiscale 
și alte măsuri similare sau cu efecte 
similare.
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20.3.2019 A8-0170/65

Amendamentul 65
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 46 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 46a. solicită ca definirea „sediului 
permanent” să se alinieze în mai mare 
măsură la modul în care este definit acest 
termen în Convenția-model a ONU 
asupra impozitării, pentru ca definiția 
„sediului permanent” să cuprindă nu 
numai contribuabilii cu un loc de 
reședință stabil într-un stat membru, ci și 
activitățile economice desfășurate fără a fi 
necesară prezența fizică;

Or. en
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