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20.3.2019 A8-0170/85

Amendamentul 85
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
în numele Grupului S&D

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 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. constată că Directiva 2011/85/UE 
a Consiliului privind cerințele pentru 
cadrele bugetare ale statelor membre 
impune statelor membre să asigure 
publicarea în timp util și periodic a 
datelor fiscale pentru toate subsectoarele 
administrației publice, inclusiv informații 
privind impactul cheltuielilor fiscale 
asupra veniturilor; este îngrijorat de 
faptul că această obligație nu este aplicată 
de majoritatea statelor membre; invită 
Comisia să evalueze aplicarea acestei 
cerințe și să utilizeze aceste informații 
pentru a evalua costul stimulentelor 
fiscale în fiecare stat membru;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/86

Amendamentul 86
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
în numele Grupului S&D

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 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. constată că, până în prezent, în 
timp ce Comisia calculează o estimare a 
diferenței de impozitare a TVA pentru 
UE, numai 15 state membre își pregătesc 
propriile estimări privind diferențele 
fiscale naționale; invită fiecare stat 
membru, sub îndrumarea Comisiei, să 
elaboreze o estimare cuprinzătoare a 
diferențelor fiscale, care să nu se limiteze 
la TVA și să includă o evaluare a costului 
tuturor stimulentelor fiscale;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/87

Amendamentul 87
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
în numele Grupului S&D

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 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. constată că cele mai recente 
estimări ale evaziunii fiscale în UE indică 
o cifră de aproximativ 825 miliarde EUR 
pe an1a;
__________________
1a Richard Murphy, ‘The European Tax 
Gap’, 2019 - 
http://www.taxresearch.org.uk/Documents
/EUTaxGapJan19.pdf

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/88

Amendamentul 88
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
în numele Grupului S&D

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 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită Comisia să publice un 
pachet legislativ care să reglementeze 
schemele de planificare fiscală și să le 
excludă pe cele agresive, în special prin 
intermediul unor reguli stricte de 
combatere a abuzurilor care se aplică în 
interiorul, dar și în afara UE;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/89

Amendamentul 89
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
în numele Grupului S&D

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. ia act de faptul că UE a adoptat un 
impozit la ieșire, prin Directiva împotriva 
evitării obligațiilor fiscale (ATAD I), 
permițând statelor membre să impoziteze 
valoarea economică a câștigului de capital 
creat pe teritoriul său, chiar dacă acest 
câștig nu a fost încă realizat la momentul 
ieșirii; consideră că ar trebui consolidat 
principiul impozitării profiturilor în statele 
membre înainte ca ele să părăsească 
Uniunea, de exemplu prin reținerea în mod 
coordonat a impozitelor pe dividende și pe 
redevențe, astfel încât să se elimine 
lacunele existente și să se evite ca 
profiturile să părăsească UE fără să fie 
impozitate; invită Consiliul să reia 
negocierile cu privire la propunerea privind 
dobânzile și redevențele41; ia act de faptul 
că tratatele fiscale reduc adesea rata 
impozitului reținut la sursă în vederea 
evitării dublei impozitări42;

__________________
41 Propunere de directivă a Consiliului din 
11 noiembrie 2011 privind sistemul comun 
de impozitare aplicabil plăților de dobânzi 
și de redevențe efectuate între societăți 
asociate din state membre diferite 
(COM(2011)0714).
42 Hearson M. The European Union’s Tax 

36. ia act de faptul că UE a adoptat un 
impozit la ieșire, prin Directiva împotriva 
evitării obligațiilor fiscale (ATAD I), 
permițând statelor membre să impoziteze 
valoarea economică a câștigului de capital 
creat pe teritoriul său, chiar dacă acest 
câștig nu a fost încă realizat la momentul 
ieșirii; consideră că ar trebui consolidat 
principiul impozitării profiturilor în statele 
membre înainte ca ele să părăsească 
Uniunea, de exemplu prin reținerea în mod 
coordonat a impozitelor pe dividende și pe 
redevențe, astfel încât să se elimine 
lacunele existente și să se evite ca 
profiturile să părăsească UE fără să fie 
impozitate; invită Consiliul să reia 
negocierile cu privire la propunerea privind 
dobânzile și redevențele41, inclusiv un 
nivel minim de impozitare; ia act de faptul 
că tratatele fiscale reduc adesea rata 
impozitului reținut la sursă în vederea 
evitării dublei impozitări42;

__________________
41 Propunere de directivă a Consiliului din 
11 noiembrie 2011 privind sistemul comun 
de impozitare aplicabil plăților de dobânzi 
și de redevențe efectuate între societăți 
asociate din state membre diferite 
(COM(2011)0714).
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Treaties with Developing Countries– 
Leading By Example? (Au tratatele fiscale 
ale Uniunii Europene puterea 
exemplului?), 27 septembrie 2018.

42 Hearson M., The European Union’s Tax 
Treaties with Developing Countries: 
Leading By Example? (Au tratatele fiscale 
ale Uniunii Europene puterea 
exemplului?), 27 September 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/90

Amendamentul 90
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
în numele Grupului S&D

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 86

Propunerea de rezoluție Amendamentul

86. regretă faptul că comisarul 
responsabil de fiscalitate nu recunoaște 
nevoia de a extinde actualul sistem pentru 
schimbul de informații între autoritățile 
fiscale naționale;

86. constată că comisarul responsabil 
de fiscalitate preferă în prezent să 
evalueze efectele numeroaselor acte 
legislative care intră în vigoare înainte de 
a decide să extindă mai mult  actualul 
sistem pentru schimbul de informații între 
autoritățile fiscale naționale;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/91

Amendamentul 91
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
în numele Grupului S&D

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 113 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

113a. regretă faptul că întreprinderile 
pot încheia cu guvernele acorduri care le 
permit să nu plătească aproape deloc 
impozite într-o anumită țară, deși 
desfășoară o activitate substanțială în țara 
respectivă; evidențiază, în acest context, o 
soluție fiscală între autoritatea fiscală 
olandeză și Royal Dutch Shell plc care 
pare să încalce legislația fiscală olandeză 
pentru singurul motiv că sediul central al 
întreprinderii în cauză ar fi situat în 
Țările de Jos după fuzionarea celor două 
foste întreprinderi-mamă și care are drept 
rezultat o scutire de la impozitul pe 
dividendele olandeze;  subliniază că, în 
același timp, investigațiile recente par să 
arate că întreprinderea nu plătește niciun 
impozit pe profit nici în Țările de Jos;  își 
reiterează solicitarea adresată Comisiei de 
a investiga acest caz de posibil ajutor de 
stat ilegal;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/92

Amendamentul 92
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
în numele Grupului S&D

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 216

Propunerea de rezoluție Amendamentul

216. reamintește că obligațiile de 
cunoaștere a clientelei și de precauție 
privind clientela sunt esențiale și ar trebui 
să continue pe tot parcursul relației de 
afaceri, iar tranzacțiile clienților ar trebui 
să fie monitorizate continuu și atent pentru 
a detecta activitățile suspecte sau 
neobișnuite; reamintește, în acest context, 
obligația entităților obligate de a informa 
rapid unitățile naționale de informații 
financiare, din proprie inițiativă, cu privire 
la tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, 
de infracțiuni principale asociate sau de 
finanțare a terorismului; regretă faptul că, 
în ciuda eforturilor Parlamentului, DCSB5 
continuă, în ultimă instanță, să permită ca 
persoana sau persoanele fizice care ocupă 
funcții de conducere de rang superior să fie 
înregistrate ca beneficiari reali ai unei 
societăți sau ai unei fiducii, în timp ce 
beneficiarul real efectiv nu este cunoscut 
sau există o suspiciune cu privire la acesta;

216. reamintește că obligațiile de 
cunoaștere a clientelei și de precauție 
privind clientela sunt esențiale și ar trebui 
să continue pe tot parcursul relației de 
afaceri, iar tranzacțiile clienților ar trebui 
să fie monitorizate continuu și atent pentru 
a detecta activitățile suspecte sau 
neobișnuite; reamintește, în acest context, 
obligația entităților obligate de a informa 
rapid unitățile naționale de informații 
financiare, din proprie inițiativă, cu privire 
la tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, 
de infracțiuni principale asociate sau de 
finanțare a terorismului; regretă faptul că, 
în ciuda eforturilor Parlamentului, DCSB5 
continuă, în ultimă instanță, să permită ca 
persoana sau persoanele fizice care ocupă 
funcții de conducere de rang superior să fie 
înregistrate ca beneficiari reali ai unei 
societăți sau ai unei fiducii, în timp ce 
beneficiarul real efectiv nu este cunoscut 
sau există o suspiciune cu privire la acesta; 
invită Comisia, cu ocazia următoarei 
revizuiri a normelor privind AML în UE, 
să facă o evaluare clară a impactului 
acestei dispoziții asupra disponibilității 
unor informații fiabile privind 
proprietatea efectivă în statele membre și 
să propună eliminarea acesteia în cazul în 
care există dovezi că dispoziția este 
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predispusă la abuzuri care vizează 
protejarea identității beneficiarilor 
efectivi;

Or. en


