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PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite 

întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0198), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (1) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0146/2016), 

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus, 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Național al Irlandei și 

Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu 

respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 

20161, 

– având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare 

și Comisiei pentru afaceri juridice desfășurate în temeiul articolului 55 din 

Regulamentul de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei 

pentru afaceri juridice (A8-0000/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1  JO C 487, 28.12.2016, p. 62. 
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Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) Un sistem de impozitare a 

întreprinderilor corect și eficace ar trebui 

să devină piatra de temelie a pieței unice; 

de asemenea, este esențial să se adopte o 

abordare coordonată și armonizată a 

punerii în aplicare a sistemelor fiscale 

naționale pentru a se garanta buna 

funcționare a pieței unice și reușita 

uniunii piețelor de capital, ceea ce ar 

contribui la prevenirea evaziunii fiscale și 

a transferului profiturilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Consolidarea controlului public al 

impozitului pe profit suportat de 

întreprinderile multinaționale care 

desfășoară activități în Uniune este un 

element esențial pentru a promova 

responsabilitatea socială corporativă, a 

contribui la prosperitate prin intermediul 

fiscalității, a favoriza o concurență fiscală 

mai echitabilă în Uniune prin intermediul 

unei dezbateri publice mai bine 

documentate și a restabili încrederea 

publicului în echitatea sistemelor fiscale 

naționale. Acest control public poate fi 

realizat prin intermediul unui raport privind 

informațiile referitoare la impozitul pe 

profit, indiferent de locul în care este 

stabilită întreprinderea-mamă de cel mai 

(5) Evaziunea fiscală și evitarea 

obligațiilor fiscale reprezintă o pierdere 

considerabilă a veniturilor pentru statele 

membre, acest fapt reducând capacitatea 

lor de a investi în măsuri pentru a 

favoriza ocuparea forței de muncă, a 

combate sărăcia și a dezvolta sisteme de 

sănătate eficace pentru toți. Consolidarea 

controlului public al impozitului pe profit 

suportat de întreprinderile multinaționale 

care desfășoară activități în Uniune este un 

element esențial pentru a promova 

responsabilitatea socială corporativă, a 

contribui la prosperitate prin intermediul 

fiscalității, a favoriza o concurență fiscală 

mai echitabilă în Uniune prin intermediul 

unei dezbateri publice mai bine 
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înalt rang a grupului multinațional. documentate și a restabili încrederea 

publicului în echitatea sistemelor fiscale 

naționale. Acest control public poate fi 

realizat prin intermediul unui raport privind 

informațiile referitoare la impozitul pe 

profit, indiferent de locul în care este 

stabilită întreprinderea-mamă de cel mai 

înalt rang a grupului multinațional. 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Raportul privind informațiile 

referitoare la impozitul pe profit ar trebui 

să furnizeze informații privind toate 

activitățile unei întreprinderi sau ale tuturor 

întreprinderilor afiliate ale unui grup 

controlat de o întreprindere-mamă de cel 

mai înalt rang. Aceste informații ar trebui 

să se bazeze pe specificațiile de raportare 

din acțiunea 13 din BEPS și ar trebui să se 

limiteze la ceea ce este necesar pentru a 

permite un control public eficace, pentru 

a se asigura că divulgarea nu generează 

riscuri sau dezavantaje disproporționate. 
Raportul ar trebui să includă și o scurtă 

descriere a naturii activităților. Această 

descriere se poate baza pe clasificarea 

prevăzută în tabelul 2 din capitolul V anexa 

III din „Orientările privind documentația 

prețurilor de transfer” ale OCDE. Raportul 

ar trebui să includă o prezentare generală 

care să ofere explicații în cazul existenței 

unor discrepanțe semnificative la nivelul 

grupului între valoarea impozitelor 

acumulate și valoarea impozitelor plătite, 

ținând seama de valorile corespunzătoare 

referitoare la exercițiile financiare 

anterioare. 

(8) Raportul privind informațiile 

referitoare la impozitul pe profit ar trebui 

să furnizeze informații privind toate 

activitățile unei întreprinderi sau ale tuturor 

întreprinderilor afiliate ale unui grup 

controlat de o întreprindere-mamă de cel 

mai înalt rang. Aceste informații ar trebui 

să se bazeze pe specificațiile de raportare 

din acțiunea 13 din BEPS. Raportul ar 

trebui să includă și o scurtă descriere a 

naturii activităților. Această descriere se 

poate baza pe clasificarea prevăzută în 

tabelul 2 din capitolul V anexa III din 

„Orientările privind documentația 

prețurilor de transfer” ale OCDE. Raportul 

ar trebui să includă o prezentare generală 

care să ofere explicații în cazul existenței 

unor discrepanțe semnificative la nivelul 

grupului între valoarea impozitelor 

acumulate și valoarea impozitelor plătite, 

ținând seama de valorile corespunzătoare 

referitoare la exercițiile financiare 

anterioare. 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a asigura un nivel de 

detaliere care să le permită cetățenilor să 

evalueze mai bine modul în care 

întreprinderile multinaționale contribuie la 

prosperitate în fiecare stat membru, 

informațiile ar trebui defalcate pe stat 

membru. În plus, informațiile privind 

operațiunile întreprinderilor 

multinaționale ar trebui, de asemenea, 

prezentate cu un nivel ridicat de detaliere 

în ceea ce privește anumite jurisdicții 

fiscale care ridică probleme deosebite. 

Pentru toate celelalte operațiuni din țările 

terțe, informațiile ar trebui furnizate într-

o formă agregată. 

(9) Pentru a asigura un nivel de 

detaliere care să le permită cetățenilor să 

evalueze mai bine modul în care 

întreprinderile multinaționale contribuie la 

prosperitate în fiecare stat membru, 

informațiile ar trebui defalcate pe 

jurisdicție. 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Statele membre ar trebui să se 

asigure că un nivel adecvat de resurse 

umane, tehnice și financiare sunt dedicate 

în cadrul administrațiilor fiscale 

schimbului automat de informații, 

prelucrării datelor și combaterii fraudei 

fiscale și a evaziunii fiscale. 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Sindicatele și angajații din 

întreprinderile multinaționale ar trebui să 

fie informați periodic și în mod 

corespunzător cu privire la situația 

întreprinderii, inclusiv cu privire la 

numărul de persoane angajate pe baza 

echivalentului normă întreagă, la profitul 

realizat și cuantumul impozitului pe profit 

plătit, precum și la obiectivele și planul 

viitor de investiții al întreprinderii. 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru a stabili anumite jurisdicții 

fiscale pentru care ar trebui prezentat un 

nivel ridicat de detaliere, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 

290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

în ceea ce privește întocmirea unei liste 

comune la nivelul Uniunii a acestor 

jurisdicții fiscale. Această listă ar trebui 

elaborată pe baza anumitor criterii, 

identificate pe baza anexei 1 la 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European și Consiliu privind o strategie 

externă pentru impozitarea eficace [COM 

(2016) 24 final]. Este deosebit de 

importantă efectuarea de către Comisie a 

unor consultări adecvate în cursul 

lucrărilor pregătitoare, inclusiv la nivel de 

experți, și desfășurarea acestor consultări 

în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional privind o mai 

eliminat 
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bună legiferare, care a fost aprobat de 

Parlamentul European, Consiliu și 

Comisie și a cărui semnătură oficială 

urmează să aibă loc. În special, pentru a 

asigura participarea egală la pregătirea 

actelor delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele 

simultan cu experții din statele membre, 

iar experții lor au acces în mod sistematic 

la reuniunile grupurilor de experți ale 

Comisiei care se ocupă de pregătirea 

actelor delegate. 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a)  Pentru a se asigura condiții 

uniforme de punere în aplicare a 

articolului 48b alineatele (1), (3), (4) și (6) 

și a articolului 48c alineatul (5) din 

Directiva 2013/34/UE, ar trebui, de 

asemenea, conferite competențe de 

executare Comisiei. Respectivele 

competențe ar trebui exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului1a.  

 ________________ 

 1a Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

Or. en 
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Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 b – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre impun întreprinderilor-

mamă de cel mai înalt rang care intră sub 

incidența legislațiilor lor naționale și a 

căror cifră de afaceri consolidată netă 

depășește 750 000 000 EUR, precum și 

întreprinderilor care intră sub incidența 

legislațiilor lor naționale, care nu sunt 

întreprinderi afiliate și a căror cifră de 

afaceri netă depășește 750 000 000 EUR 
să întocmească și să publice anual un 

raport privind informațiile referitoare la 

impozitul pe profit. 

Statele membre impun întreprinderilor-

mamă de cel mai înalt rang ale grupurilor 

mari definite la articolul 3 alineatul (7), 

care intră sub incidența legislațiilor lor 

naționale, și întreprinderilor mari definite 

la articolul 3 alineatul (4), care intră sub 

incidența legislațiilor lor naționale care nu 

sunt întreprinderi afiliate să întocmească și 

să publice anual un raport privind 

informațiile referitoare la impozitul pe 

profit. 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 b – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Raportul privind informațiile referitoare la 

impozitul pe profit se pune la dispoziția 

publicului pe site-ul internet al 

întreprinderii la data publicării sale. 

Raportul privind informațiile referitoare la 

impozitul pe profit se publică conform 

unui model comun disponibil într-un 

format de date deschis și se pune la 

dispoziția publicului pe site-ul de internet 

al întreprinderii la data publicării sale în 

cel puțin una dintre limbile oficiale ale 

Uniunii. La aceeași dată, întreprinderea 

depune, de asemenea, raportul într-un 

registru public administrat de Comisia 

Europeană. 

Or. en 
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Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 b – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre impun filialelor mari și 

mijlocii menționate la articolul 3 

alineatele (3) și (4) care intră sub incidența 

legislațiilor lor naționale și care sunt 

controlate de către o întreprindere-mamă 

de cel mai înalt rang a cărei cifră de afaceri 

consolidată netă depășește 750 000 000 

EUR și care nu intră sub incidența 

legislației unui stat membru să publice 

anual raportul privind informațiile 

referitoare la impozitul pe profit al 

respectivei întreprinderi-mamă de cel mai 

înalt rang. 

Statele membre impun filialelor care intră 

sub incidența legislațiilor lor naționale și 

care sunt controlate de către o 

întreprindere-mamă de cel mai înalt rang a 

cărei cifră de afaceri consolidată netă 

depășește 40 000 000 EUR și care nu intră 

sub incidența legislației unui stat membru 

să publice anual raportul privind 

informațiile referitoare la impozitul pe 

profit al respectivei întreprinderi-mamă de 

cel mai înalt rang. 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 b – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Raportul privind informațiile referitoare la 

impozitul pe profit se pune la dispoziția 

publicului la data publicării sale pe site-ul 

internet al filialei sau pe site-ul internet al 

unei întreprinderi afiliate. 

Raportul privind informațiile referitoare la 

impozitul pe profit se publică conform 

unui model comun disponibil într-un 

format de date deschis și se pune la 

dispoziția publicului la data publicării sale 

pe site-ul de internet al filialei sau pe site-

ul de internet al unei întreprinderi afiliate 

în cel puțin una dintre limbile oficiale ale 

Uniunii. La aceeași dată, întreprinderea 

depune, de asemenea, raportul într-un 

registru public administrat de Comisia 
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Europeană. 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 b – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Raportul privind informațiile referitoare la 

impozitul pe profit se pune la dispoziția 

publicului la data publicării sale pe site-ul 

internet al sucursalei sau pe site-ul internet 

al unei întreprinderi afiliate. 

Raportul privind informațiile referitoare la 

impozitul pe profit se publică conform 

unui model comun disponibil într-un 

format de date deschis și se pune la 

dispoziția publicului la data publicării sale 

pe site-ul de internet al sucursalei sau pe 

site-ul de internet al unei întreprinderi 

afiliate în cel puțin una dintre limbile 

oficiale ale Uniunii. La aceeași dată, 

întreprinderea depune, de asemenea, 

raportul într-un registru public 

administrat de Comisia Europeană. 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 b – alineatul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) întreprinderea care a înființat 

sucursala este fie o întreprindere afiliată 

unui grup care este controlat de către o 

întreprindere-mamă de cel mai înalt rang 

care nu intră sub incidența legislației unui 

stat membru și a cărei cifră de afaceri 

consolidată netă depășește 750 000 000 

EUR, fie o întreprindere care nu este 

(a) întreprinderea care a înființat 

sucursala este fie o întreprindere afiliată 

unui grup care este controlat de către o 

întreprindere-mamă de cel mai înalt rang 

care nu intră sub incidența legislației unui 

stat membru și a cărei cifră de afaceri 

consolidată netă depășește 40 000 000 

EUR, fie o întreprindere care nu este 
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afiliată și a cărei cifră de afaceri netă 

depășește 750 000 000 EUR; 

afiliată și a cărei cifră de afaceri netă 

depășește 40 000 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 b – alineatul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) întreprinderea-mamă de cel mai 

înalt rang menționată la litera (a) nu are 

o filială mare sau mijlocie, astfel cum se 

menționează la alineatul (3). 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o scurtă descriere a naturii 

activităților; 

(a) denumirea/denumirile, o scurtă 

descriere a naturii activităților și 

amplasarea geografică; 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) numărul de angajați; (b) numărul de angajați în echivalent 

normă întreagă; 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) valoarea activelor și costul anual 

de menținere a acestor active;  

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) vânzările și achizițiile; 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera bc (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bc) valoarea investițiilor defalcate pe 

jurisdicție fiscală; 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) cuantumul cifrei de afaceri nete, 

care include cifra de afaceri realizată cu 

părțile afiliate; 

(c) cuantumul cifrei de afaceri nete, 

inclusiv o distincție între cifra de afaceri 

realizată cu părțile afiliate și cifra de 

afaceri realizată cu părțile neafiliate; 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) capitalul declarat; 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera fb (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fb) imobilizări corporale, altele decât 

numerarul sau echivalentele de numerar;  

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera ga (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) subvențiile publice primite; 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera gb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (gb) o listă a filialelor din fiecare 

jurisdicție fiscală, atât în interiorul, cât și 

în afara Uniunii, precum și datele privind 

filialele respective care corespund 

cerințelor în materie de date cu privire la 

întreprinderea-mamă în temeiul 

prezentului articol; 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
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Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 2 – litera gc (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (gc) toate plățile efectuate către 

guverne pe o bază anuală, conform 

articolului 41 alineatul (5). 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Raportul prezintă informațiile menționate 

la alineatul (2) separat pentru fiecare stat 

membru. În cazul în care un stat membru 

cuprinde mai multe jurisdicții fiscale, 

informațiile sunt regrupate la nivel de stat 

membru. 

Raportul prezintă informațiile menționate 

la alineatul (2) separat pentru fiecare stat 

membru. În cazul în care un stat membru 

cuprinde mai multe jurisdicții fiscale, 

informațiile sunt prezentate separat pentru 

fiecare jurisdicție. 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Raportul prezintă, de asemenea, 

informațiile prevăzute la alineatul (2) din 

prezentul articol separat pentru fiecare 

jurisdicție fiscală care, la finalul 

exercițiului financiar precedent, este 

inclusă în lista comună la nivelul Uniunii 

a anumitor jurisdicții fiscale întocmită în 

Raportul prezintă, de asemenea, 

informațiile prevăzute la alineatul (2) din 

prezentul articol separat pentru fiecare 

jurisdicție fiscală din afara Uniunii. 
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conformitate cu articolul 48g, cu excepția 

cazului în care raportul confirmă în mod 

explicit, sub rezerva responsabilității 

prevăzute la articolul 48e de mai jos, că 

întreprinderile afiliate ale unui grup care 

intră sub incidența legislației unei astfel 

de jurisdicții fiscale nu participă direct la 

tranzacții cu o întreprindere afiliată a 

aceluiași grup care intră sub incidența 

legislației oricărui stat membru. 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 3 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Raportul prezintă informațiile menționate 

la alineatul (2) în mod agregat pentru alte 

jurisdicții fiscale. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 c – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Raportul privind informațiile 

referitoare la impozitul pe profit este 

publicat și pus la dispoziție pe site-ul 

internet în cel puțin una dintre limbile 

oficiale ale Uniunii. 

5. Raportul privind informațiile 

referitoare la impozitul pe profit se publică 

conform unui model comun disponibil 

într-un format de date deschis și se pune 

la dispoziția publicului pe site-ul de 

internet al întreprinderii în cel puțin una 

dintre limbile oficiale ale Uniunii. La 

aceeași dată, întreprinderea depune, de 
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asemenea, raportul într-un registru public 

administrat de Comisia Europeană. 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 e – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că 

membrii organelor administrative, de 

conducere și de control ale filialelor 

menționate la articolul 48b alineatul (3) din 

prezenta directivă, precum și persoana 

(persoanele) desemnată (desemnate) să 

efectueze formalitățile de publicare 

prevăzute la articolul 13 din Directiva 

89/666/CEE pentru sucursala menționată la 

articolul 48b alineatul (4) din prezenta 

directivă, care acționează în limitele 

competențelor conferite de dreptul intern, 

au responsabilitatea colectivă de a se 

asigura, aplicând la nivel maxim 

cunoștințele și abilitățile de care dispun, 
că raportul privind informațiile referitoare 

la impozitul pe profit este întocmit, 

publicat și pus la dispoziție în conformitate 

cu articolele 48b, 48c și 48d. 

2. Statele membre se asigură că 

membrii organelor administrative, de 

conducere și de control ale filialelor 

menționate la articolul 48b alineatul (3) din 

prezenta directivă, precum și persoana 

(persoanele) desemnată (desemnate) să 

efectueze formalitățile de publicare 

prevăzute la articolul 13 din Directiva 

89/666/CEE pentru sucursala menționată la 

articolul 48b alineatul (4) din prezenta 

directivă, care acționează în limitele 

competențelor conferite de dreptul intern, 

au responsabilitatea colectivă de a se 

asigura că raportul privind informațiile 

referitoare la impozitul pe profit este 

întocmit, publicat și pus la dispoziție în 

conformitate cu articolele 48b, 48c și 48d. 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 g  
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 48g eliminat 

Lista comună la nivelul Uniunii a 

anumitor jurisdicții fiscale 

 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 49 în 

ceea ce privește elaborarea unei liste 

comune la nivelul Uniunii a anumitor 

jurisdicții fiscale. Această listă se bazează 

pe evaluarea jurisdicțiilor fiscale care nu 

respectă următoarele criterii: 

 

(1)  transparența și schimbul de 

informații, inclusiv schimbul de 

informații la cerere și schimbul automat 

de informații cu privire la conturile 

financiare; 

 

(2)  concurența fiscală loială;  

(3)  standardele stabilite de G20 și/sau 

OCDE; 

 

(4)  alte standarde relevante, inclusiv 

standarde internaționale stabilite de către 

Grupul de Acțiune Financiară 

Internațională. 

 

Comisia reexaminează periodic lista și, 

dacă este cazul, o modifică pentru a ține 

seama de circumstanțe noi. 

 

Or. en 

 

Amendamentul   33 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 48 j (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 48j 

 Modelul comun pentru raport 

 Comisia, prin intermediul actelor de 
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punere în aplicare, stabilește modelul 

comun menționat la articolul 48b 

alineatele (1), (3), (4) și (6) și la 

articolul 48c alineatul (5). Respectivele 

acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 50 alineatul (2). 

Or. en 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 49 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Articolul 49 se modifică după cum 

urmează: 

eliminat 

(a)  alineatele (2) și (3) se înlocuiesc 

cu următorul text: 

 

„2.  Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 1 

alineatul (2), la articolul 3 alineatul (13), 

la articolul 46 alineatul (2) și la articolul 

48g este conferită Comisiei pe o perioadă 

nedeterminată, începând de la data 

indicată la articolul 54. 

 

3.  Parlamentul European sau 

Consiliul poate revoca în orice moment 

delegarea de competențe menționată la 

articolul 1 alineatul (2), la articolul 3 

alineatul (13), la articolul 46 alineatul (2) 

și la articolul 48g. Decizia de revocare 

pune capăt delegării de competențe 

specificate în cuprinsul său. Ea intră în 

vigoare în ziua următoare datei publicării 

sale în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene sau la o dată ulterioară 

indicată în cuprinsul său. Ea nu aduce 

atingere validității actelor delegate aflate 

deja în vigoare. ” 

 

(b)  se introduce următorul alineat 

(3a): 
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„3a.  Înainte de a adopta un act delegat, 

Comisia consultă experții desemnați de 

fiecare stat membru în conformitate cu 

principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună 

legiferare din [data]. ” 

 

(c) alineatul (5) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 

„5.  Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 1 alineatul (2), al articolului 3 

alineatul (13), al articolului 46 alineatul 

(2) sau al articolului 48g intră în vigoare 

numai în cazul în care Parlamentul 

European sau Consiliul nu au exprimat 

nicio obiecție în termen de două luni de la 

notificarea actului respectiv 

Parlamentului European și Consiliului 

sau dacă, înainte de expirarea acestui 

termen, atât Parlamentul European, cât și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor 

formula obiecții. Această perioadă se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a 

Consiliului. ” 

 

Or. en 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Raportarea publică pentru fiecare țară în parte cu privire la datelor fiscale relevante ale 

întreprinderilor constituie un element esențial în lupta împotriva evaziunii fiscale și a evitării 

obligațiilor fiscale la nivel internațional, precum și împotriva uniformizării la un nivel inferior 

a sistemelor fiscale. Cu toate acestea, avantajele care decurg din această directivă vor merge 

mult mai departe. Odată cu creșterea mobilității și a activităților economice în întreaga Europă 

și la nivel mondial, transparența în termeni de publicare a informațiilor reprezintă o condiție 

necesară pentru o guvernanță corporativă solidă și un instrument de consolidare a 

responsabilității sociale a întreprinderilor. 

 

În prezent, cetățenii nu pot utiliza conturile publicate ale întreprinderilor nici măcar pentru a 

afla dacă întreprinderile multinaționale își desfășoară activitatea în jurisdicțiile lor fiscale. 

Problema se agravează dat fiind faptul că întreprinderile multinaționale devin tot mai 

complexe și, adesea, din păcate, mai puțin transparente. Majoritatea țărilor utilizează 

standardele internaționale de contabilitate. Prin urmare, raportarea publică pentru fiecare țară 

în parte va fi o modalitate eficientă din punctul de vedere al costurilor de a genera schimbări 

în materie de transparență a întreprinderilor la nivel global în beneficiul societăților noastre, 

inclusiv al cetățenilor, acționarilor, autorităților fiscale, investitorilor, economiștilor și le va 

oferi acestora un mijloc de a trage la răspundere guvernele și întreprinderile multinaționale.  

 

Raportorii consideră că, dincolo de obiectivele de responsabilitate a întreprinderilor și de 

fiscalitate, prezenta directivă constituie și un instrument de consolidare a drepturilor 

lucrătorilor la informare și consultare. Raportarea publică consolidează dialogul și 

promovează încrederea reciprocă în cadrul întreprinderilor, deoarece poate oferi date 

obiective și fiabile cu privire la situația întreprinderilor, informând astfel toate părțile 

interesate, inclusiv angajații, cu privire la nevoile de adaptare. De asemenea, aceasta 

promovează implicarea salariaților în funcționarea întreprinderii și în viitorul acesteia și îi 

crește gradul de competitivitate. 

 

Parlamentul European a solicitat de mult timp stabilirea unei raportări publice pentru fiecare 

țară în parte. Încă din 2011 Parlamentul a adoptat propria sa poziție cu privire la raportarea 

pentru fiecare țară în parte, declarând că raportarea financiară de calitate este esențială pentru 

a combate în mod eficient evaziunea fiscală și că aceasta ar aduce beneficii și investitorilor 

din toate sectoarele, contribuind astfel la buna guvernanță în general. În 2014, raportarea 

pentru fiecare țară în parte a devenit parte a discuției în cadrul Directivei privind raportarea 

nefinanciară. În cele din urmă, atunci când raportorul pentru reforma privind drepturile 

acționarilor, Sergio Cofferati, a insistat să se introducă raportarea publică pentru fiecare țară 

în parte în directiva contabilă, Comisia a decis să prezinte o propunere specifică privind 

această chestiune, sub forma unui act de modificare a Directivei contabile. Acest amendament 

la Directiva contabilă poate juca un rol crucial în contabilitatea întreprinderilor. 

 

Raportorii propun să se sporească transparența în ceea ce privește informațiile pe care 

întreprinderile ar trebui să le furnizeze și propun următoarele îmbunătățiri principale ale 

textului Comisiei: 

 

• În vederea unei mai bune legiferări, este necesar să se evite introducerea de noi 
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categorii de întreprinderi și de grupuri. Acest amendament la Directiva contabilă ar trebui să 

fie aliniat cu logica acestei directive. Pragurile pentru microîntreprinderi, întreprinderile mici 

și mijlocii și întreprinderile mari au fost stabilite de mai mult timp. Conceptul își are originea 

în cea de a 4-a Directivă în materie de drept al societăților din 1978. Până în prezent, Comisia 

nu a justificat în mod satisfăcător necesitatea de a se introduce un nou prag. Întrucât IMM-

urile nu dispun de resursele necesare pentru a investi în structuri de societăți de tip „cutie 

poștală” pentru a transfera profitul în mod artificial, acestea sunt în dezavantaj concurențial 

față de companiile multinaționale. Pentru a asigura o piață unică sănătoasă este necesar să se 

stabilească un sistem comun de raportare a întreprinderilor echitabil, eficient, transparent și 

favorabil creșterii economice, pornind de la principiul că profiturile ar trebui să fie impozitate 

în țara în care sunt generate. Prin urmare, grupurile mari definite la articolul 3 alineatul (7) și 

toate întreprinderile mari definite la articolul 3 alineatul (4) ar trebui să facă obiectul noilor 

cerințe privind comunicarea informațiilor.  

 

• Raportorii consideră că ar fi inadecvat să se limiteze domeniul de aplicare al prezentei 

directive la informații referitoare la statele membre ale UE și la paradisurile fiscale și, prin 

urmare, chiar dacă, în principiu, nu ar fi împotriva unei liste negre a paradisurilor fiscale la 

nivelul UE stabilită pe baza unor criterii clare, ei propun ca întreprinderile multinaționale să 

furnizeze informații cu privire la activitățile lor pentru fiecare jurisdicție în care își desfășoară 

activitatea, inclusiv în afara Uniunii Europene. Comunicarea publică a acestor informații nu 

este o sancțiune pentru jurisdicțiile necooperante, ci, mai degrabă, o condiție prealabilă pentru 

cele care își desfășoară activitatea în cadrul unei piețe unice care funcționează bine.  

 

• Pentru a consolida controlul public și transparența întreprinderilor la nivel global, 

raportorii consideră că întreprinderile multinaționale ar trebui să prezinte informațiile 

relevante pentru toate țările din lume în care își desfășoară activitatea, astfel încât impozitele 

să fie plătite în locul în care sunt generate efectiv profiturile. Solicitarea raportorilor ca datele 

neagregate să fie publicate este în conformitate cu politica UE privind coerența politicilor de 

dezvoltare, deoarece are ca scop promovarea respectării normelor fiscale și sprijinirea în mod 

eficace a țărilor în curs de dezvoltare pentru a dispune de propriile venituri fiscale. 

 

• Raportorii consideră că este esențial ca formatul în care se publică să permită 

compararea datelor și, prin urmare, propun o standardizare a formatului documentelor de 

raportare pentru toate întreprinderile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive. 

 

În concluzie, raportorii ar dori să sublinieze importanța unei abordări coordonate și 

armonizate a punerii în aplicare a sistemelor de raportare a întreprinderilor pentru buna 

funcționare a pieței unice. În acest context, raportorii doresc să sublinieze încă o dată faptul că 

este esențial un nivel mai ridicat de transparență a activităților desfășurate de întreprinderile 

multinaționale pentru a pune capăt transferului de profituri realizat prin intermediul mai 

multor mecanisme, cum ar fi societățile de tip „cutie poștală”, regimurile fiscale favorabile 

pentru brevete și prețurile de transfer, precum și concurenței fiscale nesănătoase dintre 

sistemele juridice, practici care au fost deseori utilizate în detrimentul cetățenilor, în special al 

contribuabililor, salariaților și IMM-urilor. 

 


