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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 

și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 

ce urmează a fi adoptată: 

1. salută inițiativele recente ale Comisiei și încurajează statele membre să combată mai 

intensiv frauda fiscală, evaziunea fiscală și eludarea taxelor, promovând decizii fiscale 

mai clare, mai transparente și mai echitabile, combătând planificarea fiscală agresivă, 

evitând dubla impozitare și neimpozitarea și eliminând concurența fiscală neloială și 

dăunătoare dintre acestea; 

2. solicită relansarea bazei fiscale consolidate comune a societăților (CCCTB) și solicită 

aplicarea sa deplină, pe baza unei evaluări de impact cuprinzătoare, prin respectarea 

subsidiarității și incluzând instrumente adecvate de evitare a abuzului; consideră că 

CCCTB ar trebui să evite sarcinile administrative inutile și costurile de asigurare a 

conformității și ar trebui să elimine diferențele dintre sistemele naționale; consideră, de 

asemenea, că CCCTB ar trebui să vină în completarea introducerii unei raportări în 

funcție de țară publice și transparente în ceea ce privește companiile multinaționale;  

3. reamintește că, în ciuda recentelor evoluții, la nivelul Consiliului nu se iau decizii 

importante cu privire la impozitarea societăților și consideră că CCCTB reprezintă un pas 

foarte important către aprofundarea integrării la nivelul Uniunii; 

4. salută abordarea Comisiei de propunere a unei CCCTB simple (fără consolidare), într-o 

primă etapă, și solicită ca, până la reintroducerea consolidării într-o etapă ulterioară, 

Comisia să prevadă un element de derogare fiscală transfrontalieră; subliniază că acest 

element nu reprezintă alternativa perfectă la consolidare, fiind nevoie de timp pentru a 

face acest nou sistem complet operațional; 

5. consideră că politicile fiscale și impozitarea societăților ar trebui folosite ca un instrument 

important de stimulare a inovării, competitivității, creșterii economice, creării de locuri 

de muncă și investițiilor; consideră că Uniunea trebuie să promoveze, printr-un tratament 

fiscal mai eficient, ce încurajează mult mai puțin evaziunea, mai transparent și mai 

echitabil pentru toate companiile, un mediu de afaceri atractiv, competitiv și echilibrat, 

care să permită întreprinderilor, inclusiv celor mici și mijlocii (IMM-uri), întreprinderilor 

inovatoare, întreprinderilor familiale, liber-profesioniștilor și profesiilor liberale să își 

desfășoare cu mai multă ușurință activitatea la nivel transfrontalier în interiorul Uniunii, 

inclusiv pentru a atrage mai multe investiții străine; regretă utilizarea instrumentelor de 

planificare fiscală agresivă de către companiile multinaționale, care au un avantaj față de 

IMM-uri și contribuie astfel la scăderea competitivității acestora; solicită promovarea 

unor sisteme fiscale competitive, simple și mai bine coordonate, care să prevadă mai 

puține scutiri de taxe și eliminarea măsurilor fiscale dăunătoare, pe baza unei strânse 

colaborări cu statele membre și între acestea;  

6. crede cu tărie că lupta împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării plății 

impozitelor ar trebui să se dea într-un context internațional mai larg și în conformitate cu 

recomandările OCDE; invită Comisia să prezinte o propunere de stabilire a unor criterii 

de definire a „paradisurilor fiscale” pe baza unei definiții la nivelul Uniunii și să 

negocieze în acest sens acorduri fiscale cu țările terțe în numele Uniunii; subliniază că 

lipsa unei definiții comune denaturează piața internă, ceea ce duce la lipsa securității 
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juridice; 

7. subliniază că taxele și dividendele trebuie plătite în țările în care sunt desfășurate 

activitățile economice sau unde se creează valoare adăugată și unde sunt utilizate 

serviciile și infrastructurile publice; invită statele membre să respecte aceste principii în 

legislațiile fiscale naționale; regretă faptul că gradul excesiv de complexitate și 

diferențele dintre sistemele fiscale naționale sunt folosite în scopul planificării fiscale 

agresive;  

8. subliniază, în acest sens, necesitatea introducerii unor norme clare, transparente și 

coerente cu privire la contabilizarea profiturilor și la crearea de valoare; 

9. susține principiul transparenței și al schimbului automat de informații dintre autoritățile 

fiscale în ceea ce privește deciziile fiscale; menționează că astfel încrederea dintre statele 

membre poate crește; consideră că deciziile fiscale sunt folosite pentru asigurarea 

securității juridice și a unui mediu de afaceri favorabil pentru contribuabili; 

10. subliniază că digitalizarea reprezintă o provocare și pentru sistemele fiscale naționale și 

pentru activitățile transfrontaliere; subliniază, în acest sens, faptul că este necesar să se 

aplice în mod coerent principiile generale ale impozitării societăților;invită Comisia să 

promoveze o definiție armonizată a „sediului permanent” și a „substanței economice” a 

societăților digitale, în vederea îmbunătățirii evaluării profiturilor generate într-o anumită 

zonă, astfel încât contribuțiile fiscale să poată fi stabilite în mod corespunzător;  

11. consideră că principiile fundamentale ale transparenței și responsabilității în guvernanța 

corporativă vor contribui la o economie solidă și stabilă prin reducerea volatilității pieței 

și prin creșterea încrederii în mediul de afaceri; solicită elaborarea unor rapoarte publice 

pentru fiecare țară în cazul societăților mari din toate sectoarele cu scopul creșterii 

transparenței privind activitățile acestora, îndeosebi profiturile realizate, impozitele pe 

profit plătite și subvențiile primite; consideră că raportarea obligatorie în acest domeniu 

este un element important al responsabilității corporative a societăților față de acționari și 

de societate; 

12. consideră că, pentru a funcționa eficient, piața internă are nevoie de un cadru fiscal mai 

transparent, mai cooperativ și armonizat în mod progresiv; subliniază faptul că, în situația 

prezentă, IMM-urile din Uniune se pot confrunta cu concurență neloială din partea 

companiilor multinaționale, care și-ar putea optimiza în mod artificial structura pentru a-

și reduce cota de impozitare; 

13. consideră că ar trebui să se țină seama de drepturile suverane ale statelor membre, precum 

și de diversitatea sectoarelor economice, comerciale și corporative în ceea ce privește 

efectele pe care acestea le au asupra creșterii și a dezvoltării, precum și a coeziunii 

sociale din interiorul statelor membre și din Uniune în ansamblul ei; 

14. subliniază că este important să se asigure îndeplinirea obiectivului privind transparența 

fiscală, garantându-se, totodată, protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea 

informațiilor care fac obiectul unor schimburi și libertatea de a desfășura o activitate 

comercială; încurajează, în acest context, identificarea unor soluții care să asigure un 

echilibru între transparență și confidențialitate; 

15. subliniază că inițiativele Uniunii ar trebui să evite creșterea inutilă a sarcinilor 

administrative și a costurilor de asigurare a conformității; este de părere că toate 
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propunerile ar trebui să aibă ca rezultat creșterea securității juridice, a transparenței, a 

simplității și a rapidității procesului administrativ;  

16. amintește că, fără a nega eforturile depuse, există încă situații de dublă impozitare care 

trebuie soluționate; insistă asupra găsirii unor soluții mai simple, mai rapide și mai 

transparente, în special pentru IMM-uri, persoanele care desfășoară activități 

independente și profesiile independente; sugerează simplificarea utilizării creditului 

provenit din taxe plătite într-o altă țară; 

17. observă complexitatea tratatelor fiscale bilaterale și multilaterale, care creează adesea 

breșe care permit evitarea plății impozitelor în combinație cu sistemele fiscale naționale; 

18. subliniază că este nevoie de un schimb de informații automat, transparent, imediat și 

exhaustiv între autoritățile fiscale competente, care să includă deciziile fiscale, care ar 

putea să aibă loc sub forma unui registru central la nivelul Uniunii și încurajează 

îmbunătățirea schimbului de informații dintre autoritățile competente cu privire la 

chestiunile de ordin fiscal;  

19. consideră că Comisia și statele membre ar trebui să introducă în continuare soluții 

electronice pentru procedurile legate de fiscalitate pentru a reduce sarcinile administrative 

și a simplifica procedurile transfrontaliere; 

20. subliniază importanța suveranității fiscale solide și solicită menținerea impozitării ca o 

competență națională în fiecare stat membru, astfel cum se prevede în tratat; încurajează 

însă consolidarea schimbului de informații dintre autoritățile competente cu privire la 

chestiunile de ordin fiscal; 

21. sugerează Comisiei să evalueze impactul diferitelor zone economice speciale din Uniune, 

care sunt folosite pentru a stimula creșterea și redresarea economică în anumite regiuni, 

precum zonele de frontieră, afectate puternic de criză sau cu o rată a șomajului ridicată; 

încurajează, în această privință, schimbul de bune practici dintre autoritățile fiscale; 

subliniază că politicile elaborate pentru a oferi avantaje fiscale regiunilor defavorizate 

trebuie să respecte obiectivele Uniunii privind creșterea transparenței fiscale și abordarea 

evaziunii și a fraudei fiscale și nu trebuie să submineze cadrul juridic actual al UE privind 

ajutoarele regionale;  

22. solicită ca accesul la informațiile privind beneficiarul/beneficiarii real(i) ai societăților 

din Uniune în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a 

Consiliului1 să se refere și la informațiile privind rată efectivă de impozitare globală care 

are la bază conturile financiare introduse și publicate în temeiul Directivei 2013/34/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului2 și ca accesul la aceste informații să fie direct, 

online, fără formalități inutile și într-o limbă pe care autoritățile publice competente să o 

înțeleagă cu ușurință; 

                                                 
1  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea 

utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 

2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 

5.6.2015, p. 73). 
2  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare 

anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a 

Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 

83/349/CEE ale Consiliului, (JO L 182, 29.6.2013, p. 19). 
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23. subliniază că una dintre premisele obținerii stabilității economice în Uniune pe termen 

lung constă în realizarea unei uniuni fiscale; 

24. consideră că inițiativele privind creșterea eficienței impozitării societăților ar trebui să 

includă propuneri de îmbunătățire a mediului de afaceri pentru societățile nou-înființate, 

precum acordarea unor stimulente pentru investitorii care reinvestesc profitul în 

întreprinderi mici europene cu un risc mai ridicat sau clarificarea normelor de impozitare 

a opțiunilor pe acțiuni; 

25. subliniază că, până când CCCTB este pusă în aplicare în totalitate, este necesar să se 

susțină activitatea Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu 

efecte similare, care anchetează abuzurile în cazul regimurilor fiscale favorabile pentru 

brevete, al societăților de timp „cutie poștală” și alte practici de inginerie fiscală menite 

să evite sau să reducă impozitele, având în vedere că orice evitare a plății impozitelor 

duce, în cele din urmă, la creșterea datoriilor publice și/sau la creșterea impozitelor pentru 

IMM-uri și cetățeni; 

26. propune să se introducă o normă conform căreia entitățile publice, inclusiv Uniunea, 

statele membre și întreprinderile deținute de acestea, să nu poată acorda fonduri publice 

societăților care nu și-au publicat beneficiarul/beneficiarii real(i), rata efectivă de 

impozitare globală și rapoartele pentru fiecare țară; 

27. solicită Comisiei să propună criterii armonizate pentru excluderea de la impozitare a 

investițiilor realizate de societăți în domeniul cercetării și dezvoltării, în vederea 

îndeplinirii obiectivului Uniunii privind alocarea, până în 2020, a 3 % din PIB pentru 

domeniul cercetării; 

28. invită Comisia să nu se abțină de la aplicarea articolului 116 din TFUE care reprezintă 

temeiul juridic pentru ca Parlamentul și Consiliul să acționeze conform procedurii 

legislative ordinare pentru a pune capăt practicilor care duc la denaturarea concurenței pe 

piața internă, cum ar fi concurența fiscală, aplicate de statele membre prin luarea unor 

decizii fiscale lipsite de transparență și de echitate; 

29. îndeamnă Comisia să prezinte cât se poate de repede o propunere legislativă de 

introducere a unei CCCTB care să îmbunătățească mediul de afaceri și să combată 

evitarea plății impozitelor în Uniune. 
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