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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000040/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare

Subiect: Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0

În urma crizei financiare care a avut loc în 2008-2009 și a unei serii de dezvăluiri cu privire la diferite 
practici de evaziune fiscală, de planificare fiscală agresivă și de eludare fiscală, țările G20 au convenit 
să abordeze aceste chestiuni la nivelul OCDE prin proiectul privind erodarea bazei de impunere și 
transferul profiturilor (BEPS), care ulterior a devenit Planul de acțiune BEPS. Cu toate acestea, nu s-a 
ajuns la un acord în ceea ce privește abordarea provocărilor fiscale cauzate de digitalizarea 
economiei, astfel că, în 2015, a fost publicat un raport separat referitor la Acțiunea 1 a proiectului 
BEPS.

Negocierile internaționale au fost reluate în 2019, după ce Cadrul incluziv al OCDE/G20 (care 
reunește mai mult de 130 de țări) și OCDE au lansat un program de lucru pentru abordarea 
provocărilor fiscale rezultate în urma digitalizării.

Discuțiile la nivelul OCDE/G20 sunt grupate în jurul a doi piloni: Primul pilon stabilește o nouă 
repartizare a drepturilor de impozitare prin intermediul unei noi prezențe impozabile și a unor noi 
norme de repartizare a profiturilor, în timp ce al doilea pilon abordează celelalte aspecte ale BEPS, 
introducând măsuri menite să asigure un nivel minim de impozitare.

Parlamentul dorește să adreseze Comisiei următoarele întrebări:

1. Cum intenționează Comisia să asigure o poziție comună a UE în cadrul discuțiilor internaționale 
de la OCDE privind provocările fiscale asociate digitalizării economiei, element esențial pentru a 
garanta că interesele europene sunt cel mai bine deservite și că UE se pune la unison?

2. Cum intenționează Comisia să se asigure că discuțiile internaționale în curs de desfășurare 
legate de primul și al doilea pilon sunt coerente și consecvente cu propunerile UE precum baza 
fiscală consolidată comună a societăților, impozitul pe servicii digitale sau prezența digitală 
substanțială ? Ce impact preconizează Comisia că vor avea primul și al doilea pilon asupra 
acestor propuneri și asupra colectării veniturilor de către statele membre?

3. Cum se pregătește Comisia pentru punerea în aplicare a acestui potențial acord internațional și, 
în cazul în care nu se ajunge la o soluție internațională, când și cum va acționa Comisia pentru a 
asigura un răspuns coordonat al UE în vederea protejării pieței unice de mai multă fragmentare?
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