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Amendamentul  64 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât, în 2016, s-a dezvăluit 

faptul că autoritatea fiscală daneză nu a 

reușit să acționeze cu privire la 

numeroase avertismente potrivit cărora 

companii străine abuzau de normele 

fiscale daneze și falsificau documente 

pentru a solicita în mod fraudulos 

restituiri de impozite pe dividende, un 

abuz care, potrivit estimărilor, a adus un 

prejudiciu de peste 1,5 miliarde EUR 

autorității fiscale daneze1; 

__________________________ 

1 European Network on Debt and Development, 

Tax Games - the Race to the Bottom: 

https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Amendamentul  65 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Eb. întrucât se pare că guvernul 

german avea cunoștință de aceste practici 

fiscale frauduloase de câțiva ani, dar a 

informat alte state membre abia în 2015; 

întrucât se pare că ministerul de finanțe 

german a declarat că știa de 418 cazuri 

diferite de fraudă fiscală Cum-Ex, cu o 

valoare combinată de 5,7 miliarde EUR; 

Or. en 
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Amendamentul  66 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât influența lobby-ului de 

afaceri, astfel cum demonstrează acest caz 

și altele, este adânc înrădăcinată în 

instituțiile naționale și europene și se pare 

că grupurile consultative care consiliază 

Banca Centrală Europeană sunt 

dominate de reprezentanți ai sectorului 

bancar2 și că cele mai mari firme de 

consultanță de contabilitate sunt implicate 

în procesul de elaborare a politicilor UE3; 

_______________________ 

2 Haar, Kenneth, Open door for forces of finance 

at the BCE, Corporate Europe Observatory, 

octombrie 2017: 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attac

hments/open_door_for_forces_of_finance_report.

pdf 

3 Accounting for influence: how the Big Four are 

embedded in EU policy-making on tax avoidance, 

Corporate Europe Observatory, iulie 2018: 

https://corporateeurope.org/power-

lobbies/2018/07/accounting-influence 

Or. en 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
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Amendamentul  67 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Hb (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Hb. întrucât vehiculele cu scop special 

(SPV) se află în centrul acestor revelații, 

deoarece băncile de investiții și fondurile 

speculative se pare că structurau SPV 

care au fost vândute ulterior investitorilor 

de către traderi, iar băncile acordau 

împrumuturi, multiplicând astfel volumul 

tranzacțiilor cu până la 20 de ori; 

Or. en 
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Amendamentul  68 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât, în decembrie 2017, 

Comisia a prezentat noi orientări privind 

impozitele reținute la sursă pentru 

simplificarea procedurilor pentru 

investitorii transfrontalieri din UE, 

încurajând statele membre să adopte 

sisteme de relaxare fiscală cu reținere la 

sursă; întrucât acest nou Cod de conduită 

privind impozitul reținut la sursă, care 

abia menționează riscul de fraudă și 

sugerează că acest aspect trebuie 

soluționat prin sisteme informatice sau o 

prin scutire la sursă, accelerează 

procesele naționale de aprobare a 

cererilor de rambursare a impozitelor cu 

reținere la sursă; 

Or. en 
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Amendamentul  69 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Mb (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Mb. întrucât Comisia subliniază că 

noul Cod de conduită privind impozitul 

reținut la sursă ar elimina riscul unor 

comportamente frauduloase, cum ar fi 

cererile de dublă rambursare și cererile de 

rambursare sau cererile de scutire de taxe 

nejustificate; întrucât, în contextul 

scandalului Cum-Ex, pare totuși evident 

că fără alte clarificări ale modului în care 

administrațiile fiscale îi pot trage la 

răspundere pe intermediari pentru actele 

săvârșite, s-ar putea întâmpla ca această 

încurajare de a folosi scutirea la sursă să 

crească riscul de dublă neimpozitare sau 

de impozitare zero; 

Or. en 
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Amendamentul  70 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază că, potrivit Directivei 

UE privind combaterea spălării banilor4, 

„infracțiunile fiscale” legate de impozitele 

directe și indirecte sunt incluse în 

definiția noțiunii de „activitate 

infracțională” în sens larg și sunt 

considerate infracțiuni principale în 

domeniul spălării de bani; 

________________________ 

4 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). 

Or. en 
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Amendamentul  71 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 3a. invită autoritățile europene de 

supraveghere să aibă în vedere 

interzicerea instrumentelor, activităților și 

practicilor financiare motivate fiscal, în 

special a celor legate de arbitrajul 

dividendelor, dacă utilizatorii lor nu 

demonstrează că aceste mecanisme 

financiare complexe au un alt obiectiv 

economic de fond decât evitarea plății 

impozitelor; 

Or. en 
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Amendamentul  72 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 3b. solicită acordarea unui mandat 

autorităților de supraveghere naționale și 

europene pentru a analiza practicile de 

evitare a obligațiilor fiscale, deoarece 

acestea constituie un risc la adresa 

stabilității financiare și a integrității pieței 

interne; 

Or. en 
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Amendamentul  73 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că aceste noi dezvăluiri 

indică, probabil, existența unor posibile 

deficiențe în actualele sisteme de schimb 

de informații și de cooperare între 

autoritățile statelor membre; invită statele 

membre să pună în practică efectiv 

schimbul automat obligatoriu de 

informații în domeniul fiscal; 

4. subliniază că aceste noi dezvăluiri 

indică, probabil, existența unor posibile 

deficiențe în legile naționale din domeniul 

fiscal și în actualele sisteme de schimb de 

informații și de cooperare între autoritățile 

statelor membre; invită statele membre să 

pună în practică efectiv schimbul automat 

obligatoriu de informații în domeniul 

fiscal; 

Or. en 
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Amendamentul  74 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 4. solicită includerea în 

recomandările specifice fiecărei țări din 

cadrul semestrului european a unei 

secțiuni privind eforturile legislative ale 

statelor membre pentru a reduce efectele 

negative ale practicilor de arbitraj al 

dividendelor și ale lacunelor din sistemele 

de impozitare; 

Or. en 

 

 


