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Amendamentul 14
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de DIRECTIVĂ A 
CONSILIULUI privind o bază fiscală 
consolidată comună a societăților 
(CCCTB)

Propunere de DIRECTIVĂ A 
CONSILIULUI privind o bază fiscală 
consolidată comună opțională a 
societăților (OCCCTB)

Or. en

Justificare

Acest amendament se aplică întregului text acolo unde CCCTB ar trebui să fie înlocuit cu 
OCCCTB.

Amendamentul 15
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 115,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 115 și 136,

Or. fr

Justificare

În cazul în care nu este posibilă aplicarea în toate cele 27 de state membre ale UE, două 
opțiuni permit aplicarea sistemului într-un număr mai redus de state membre: cooperarea 
consolidată sau zona euro. Trimiterea la articolul 36 ar permite doar zonei euro să aplice 
acest sistem pe cont propriu în cazul în care se dorește acest lucru.
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Amendamentul 16
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Referirea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Decizia […] a Consiliului 
din […] privind autorizarea cooperării
consolidate în domeniul bazei fiscale 
consolidate comune a societăților 
(CCCTB),

Or. fr

Justificare

În cazul în care nu este posibilă aplicarea în toate cele 27 de state membre ale UE, două 
opțiuni permit aplicarea sistemului într-un număr mai redus de state membre: cooperarea 
consolidată sau zona euro. Pentru a autoriza cooperarea consolidată este necesară o decizie 
a Consiliului.

Amendamentul 17
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile care doresc să își dezvolte 
activitatea transfrontalier în cadrul 
Uniunii Europene se lovesc de obstacole 
importante și de denaturări ale pieței 
datorate existenței a 27 de sisteme diferite 
de impozitare a profitului. Aceste 
obstacole și denaturări împiedică buna
funcționare a pieței interne. Ele 
descurajează investițiile în Uniune și sunt 
în contradicție cu prioritățile stabilite în 
Comunicarea Comisiei intitulată Europa 
2020 - O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, adoptată în 3 martie 2010. Ele 
sunt contrare și cerințelor legate de o 

eliminat
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economie socială de piață foarte 
competitivă.

Or. en

Amendamentul 18
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile care doresc să își dezvolte 
activitatea transfrontalier în cadrul Uniunii 
Europene se lovesc de obstacole importante 
și de denaturări ale pieței datorate 
existenței a 27 de sisteme diferite de 
impozitare a profitului. Aceste obstacole și 
denaturări împiedică buna funcționare a 
pieței interne. Ele descurajează investițiile 
în Uniune și sunt în contradicție cu 
prioritățile stabilite în Comunicarea 
Comisiei intitulată Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, adoptată în 3 martie 2010. Ele 
sunt contrare și cerințelor legate de o 
economie socială de piață foarte 
competitivă.

(1) Existența a 27 de sisteme naționale de 
impozitare a profitului în UE este în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
și cu  cel al suveranității statelor membre 
în materie de impozitare directă, inclusiv 
baza fiscală de impozitare și rata (ratele) 
impozitului pe profit. Cu toate acestea,
unele societăți care doresc să își dezvolte 
activitatea transfrontalier în cadrul Uniunii 
Europene se pot lovi de obstacole 
importante și de denaturări ale pieței 
datorate existenței a 27 de sisteme diferite 
de impozitare a profitului. Aceste obstacole 
și denaturări pot împiedica, în 
circumstanțe specifice, buna funcționare a 
pieței unice a UE. Ele pot descuraja
investițiile în Uniune și sunt în contradicție 
cu prioritățile stabilite în Comunicarea 
Comisiei intitulată Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, adoptată în 3 martie 2010. Ele 
pot fi contrare și cerințelor legate de o piață 
unică foarte competitivă.

Or. en

Amendamentul 19
Miguel Portas
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Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile care doresc să își dezvolte 
activitatea transfrontalier în cadrul Uniunii 
Europene se lovesc de obstacole 
importante și de denaturări ale pieței 
datorate existenței a 27 de sisteme diferite 
de impozitare a profitului. Aceste obstacole 
și denaturări împiedică buna funcționare a 
pieței interne. Ele descurajează investițiile 
în Uniune și sunt în contradicție cu 
prioritățile stabilite în Comunicarea 
Comisiei intitulată Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, adoptată în 3 martie 2010. Ele 
sunt contrare și cerințelor legate de o 
economie socială de piață foarte 
competitivă.

(1) Societățile care doresc să își dezvolte 
activitatea transfrontalier în cadrul Uniunii 
Europene se lovesc de obstacole 
importante și de denaturări ale pieței 
datorate existenței a 27 de sisteme diferite 
de impozitare a profitului. Aceste obstacole 
și denaturări împiedică buna funcționare a 
pieței interne și promovează competiția și 
goana după fondurile fiscale. Ele 
descurajează investițiile în Uniune și sunt 
în contradicție cu prioritățile stabilite în 
Comunicarea Comisiei intitulată Europa 
2020 - O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, adoptată în 3 martie 2010. Ele
sunt contrare și cerințelor legate de o 
economie socială de piață foarte 
competitivă.

Or. pt

Amendamentul 20
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă conține o abordare 
complet nouă a unei componente 
esențiale a impozitului pe profit pentru 
care Tratatul de la Lisabona nu stabilește 
obligația ca statele membre să o 
armonizeze. Prin urmare, ar trebui să se 
efectueze o analiză detaliată bazată pe o 
evaluare independentă a impactului 
înainte ca prezenta directivă să fie pusă în 
aplicare în UE. De asemenea, ar trebui să 
se ia în considerare desfășurarea unui 
proiect-pilot într-un stat membru voluntar 
în vederea unei mai bune evaluări a 
impactului practic al prezentei directive 
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asupra colectării impozitelor și asupra 
veniturilor, precum și în vederea 
combaterii evaziunii fiscale, a fraudei 
fiscale și a dublei impuneri.

Or. en

Amendamentul 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pe de altă parte, datorită celor 27 de 
sisteme naționale diferite de impozitare a 
profitului existente în prezent, 
întreprinderile care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul UE dispun de 
numeroase posibilități de comitere a 
evaziunii fiscale. Aceste posibilități 
grevează în mod semnificativ bugetele 
naționale. De asemenea, ele nu corespund 
priorităților prevăzute de Comunicarea 
Comisiei din 3 martie 2010 „EUROPA 
2020 – O strategie europeană de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” și nici nu îndeplinesc 
cerințele unei economii de piață sociale.

Or. de

Amendamentul 22
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Potrivit raportului privind „Viitorul 
pieței unice”, elaborat de fostul comisar 
Mario Monti, concurența fiscală nu 
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afectează în mod negativ creșterea pe 
piața unică.

Or. en

Amendamentul 23
Diogo Feio

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Politicile fiscale trebuie să vizeze 
încurajarea competitivității europene și 
reducerea costurilor pentru 
întreprinderile europene, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Bugetele naționale ale UE se 
confruntă din ce în ce mai des cu efectele 
distructive ale concurenței fiscale între 
statele membre. Supraîndatorarea 
bugetelor publice reprezintă una dintre 
principalele cauze ale actualei crize 
economice și financiare. Prin urmare, 
introducerea unei limite inferioare pentru 
impozitul pe profit de 25 % este justificată 
și necesară. Întrucât, în continuare, 
libertatea de planificare fiscală a statelor 
membre nu este afectată, principiul 
subsidiarității nu este contrar celor 
menționate.
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Or. de

Amendamentul 25
Diogo Feio

Propunere de directivă
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) O cooperare mai strânsă între 
autoritățile fiscale poate conduce la o 
scădere semnificativă a costurilor și a 
sarcinilor administrative pentru 
întreprinderile care desfășoară activități 
transfrontaliere în cadrul UE.

Or. en

Amendamentul 26
Diogo Feio

Propunere de directivă
Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Având în vedere importanța și 
ponderea pe care o au întreprinderile mici 
și mijlocii în mediul european de afaceri, 
trebuie realizat un studiu de evaluare a 
impactului care să permită înțelegerea 
valorii adăugate și a obstacolelor pe care 
le va crea prezenta directivă pentru aceste 
întreprinderi. Dacă este necesar, studiul 
va fi însoțit de propuneri noi.

Or. pt

Amendamentul 27
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obstacolele fiscale cu care se 
confruntă o activitate transfrontalieră
sunt deosebit de mari pentru întreprinderile 
mici și mijlocii care în general nu dispun 
de suficiente resurse pentru a soluționa 
ineficiențele pieței.

(2) Obstacolele fiscale pot fi deosebit de 
mari pentru întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) care desfășoară activități 
transfrontaliere, deoarece IMM-urile în 
general nu dispun de suficiente resurse 
pentru a soluționa ineficiențele pieței.

Or. en

Amendamentul 28
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obstacolele fiscale cu care se confruntă 
o activitate transfrontalieră sunt deosebit 
de mari pentru întreprinderile mici și 
mijlocii care în general nu dispun de 
suficiente resurse pentru a soluționa 
ineficiențele pieței.

(2) Obstacolele fiscale cu care se confruntă 
o activitate transfrontalieră pot afecta
întreprinderile mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 29
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Concurența loială în privința ratelor 
de impozitare ar trebui să fie încurajată la 
nivelul statelor membre, dar și la nivel 
regional pentru acele regiuni care dețin 
competențe fiscale și legislative.

Or. en
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Amendamentul 30
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rețeaua de acorduri privind evitarea 
dublei impuneri între statele membre nu 
oferă o soluție adecvată. Legislația 
existentă a Uniunii referitoare la chestiuni 
legate de impozitul pe profit răspunde doar 
unui număr mic de probleme specifice.

(3) Rețeaua de acorduri privind evitarea 
dublei impuneri între statele membre 
reprezintă un pas în direcția cea bună, 
dar ar trebui să se ia măsuri suplimentare 
pentru a combate în mod eficient dubla 
impunere. În conformitate cu dispozițiile
Tratatului de la Lisabona, legislația 
existentă a Uniunii referitoare la chestiuni 
legate de impozitul pe profit răspunde doar 
unui număr mic de probleme specifice 
deoarece Uniunea, spre deosebire de 
statele membre, nu are o competență 
extinsă în ceea ce privește impozitarea 
directă în general și baza fiscală a 
societăților și rata (ratele) impozitului pe 
profit în special.

Or. en

Amendamentul 31
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Concurența fiscală exercită presiune 
asupra guvernelor pentru ca acestea să 
mențină cheltuielile sub control. Cu toate 
acestea, introducerea unei baze fiscale 
consolidate comune voluntare a 
societăților (CCCTB) la nivelul Uniunii 
Europene nu ar trebui să afecteze 
concurența fiscală, deoarece sistemul nu 
include armonizarea ratelor de 
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impozitare.

Or. en

Justificare

CCCTB trebuie să fie voluntară pentru societăți. Un sistem obligatoriu va conduce la 
creșterea costurilor în special pentru IMM-uri și, prin urmare, nu va genera mai multă 
creștere și competitivitate pe piața europeană. De asemenea, este important să existe sisteme 
concurente și concurență instituțională. Nu se recomandă ca sistemul să devină obligatoriu 
înainte de a se cunoaște experiența practică și efectele sistemului.

Amendamentul 32
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un sistem care să permită societăților 
să considere Uniunea ca o piață unică în 
scopul impozitului pe profit ar facilita 
activitatea transfrontalieră a societăților din 
Uniune și ar contribui la realizarea 
obiectivului de transformare a acesteia într-
un spațiu mai competitiv pentru investiții la 
nivel internațional. Pentru ca un astfel de 
sistem să fie cât mai eficient, ar trebui să 
se permită grupurilor de societăți 
impozabile în mai multe state membre să 
își regleze problemele fiscale în Uniune în 
conformitate cu un set unic de reguli de 
calculare a bazei fiscale și să trateze cu o 
singură administrație fiscală („ghișeul 
unic”). Aceste reguli ar trebui să fie 
accesibile și entităților supuse plății 
impozitului pe profit în Uniune, dar care 
nu fac parte dintr-un grup.

(4) Un sistem care să permită societăților 
să considere Uniunea ca o piață unică în 
scopul impozitului pe profit ar facilita 
activitatea transfrontalieră a societăților din 
Uniune și ar contribui la realizarea 
obiectivului de transformare a acesteia într-
un spațiu mai competitiv pentru investiții la 
nivel internațional. Pentru ca un astfel de 
sistem să fie cât mai eficient și cât mai 
echitabil, este necesar ca societățile și 
grupurile de societăți impozabile în mai 
multe state membre să facă obiectul unui
set unic de reguli de calculare a bazei 
fiscale și să li se permită să trateze cu o 
singură administrație fiscală („ghișeul 
unic”).

Or. fr

Amendamentul 33
Ivo Strejček
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Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un sistem care să permită societăților 
să considere Uniunea ca o piață unică în 
scopul impozitului pe profit ar facilita 
activitatea transfrontalieră a societăților din 
Uniune și ar contribui la realizarea 
obiectivului de transformare a acesteia într-
un spațiu mai competitiv pentru investiții la 
nivel internațional. Pentru ca un astfel de 
sistem să fie cât mai eficient, ar trebui să se 
permită grupurilor de societăți impozabile 
în mai multe state membre să își regleze 
problemele fiscale în Uniune în 
conformitate cu un set unic de reguli de 
calculare a bazei fiscale și să trateze cu o 
singură administrație fiscală („ghișeul 
unic”). Aceste reguli ar trebui să fie 
accesibile și entităților supuse plății 
impozitului pe profit în Uniune, dar care nu 
fac parte dintr-un grup.

(4) Un sistem care să permită societăților 
interesate să considere Uniunea ca o piață 
unică în scopul impozitului pe profit poate
facilita activitatea transfrontalieră a 
societăților din Uniune și poate contribui la 
realizarea obiectivului de transformare a 
acesteia într-un spațiu mai competitiv 
pentru investiții la nivel internațional. 
Pentru ca un astfel de sistem să fie cât mai 
eficient, ar trebui să se permită grupurilor 
de societăți interesate impozabile în mai 
multe state membre să își regleze 
problemele fiscale în Uniune în 
conformitate cu un set unic de reguli de 
calculare a bazei fiscale și să trateze cu o 
singură administrație fiscală („ghișeul 
unic”). Aceste reguli ar trebui să fie 
accesibile și entităților interesate supuse 
plății impozitului pe profit în Uniune, dar 
care nu fac parte dintr-un grup.

Or. en

Amendamentul 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un sistem care să permită societăților 
să considere Uniunea ca o piață unică în 
scopul impozitului pe profit ar facilita 
activitatea transfrontalieră a societăților din 
Uniune și ar contribui la realizarea 
obiectivului de transformare a acesteia într-
un spațiu mai competitiv pentru investiții la 
nivel internațional. Pentru ca un astfel de 
sistem să fie cât mai eficient, ar trebui să se 

(4) Un sistem care să permită societăților 
să considere Uniunea ca o piață unică în 
scopul impozitului pe profit ar facilita 
activitatea transfrontalieră a societăților din 
Uniune și ar contribui la realizarea 
obiectivului de transformare a acesteia într-
un spațiu mai competitiv pentru investiții la 
nivel internațional. Pentru ca un astfel de 
sistem să fie cât mai eficient, ar trebui să 
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permită grupurilor de societăți impozabile 
în mai multe state membre să își regleze 
problemele fiscale în Uniune în 
conformitate cu un set unic de reguli de 
calculare a bazei fiscale și să trateze cu o 
singură administrație fiscală („ghișeul 
unic”). Aceste reguli ar trebui să fie 
accesibile și entităților supuse plății 
impozitului pe profit în Uniune, dar care nu 
fac parte dintr-un grup.

oblige grupurile de societăți impozabile în 
mai multe state membre să își regleze 
problemele fiscale în Uniune în 
conformitate cu un set unic de reguli de 
calculare a bazei fiscale și să trateze cu o 
singură administrație fiscală („ghișeul 
unic”). Aceste reguli ar trebui să fie 
accesibile și entităților supuse plății 
impozitului pe profit în Uniune, dar care nu 
fac parte dintr-un grup.

Or. de

Amendamentul 35
Iliana Ivanova

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un sistem care să permită societăților 
să considere Uniunea ca o piață unică în 
scopul impozitului pe profit ar facilita 
activitatea transfrontalieră a societăților din 
Uniune și ar contribui la realizarea 
obiectivului de transformare a acesteia într-
un spațiu mai competitiv pentru investiții la 
nivel internațional. Pentru ca un astfel de 
sistem să fie cât mai eficient, ar trebui să se 
permită grupurilor de societăți impozabile 
în mai multe state membre să își regleze 
problemele fiscale în Uniune în
conformitate cu un set unic de reguli de 
calculare a bazei fiscale și să trateze cu o 
singură administrație fiscală („ghișeul 
unic”). Aceste reguli ar trebui să fie 
accesibile și entităților supuse plății 
impozitului pe profit în Uniune, dar care nu 
fac parte dintr-un grup.

(4) Un sistem opțional care să permită 
societăților să considere Uniunea ca o piață 
unică în scopul impozitului pe profit ar 
facilita activitatea transfrontalieră a 
societăților din Uniune și ar contribui la 
realizarea obiectivului de transformare a 
acesteia într-un spațiu mai competitiv 
pentru investiții la nivel internațional. 
Pentru ca un astfel de sistem să fie cât mai 
eficient, ar trebui să se permită grupurilor 
de societăți impozabile în mai multe state 
membre să aleagă să își regleze 
problemele fiscale în Uniune în 
conformitate cu un set unic de reguli de 
calculare a bazei fiscale și să trateze cu o 
singură administrație fiscală („ghișeul 
unic”). Aceste reguli ar trebui să fie 
accesibile și entităților supuse plății 
impozitului pe profit în Uniune, dar care nu 
fac parte dintr-un grup.

Or. en
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Amendamentul 36
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Baza de impozitare extinsă, 
consolidarea și suveranitatea statelor 
membre cu privire la ratele naționale ale 
impozitului pe profit conferă viabilitate 
sistemului de impozitare propus doar dacă 
acesta rămâne opțional pentru toate 
statele membre ale UE, precum și pentru 
societățile care desfășoară activități în 
Uniunea Europeană. Prin urmare, baza 
fiscală consolidată comună opțională a 
societăților (OCCCTB) ar trebui să se 
aplice doar acelor state membre care 
decid în mod liber să pună în aplicare 
prezenta directivă și acelor societăți care 
desfășoară activități transfrontaliere și 
care aleg în mod liber acest sistem fiscal.

Or. en

Amendamentul 37
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează astfel de 
obstacole, sistemul [baza fiscală 
consolidată comună a societăților 
(CCCTB)] nu trebuie să afecteze 
libertatea de acțiune a statelor membre în 
ceea ce privește rata (ratele) naționale de 
impozitare a societăților.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 38
Miguel Portas

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează astfel de 
obstacole, sistemul [baza fiscală 
consolidată comună a societăților 
(CCCTB)] nu trebuie să afecteze 
libertatea de acțiune a statelor membre în 
ceea ce privește rata (ratele) naționale de 
impozitare a societăților.

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează obstacole
în ceea ce privește funcționarea pieței 
unice, dar permit și încurajează 
concurența fiscală, este, așadar, necesară 
inițierea unui proces de armonizare a 
taxelor pe impozit, care să înceapă prin 
definirea limitelor inferioare și superioare 
și să se încheie printr-o taxă unică la 
nivelul Uniunii Europene.

Or. pt

Amendamentul 39
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează astfel de 
obstacole, sistemul [baza fiscală 
consolidată comună a societăților 
(CCCTB)] nu trebuie să afecteze libertatea 
de acțiune a statelor membre în ceea ce 
privește rata (ratele) naționale de 
impozitare a societăților.

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează astfel de 
obstacole, sistemul [baza fiscală 
consolidată comună opțională a 
societăților (OCCCTB)] nu trebuie să 
afecteze suveranitatea statelor membre în 
ceea ce privește rata (ratele) naționale de 
impozitare, în special rata (ratele) de 
impozitare a societăților.

Or. en

Amendamentul 40
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează astfel de 
obstacole, sistemul [baza fiscală 
consolidată comună a societăților 
(CCCTB)] nu trebuie să afecteze libertatea 
de acțiune a statelor membre în ceea ce 
privește rata (ratele) naționale de 
impozitare a societăților.

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează astfel de 
obstacole, sistemul [baza fiscală 
consolidată comună a societăților 
(CCCTB)] nu trebuie, în principiu, să 
afecteze libertatea de acțiune a statelor 
membre în ceea ce privește rata (ratele) 
naționale de impozitare a societăților, cu 
condiția ca impozitele să nu fie mai mici
decât ratele de impozitare minime stabilite 
în Uniune.

Or. de

Amendamentul 41
Iliana Ivanova

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează astfel de 
obstacole, sistemul [baza fiscală 
consolidată comună a societăților 
(CCCTB)] nu trebuie să afecteze libertatea 
de acțiune a statelor membre în ceea ce 
privește rata (ratele) naționale de 
impozitare a societăților.

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare contribuie la 
competitivitatea UE în ansamblu, sistemul 
[baza fiscală consolidată comună a 
societăților (CCCTB)] nu ar trebui să 
afecteze libertatea de acțiune a statelor 
membre în ceea ce privește rata (ratele) 
naționale de impozitare a societăților.

Or. en

Amendamentul 42
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Considerentul 5



PE478.376v01-00 18/229 AM\885627RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează astfel de 
obstacole, sistemul [baza fiscală 
consolidată comună a societăților 
(CCCTB)] nu trebuie să afecteze libertatea 
de acțiune a statelor membre în ceea ce 
privește rata (ratele) naționale de 
impozitare a societăților.

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează astfel de 
obstacole, sistemul [baza fiscală comună a 
societăților (CCTB)] nu trebuie să afecteze 
libertatea de acțiune a statelor membre în 
ceea ce privește rata (ratele) naționale de 
impozitare a societăților.

Or. en

Justificare

Introducerea unei baze fiscale consolidate comune a societăților ar avea un impact negativ 
puternic asupra bugetelor naționale ale multor state membre din cauza consolidării 
veniturilor și a pierderilor. În contextul crizei economice și al consolidării finanțelor publice, 
ar trebui să se evite introducerea unor instrumente care determină scăderea veniturilor
publice. În schimb, pentru a reduce birocrația și pentru a îmbunătăți mediul juridic pentru 
societățile europene, ar trebui să se ia în considerare introducerea unei baze fiscale comune 
a societăților (fără consolidare).

Amendamentul 43
Diogo Feio

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă nu reprezintă 
primul pas în direcția armonizării ratelor 
impozitului pe profit ale statelor membre. 
În cazul în care, totuși, la evaluarea 
prezentei directive, devine evident faptul 
că eficiența, eficacitatea și echitatea 
economică a impozitului pe profit ar fi 
favorizată de o anumită armonizare a 
ratelor, aceasta ar trebui să fie limitată la 
stabilirea unui nivel minim 
corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 44
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Scopul CCCTB ar trebui să fie 
stimularea creșterii economice și a creării 
de locuri de muncă prin reducerea 
costurilor administrative și a birocrației, 
prin eradicarea dublei impuneri și prin 
eliminarea lacunelor legislative care 
înlesnesc evaziunea fiscală pentru 
societățile din UE. Sistemul nu ar trebui 
să exercite o presiune structurală 
descendentă asupra ratelor de impozitare 
sau asupra veniturilor societăților din 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 45
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă nu reprezintă un 
prim pas spre armonizarea ratelor de 
impozitare a societăților din statele 
membre. Fiecare stat membru își rezervă 
dreptul suveran de a-și stabili propria rată 
a impozitului pe profit.

Or. en

Amendamentul 46
Olle Ludvigsson
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Propunere de directivă
Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) CCCTB ar trebui să fie văzută într-
un context global. Noul sistem ar trebui 
să fie atent coordonat cu acordurile 
încheiate și cu principiile aplicate la nivel 
internațional. Impactul sistemului asupra 
operațiunilor la nivel global ale 
societăților din UE ar trebui să fie luat în 
considerare pe deplin.

Or. en

Amendamentul 47
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Consolidarea este un element esențial 
al unui astfel de sistem, având în vedere 
că principalele obstacole fiscale întâlnite 
de societăți în Uniune pot fi eliminate 
doar în acest fel. Prin consolidare se 
elimină formalitățile legate de prețurile de 
transfer și dubla impunere intra-grup. În 
plus, pierderile suferite de anumiți 
contribuabili sunt compensate în mod 
automat de profitul generat de alți 
membrii ai aceluiași grup.

eliminat

Or. en

Justificare

Introducerea unei baze fiscale consolidate comune a societăților ar avea un impact negativ 
puternic asupra bugetelor naționale ale mai multor state membre din cauza consolidării 
veniturilor și a pierderilor. În contextul crizei economice și al consolidării finanțelor publice, 
ar trebui să se evite introducerea unor instrumente care conduc la scăderea veniturilor 
publice. În schimb, pentru a reduce birocrația și pentru a îmbunătăți mediul juridic pentru 
societățile europene, ar trebui să se ia în considerare introducerea unei baze fiscale comune 
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a societăților (fără consolidare).

Amendamentul 48
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Consolidarea este un element esențial al 
unui astfel de sistem, având în vedere că 
principalele obstacole fiscale întâlnite de 
societăți în Uniune pot fi eliminate doar în 
acest fel. Prin consolidare se elimină 
formalitățile legate de prețurile de transfer 
și dubla impunere intra-grup. În plus, 
pierderile suferite de anumiți contribuabili 
sunt compensate în mod automat de 
profitul generat de alți membrii ai aceluiași 
grup.

(6) Consolidarea este un element esențial al 
unui astfel de sistem, având în vedere că 
principalele obstacole fiscale întâlnite de 
societăți în Uniune pot fi eliminate doar în 
acest fel. Prin consolidare se elimină 
formalitățile legate de prețurile de transfer 
și dubla impunere intra-grup. În plus, 
pierderile suferite de anumiți contribuabili 
sunt compensate în mod automat de 
profitul generat de alți membrii ai aceluiași 
grup. Cu toate acestea, punerea în 
aplicare a unei baze fiscale consolidate 
comune a societăților poate avea un 
impact negativ asupra veniturilor fiscale 
în unele state membre din cauza 
mecanismului de consolidare. În acest 
sens, statele membre ar trebui să aleagă 
dacă optează pentru aplicarea dispozițiilor
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 49
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Consolidarea este un element esențial al 
unui astfel de sistem, având în vedere că 
principalele obstacole fiscale întâlnite de 
societăți în Uniune pot fi eliminate doar în 

(6) Consolidarea este un element esențial al 
unui astfel de sistem, având în vedere că 
principalele obstacole fiscale întâlnite de 
societăți în Uniune pot fi eliminate doar în 
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acest fel. Prin consolidare se elimină 
formalitățile legate de prețurile de transfer 
și dubla impunere intra-grup. În plus, 
pierderile suferite de anumiți contribuabili 
sunt compensate în mod automat de 
profitul generat de alți membrii ai aceluiași 
grup.

acest fel. Prin consolidare se elimină 
formalitățile legate de prețurile de transfer 
și dubla impunere intra-grup. În plus, 
pierderile suferite de anumiți contribuabili 
sunt compensate în mod automat de 
profitul generat de alți membrii ai aceluiași 
grup. Cu toate acestea, CCCTB nu 
reprezintă o operațiune neutră din punct 
de vedere fiscal. Propria evaluare a 
impactului efectuată de Comisia 
Europeană menționează că baza de 
impozitare a UE va scădea cu 2,7 % prin 
aplicarea unei CCCTB voluntare.

Or. en

Amendamentul 50
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Consolidarea este un element esențial al 
unui astfel de sistem, având în vedere că 
principalele obstacole fiscale întâlnite de 
societăți în Uniune pot fi eliminate doar în 
acest fel. Prin consolidare se elimină 
formalitățile legate de prețurile de transfer 
și dubla impunere intra-grup. În plus, 
pierderile suferite de anumiți contribuabili 
sunt compensate în mod automat de 
profitul generat de alți membrii ai aceluiași 
grup.

(6) Consolidarea este un element esențial al 
unui astfel de sistem, având în vedere că 
principalele obstacole fiscale întâlnite de 
societățile aceluiași grup care desfășoară 
activități transfrontaliere în Uniune pot fi 
eliminate doar în acest fel. Prin consolidare 
se elimină formalitățile legate de prețurile 
de transfer și dubla impunere intra-grup. În 
plus, pierderile suferite de anumiți 
contribuabili sunt compensate în mod 
automat de profitul generat de alți membrii 
ai aceluiași grup.

Or. en

Amendamentul 51
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Consolidarea presupune în mod 
necesar existența unor reguli de 
repartizare a rezultatului între statele 
membre în care sunt stabiliți membrii 
grupului.

eliminat

Or. en

Justificare

Introducerea unei baze fiscale consolidate comune a societăților ar avea un impact negativ 
puternic asupra bugetelor naționale ale mai multor state membre din cauza consolidării 
veniturilor și a pierderilor. În contextul crizei economice și al consolidării finanțelor publice, 
ar trebui să se evite introducerea unor instrumente care conduc la scăderea veniturilor 
publice. În schimb, pentru a reduce birocrația și pentru a îmbunătăți mediul juridic pentru 
societățile europene, ar trebui să se ia în considerare introducerea unei baze fiscale comune 
a societăților (fără consolidare).

Amendamentul52
Diogo Feio

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Va trebui realizată și analizată în 
mod corespunzător o evaluare a 
impactului pe care aceste noi reguli îl vor 
avea asupra sistemelor de management al 
autorităților locale, în special cu privire la 
costurile adăugate pe care aceste 
autorități le-ar putea avea; de asemenea, 
ar trebui realizat un studiu în ceea ce 
privește metoda de aplicare a calculului 
de redistribuire a bazei de impozitare.

Or. pt

Amendamentul 53
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere că un astfel de sistem 
este conceput în principal pentru a 
răspunde nevoilor societăților care își 
desfășoară activitatea transfrontalier, 
acest sistem ar trebui să fie opțional și să 
completeze sistemele naționale existente 
de impozitare a profitului.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 54
Miguel Portas

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere că un astfel de sistem 
este conceput în principal pentru a 
răspunde nevoilor societăților care își 
desfășoară activitatea transfrontalier, 
acest sistem ar trebui să fie opțional și să 
completeze sistemele naționale existente 
de impozitare a profitului.

(8) Întrucât o armonizare fiscală poate fi 
avută în vedere doar dacă aceasta este 
generalizată la nivel european, acest 
sistem ar trebui să fie obligatoriu și să se 
aplice tuturor statelor membre și 
întreprinderilor.

Or. pt

Amendamentul 55
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere că un astfel de sistem 
este conceput în principal pentru a 
răspunde nevoilor societăților care își 
desfășoară activitatea transfrontalier, acest 
sistem ar trebui să fie opțional și să 

(8) Având în vedere că un astfel de sistem 
este conceput în principal pentru a 
răspunde nevoilor societăților care își 
desfășoară activitatea transfrontalier, acest 
sistem ar trebui să fie opțional și să 
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completeze sistemele naționale existente de 
impozitare a profitului.

completeze sistemele naționale existente de 
impozitare a profitului. Cu toate acestea, 
în cadrul examinării prezentei directive, 
ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
introducerii unei baze fiscale comune 
obligatorii a societăților.

Or. en

Justificare

Caracterul obligatoriu al bazei fiscale consolidate comune a societăților ar contribui la 
reducerea birocrației și ar preveni frauda fiscală. Totuși, este necesar să se evalueze modul 
de funcționare a CCTB și influența sa asupra companiilor europene înainte ca aceasta să 
devină obligatorie.

Amendamentul 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere că un astfel de sistem 
este conceput în principal pentru a 
răspunde nevoilor societăților care își 
desfășoară activitatea transfrontalieră, acest 
sistem ar trebui să fie opțional și să 
completeze sistemele naționale existente de 
impozitare a profitului.

(8) Având în vedere că un astfel de sistem 
este conceput pentru a răspunde nevoilor 
societăților care își desfășoară activitatea
transfrontalieră, pentru mai buna evitare a 
evaziunii fiscale, acest sistem ar trebui să 
fie obligatoriu și să înlocuiască sistemele 
naționale existente de impozitare a 
profitului pentru aceste societăți.

Or. de

Amendamentul 57
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere că un astfel de sistem (8) Având în vedere că un astfel de sistem 
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este conceput în principal pentru a 
răspunde nevoilor societăților care își 
desfășoară activitatea transfrontalier, acest 
sistem ar trebui să fie opțional și să 
completeze sistemele naționale existente de 
impozitare a profitului.

este conceput în principal pentru a 
răspunde nevoilor societăților care își 
desfășoară activitatea transfrontalier, acest 
sistem ar trebui să fie opțional atât pentru 
societăți, cât și pentru statele membre ale 
UE și să completeze sistemele naționale 
existente de impozitare a profitului.

Or. en

Amendamentul 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Cu toate acestea, subliniază că 
numeroase state membre se află într-o 
situație bugetară dificilă și că 
regulamentele care creează o bază fiscală 
mai extinsă decât cea actuală ar putea 
avea impact negativ asupra bugetelor 
acestora. În acest context, Comisia 
propune un eventual pachet 
compensatoriu, conform căruia vor fi 
introduse dispoziții temporare în acele 
state membre în care introducerea bazei 
fiscale consolidate comune a societăților 
duce la pierderi fiscale („păgubașii”
CCCTB) și astfel, se vor asigura 
despăgubiri pentru scăderea veniturilor. 

Or. hu

Amendamentul 59
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Sistemul [baza fiscală consolidată 
comună a societăților (CCCTB)] trebuie să 
constea dintr-un set de reguli comune de 
calculare a bazei fiscale a societăților fără a 
aduce atingere prevederilor din Directiva 
78/660/CEE a Consiliului, din Directiva 
83/349/CEE a Consiliului și din 
Regulamentul nr. 1606/2002/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului.

(9) Sistemul [baza fiscală consolidată 
comună opțională a societăților 
(OCCCTB)] trebuie să constea dintr-un set 
de reguli comune de calculare a bazei 
fiscale a societăților fără a aduce atingere 
prevederilor din Directiva 78/660/CEE a 
Consiliului, din Directiva 83/349/CEE a 
Consiliului și din Regulamentul nr. 
1606/2002/CE al Parlamentului European 
și al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 60
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Sistemul [baza fiscală consolidată 
comună a societăților (CCCTB)] trebuie să 
constea dintr-un set de reguli comune de 
calculare a bazei fiscale a societăților fără a 
aduce atingere prevederilor din Directiva 
78/660/CEE a Consiliului, din Directiva 
83/349/CEE a Consiliului și din 
Regulamentul nr. 1606/2002/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului.

(9) Sistemul [baza fiscală comună a 
societăților (CCTB)] trebuie să constea 
dintr-un set de reguli comune de calculare 
a bazei fiscale a societăților fără a aduce 
atingere prevederilor din Directiva 
78/660/CEE a Consiliului, din Directiva 
83/349/CEE a Consiliului și din 
Regulamentul nr. 1606/2002/CE al 
Parlamentului European și al Consiliului.

Or. en

Justificare

Introducerea unei baze fiscale consolidate comune a societăților ar avea un impact negativ 
puternic asupra bugetelor naționale ale mai multor state membre din cauza consolidării 
veniturilor și a pierderilor. În contextul crizei economice și al consolidării finanțelor publice, 
ar trebui să se evite introducerea unor instrumente care conduc la scăderea veniturilor 
publice. În schimb, pentru a reduce birocrația și pentru a îmbunătăți mediul juridic pentru 
societățile europene, ar trebui să se ia în considerare introducerea unei baze fiscale comune 
a societăților (fără consolidare).
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Amendamentul 61
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În măsura în care utilizarea 
OCCCTB ar afecta veniturile fiscale ale 
autorităților regionale și locale, statele 
membre trebuie să își păstreze dreptul de 
a lua măsuri pentru a remedia acest lucru 
în conformitate cu legislațiile lor fiscale 
naționale, regionale și locale. Prezenta 
directivă nu aduce în niciun fel atingere 
suveranității statelor membre ale UE și
nici, unde este cazul, suveranității 
autorităților regionale sau locale în ceea 
ce privește impozitarea directă, în special 
baza fiscală a societăților și rata (ratele) 
impozitului pe profit.

Or. en

Amendamentul 62
Diogo Feio

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Sistemul de calcul de redistribuire a
bazei de impozitare va trebui să fie însoțit
de un studiu care să ia în considerare
diversele metode de aplicare posibile, dar 
și metoda de calcul pentru fiecare dintre 
factorii pe care îi presupune acesta.

Or. pt
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Amendamentul 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Veniturile din dividende, încasările 
din vânzarea acțiunilor deținute într-o 
societate care nu face parte din grup și 
profitul sediilor permanente din 
străinătate trebuie exonerate. Pentru a 
evita dubla impunere majoritatea statelor 
membre exonerează dividendele și 
încasările din vânzarea de acțiuni, 
evitându-se astfel calcularea creditului 
fiscal la care are dreptul contribuabilului 
pentru impozitul plătit în străinătate, în 
special în cazul în care un astfel de drept 
trebuie să țină seama de impozitul plătit 
de societatea care distribuie dividendele. 
Exonerarea veniturilor obținute în 
străinătate răspunde aceleiași nevoi de 
simplicitate.

eliminat

Or. de

Amendamentul 64
Miguel Portas

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Veniturile din dividende, încasările 
din vânzarea acțiunilor deținute într-o 
societate care nu face parte din grup și 
profitul sediilor permanente din 
străinătate trebuie exonerate. Pentru a 
evita dubla impunere majoritatea statelor 
membre exonerează dividendele și 
încasările din vânzarea de acțiuni, 
evitându-se astfel calcularea creditului 
fiscal la care are dreptul contribuabilului 

eliminat
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pentru impozitul plătit în străinătate, în 
special în cazul în care un astfel de drept 
trebuie să țină seama de impozitul plătit 
de societatea care distribuie dividendele. 
Exonerarea veniturilor obținute în 
străinătate răspunde aceleiași nevoi de 
simplicitate.

Or. pt

Amendamentul 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Veniturile din plata de dobânzi și 
redevențe trebuie să fie impozabile, fiind 
acordat un credit pentru impozitul reținut la 
sursă achitat pentru aceste plăți. Spre 
deosebire de dividende, calculul creditului 
nu prezintă nicio dificultate.

(12) Veniturile din plata de dobânzi și 
redevențe, veniturile din dividende, 
încasările din vânzarea acțiunilor dintr-o 
societate care nu face parte dintr-un grup 
și profitul sediilor permanente din 
străinătate trebuie să fie impozabile, fiind 
acordat un credit pentru impozitul reținut la 
sursă achitat pentru aceste plăți

Or. de

Amendamentul 66
Miguel Portas

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Veniturile din plata de dobânzi și 
redevențe trebuie să fie impozabile, fiind 
acordat un credit pentru impozitul reținut la 
sursă achitat pentru aceste plăți. Spre 
deosebire de dividende, calculul creditului 
nu prezintă nicio dificultate.

(12) Veniturile din plata de dobânzi și 
redevențe trebuie să fie impozabile, fiind 
acordat un credit pentru impozitul reținut la 
sursă achitat pentru aceste plăți.
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Or. pt

Amendamentul 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Din veniturile impozabile trebuie 
deduse cheltuielile de funcționare și 
anumite alte elemente. În mod normal, 
printre cheltuielile de funcționare 
deductibile trebuie să se numere toate 
costurile legate de vânzări și cheltuielile 
legate de producție, conservarea și 
asigurarea veniturilor. Deductibilitatea 
trebuie extinsă la costurile de cercetare și 
dezvoltare și costurile suportate pentru 
procurarea de capital și contractarea de 
împrumuturi pentru nevoile activității 
economice desfășurate. Ar trebui să existe 
o listă a cheltuielilor nedeductibile.

(13) Din veniturile impozabile trebuie 
deduse cheltuielile de funcționare și
anumite alte elemente. În mod normal, 
printre cheltuielile de funcționare 
deductibile trebuie să se numere toate 
costurile legate de vânzări și cheltuielile 
legate de producție, conservarea și 
asigurarea veniturilor. Deductibilitatea 
trebuie extinsă la costurile de cercetare și 
dezvoltare, dacă acestea servesc la crearea 
sau producția de bunuri economice, și 
costurile suportate pentru procurarea de 
capital și contractarea de împrumuturi 
pentru nevoile activității economice 
desfășurate. Ar trebui să existe o listă a 
cheltuielilor nedeductibile.

Or. de

Amendamentul 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se permită 
contribuabililor să reporteze la infinit
pierderile asupra exercițiilor viitoare, fără a 
se permite însă reportarea acestora asupra 
exercițiilor anterioare. Având în vedere că 
prin reportarea pierderilor asupra 
exercițiilor următoare se urmărește 

(15) Este necesar să se permită 
contribuabililor să reporteze pe o perioadă 
maximă de șapte ani pierderile asupra 
exercițiilor viitoare, fără a se permite însă 
reportarea acestora asupra exercițiilor 
anterioare. Deducerea pierderilor 
reportate ar trebui limitată la o anumită 
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asigurarea faptului că contribuabilul 
plătește impozite pe veniturile sale reale, 
nu există nici un motiv pentru a limita în 
timp această reportare. Reportarea 
pierderii asupra exercițiilor anterioară este 
o practică destul de rară și deosebit de 
complexă în statele membre.

cotă din veniturile anuale. Având în 
vedere că prin reportarea pierderilor asupra 
exercițiilor următoare se urmărește 
asigurarea faptului că contribuabilul 
plătește impozite pe veniturile sale reale, 
ținând însă seama și de faptul că 
veniturile la bugetele naționale din 
impozitul pe profit trebuie să dobândească 
caracter permanent și să devină 
calculabile, pe de o parte, și să prevină 
evaziunea și frauda fiscală ocazionate de 
compensarea veniturilor întreprinderilor 
cu cele ale filialelor din state terțe, pe de 
altă parte, este necesară fixarea de 
termene și a unui nivel minim de 
impozitare. Reportarea pierderii asupra 
exercițiilor anterioară este o practică destul 
de rară și deosebit de complexă în statele 
membre.

Or. de

Amendamentul 69
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se permită 
contribuabililor să reporteze la infinit
pierderile asupra exercițiilor viitoare, fără a 
se permite însă reportarea acestora asupra 
exercițiilor anterioare. Având în vedere că 
prin reportarea pierderilor asupra 
exercițiilor următoare se urmărește 
asigurarea faptului că contribuabilul 
plătește impozite pe veniturile sale reale, 
nu există nici un motiv pentru a limita în 
timp această reportare. Reportarea 
pierderii asupra exercițiilor anterioară este 
o practică destul de rară și deosebit de 
complexă în statele membre.

(15) Este necesar să se permită 
contribuabililor să reporteze pentru cinci 
ani pierderile asupra exercițiilor viitoare, 
fără a se permite însă reportarea acestora 
asupra exercițiilor anterioare. Reportarea 
pierderii asupra exercițiilor anterioară este 
o practică destul de rară și deosebit de 
complexă în statele membre. Nu ar trebui 
să se reporteze pierderile suferite înainte 
de intrarea în vigoare a prezentei 
directive.
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Or. en

Amendamentul 70
Miguel Portas

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se permită 
contribuabililor să reporteze la infinit 
pierderile asupra exercițiilor viitoare, fără 
a se permite însă reportarea acestora asupra 
exercițiilor anterioare. Având în vedere că 
prin reportarea pierderilor asupra 
exercițiilor următoare se urmărește 
asigurarea faptului că contribuabilul 
plătește impozite pe veniturile sale reale, 
nu există nici un motiv pentru a limita în 
timp această reportare. Reportarea 
pierderii asupra exercițiilor anterioară este 
o practică destul de rară și deosebit de 
complexă în statele membre.

(15) Este necesar să se permită 
contribuabililor să reporteze la infinit 
pierderile asupra exercițiului viitor, fără a 
se permite însă reportarea acestora asupra 
exercițiilor anterioare. Reportarea pierderii 
asupra exercițiilor anterioară este o practică 
destul de rară și deosebit de complexă în 
statele membre.

Or. pt

Amendamentul 71
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Eligibilitatea pentru consolidare 
(apartenența la un grup) trebuie 
determinată pe baza a două criterii: (i) 
controlul (mai mult de 50 % din drepturile 
de vot) și (ii) proprietatea (mai mult de 
75 % din capital) sau dreptul la profit 
(mai mult de 75 % din drepturile la 
repartizarea profitului). Aceste două 
criterii garantează un nivel înalt de 
integrare economică între membrii 
grupului, indicată prin existența unei 

eliminat
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relații de control și a unui nivel ridicat de 
participare. Cele două praguri trebuie 
respectate pe tot parcursul exercițiului 
fiscal, în caz contrar societatea trebuind 
să părăsească grupul. De asemenea, este 
necesar să existe o perioadă de 
apartenență la grup de cel puți nouă luni.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Eligibilitatea pentru consolidare 
(apartenența la un grup) trebuie 
determinată pe baza a două criterii: (i) 
controlul (mai mult de 50 % din drepturile 
de vot) și (ii) proprietatea (mai mult de 
75 % din capital) sau dreptul la profit (mai 
mult de 75 % din drepturile la repartizarea 
profitului). Aceste două criterii garantează 
un nivel înalt de integrare economică între 
membrii grupului, indicată prin existența 
unei relații de control și a unui nivel ridicat
de participare. Cele două praguri trebuie 
respectate pe tot parcursul exercițiului 
fiscal, în caz contrar societatea trebuind 
să părăsească grupul. De asemenea, este 
necesar să existe o perioadă de apartenență 
la grup de cel puțin nouă luni.

(16) Eligibilitatea pentru consolidare 
(apartenența la un grup) trebuie 
determinată pe baza a două criterii: (i) 
controlul (mai mult de 20 % din drepturile 
de vot) și (ii) proprietatea (mai mult de 
25 % din capital) sau dreptul la profit (mai 
mult de 25 % din drepturile la repartizarea 
profitului). Aceste două criterii garantează 
un nivel suficient de integrare economică 
între membrii grupului, indicată prin 
existența unei relații de control și a unui 
nivel corespunzător de participare. De 
asemenea, este necesar să existe o perioadă 
de apartenență la grup de cel puțin nouă 
luni.

Or. de

Amendamentul 73
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Eligibilitatea pentru consolidare 
(apartenența la un grup) trebuie 
determinată pe baza a două criterii: (i) 
controlul (mai mult de 50 % din drepturile 
de vot) și (ii) proprietatea (mai mult de 
75 % din capital) sau dreptul la profit (mai 
mult de 75 % din drepturile la repartizarea 
profitului). Aceste două criterii garantează 
un nivel înalt de integrare economică între 
membrii grupului, indicată prin existența 
unei relații de control și a unui nivel ridicat 
de participare. Cele două praguri trebuie 
respectate pe tot parcursul exercițiului 
fiscal, în caz contrar societatea trebuind să 
părăsească grupul. De asemenea, este 
necesar să existe o perioadă de apartenență 
la grup de cel puți nouă luni.

(16) Eligibilitatea pentru consolidare 
(apartenența la un grup) trebuie 
determinată pe baza a două criterii: (i) 
controlul (mai mult de 50 % din drepturile 
de vot) și (ii) proprietatea (mai mult de 
75 % din capital) sau dreptul la profit (mai 
mult de 75 % din drepturile la repartizarea 
profitului). Aceste două criterii garantează 
un nivel înalt de integrare economică între 
membrii grupului, indicată prin existența 
unei relații de control și a unui nivel ridicat 
de participare. Cele două praguri trebuie 
respectate pe tot parcursul exercițiului 
fiscal, în caz contrar societatea trebuind să 
părăsească grupul. De asemenea, este 
necesar să existe o perioadă de apartenență 
la grup de cel puțin douăsprezece luni.

Or. fr

Amendamentul 74
Miguel Portas

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Eligibilitatea pentru consolidare 
(apartenența la un grup) trebuie 
determinată pe baza a două criterii: (i) 
controlul (mai mult de 50% din drepturile 
de vot) și (ii) proprietatea (mai mult de 
75% din capital) sau dreptul la profit (mai 
mult de 75% din drepturile la repartizarea 
profitului). Aceste două criterii garantează 
un nivel înalt de integrare economică între 
membrii grupului, indicată prin existența 
unei relații de control și a unui nivel ridicat 
de participare. Cele două praguri trebuie 

(16) Eligibilitatea pentru consolidare 
(apartenența la un grup) trebuie 
determinată pe baza a două criterii: (i) 
controlul (mai mult de 50% din drepturile 
de vot) și (ii) dreptul la profit (mai mult de 
50% din drepturile la repartizarea 
profitului). Aceste două criterii garantează 
un nivel înalt de integrare economică între 
membrii grupului, indicată prin existența 
unei relații de control și a unui nivel ridicat 
de participare. Cele două praguri trebuie 
respectate pe tot parcursul exercițiului 
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respectate pe tot parcursul exercițiului 
fiscal, în caz contrar societatea trebuind să 
părăsească grupul. De asemenea, este 
necesar să existe o perioadă de apartenență 
la grup de cel puțin nouă luni.

fiscal, în caz contrar societatea trebuind să 
părăsească grupul. De asemenea, este 
necesar să existe o perioadă de apartenență 
la grup de cel puțin nouă luni.

Or. pt

Amendamentul 75
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a proteja în mod echitabil 
drepturile statelor membre în materie de 
impozitare, este necesară stabilirea unor 
reguli referitoare la reorganizarea 
societăților. În momentul în care o 
societate intră într-un grup, pierderile de 
exploatare dinaintea consolidării trebuie 
reportate pentru a fi acoperite din cota-
parte a contribuabilului. În momentul în 
care o societate părăsește un grup, nu 
trebuie să i se repartizeze pierderile 
suferite în cursul perioadei de 
consolidare. Se poate realiza o ajustare în 
privința câștigurilor de capital în cazul în 
care anumite active sunt cedate la scurt 
timp după intrarea sau ieșirea dintr-un 
grup. Valoarea imobilizărilor necorporale 
generate în intern trebuie evaluată pe 
baza unui indicator corespunzător, 
respectiv costurile de cercetare și 
dezvoltare, de marketing și publicitate pe 
o anumită perioadă.

eliminat

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În cazul în care pentru plata de 
dobânzi și redevențe se rețin impozite la 
sursă, încasările din aceste impozite trebuie 
împărțite conform formulei din anul fiscal 
respectiv. În cazul în care pentru 
dividendele distribuite de contribuabili se 
rețin impozite la sursă, încasările din 
aceste impozite nu trebuie împărțite 
deoarece, spre deosebire de dobânzi și 
redevențe, dividendele nu au generat 
deduceri anterioare suportate de toate 
societățile grupului.

(18) În cazul în care pentru plata de 
dobânzi, redevențe și dividende se rețin 
impozite la sursă, încasările din aceste 
impozite trebuie împărțite conform 
formulei din anul fiscal respectiv.

Or. de

Amendamentul 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Sistemul trebuie să fie dotat cu o 
regulă anti-abuz, completată cu măsuri 
destinate să descurajeze anumite tipuri de 
practici abuzive. Printre aceste măsuri 
trebuie să se afle limitarea deductibilității 
dobânzilor plătite societăților asociate cu 
sediul, în scopuri fiscale, într-o țară cu 
fiscalitate redusă din afara Uniunii care nu 
face schimb de informații cu statul membru 
al plătitorului în baza unui acord 
comparabil cu Directiva 2011/16/CEE a 
Consiliului privind asistența reciprocă 
acordată de autoritățile competente din 
statele membre în domeniul impozitării 
directe și al impozitării primelor de 

(20) Sistemul trebuie să fie dotat cu o 
regulă anti-abuz, completată cu măsuri 
destinate să descurajeze anumite tipuri de 
practici abuzive. Printre aceste măsuri 
trebuie să se afle interzicerea
deductibilității dobânzilor plătite 
societăților asociate cu sediul, în scopuri 
fiscale, într-o țară cu fiscalitate redusă din 
afara Uniunii care nu face schimb de 
informații cu statul membru al plătitorului 
în baza unui acord comparabil cu Directiva 
2011/16/CEE a Consiliului privind 
asistența reciprocă acordată de autoritățile 
competente din statele membre în 
domeniul impozitării directe și al 
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asigurare precum și norme referitoare la 
societățile străine controlate.

impozitării primelor de asigurare precum și 
norme referitoare la societățile străine 
controlate.

Or. de

Amendamentul 78
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Formula de repartizare a bazei 
fiscale consolidate trebuie să cuprindă trei 
factori de valoare egală (forța de muncă, 
active și vânzări). Calculul factorului 
forță de muncă trebuie să se facă pe baza 
masei salariale și a numărului de angajați 
(fiecare element având aceeași greutate). 
Factorul active trebuie să fie compus din 
toate imobilizările corporale. Imobilizările 
necorporale și imobilizările financiare 
trebuie excluse din formulă datorită 
naturii lor mobile și riscului de eludare a 
sistemului. Utilizarea acestor factori 
conferă importanța corespunzătoare 
intereselor statului membru de origine. În 
fine, trebuie luate în considerare 
vânzările pentru a asigura participarea 
echitabilă a statului membru de 
destinație. Acești factori și aceste ponderi 
ar trebui să garanteze impozitarea 
profiturilor acolo unde sunt obținute. Ca 
excepție de la principiul general, dacă 
rezultatul repartizării nu reflectă în mod 
echitabil volumul activității, o clauză de 
salvgardare prevede posibilitatea utilizării 
unei alte metode.

eliminat

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Formula de repartizare a bazei fiscale 
consolidate trebuie să cuprindă trei factori 
de valoare egală (forța de muncă, active și 
vânzări). Calculul factorului forță de 
muncă trebuie să se facă pe baza masei 
salariale și a numărului de angajați (fiecare 
element având aceeași greutate). Factorul 
active trebuie să fie compus din toate 
imobilizările corporale. Imobilizările 
necorporale și imobilizările financiare 
trebuie excluse din formulă datorită naturii 
lor mobile și riscului de eludare a 
sistemului. Utilizarea acestor factori 
conferă importanța corespunzătoare 
intereselor statului membru de origine. În 
fine, trebuie luate în considerare vânzările 
pentru a asigura participarea echitabilă a 
statului membru de destinație. Acești
factori și aceste ponderi ar trebui să 
garanteze impozitarea profiturilor acolo 
unde sunt obținute. Ca excepție de la 
principiul general, dacă rezultatul 
repartizării nu reflectă în mod echitabil 
volumul activității, o clauză de salvgardare 
prevede posibilitatea utilizării unei alte 
metode.

(21) Formula de repartizare a bazei fiscale 
consolidate trebuie să cuprindă trei factori 
de valoare egală (forța de muncă, active și 
vânzări). Calculul factorului forță de 
muncă trebuie să se facă pe baza masei 
salariale și a numărului de angajați (fiecare 
element având aceeași greutate). Factorul 
active trebuie să fie compus din toate 
imobilizările corporale. Imobilizările 
necorporale și imobilizările financiare 
trebuie excluse din formulă datorită naturii 
lor mobile și riscului de eludare a 
sistemului. Utilizarea acestor factori este 
menită să confere importanța 
corespunzătoare intereselor statului 
membru de origine. În fine, trebuie luate în 
considerare vânzările pentru a asigura 
participarea echitabilă a statului membru 
de destinație. O dată la trei ani trebuie 
efectuată o evaluare a acestor factori și 
ponderi pentru a stabili dacă se 
garantează astfel impozitarea profiturilor 
acolo unde sunt obținute. Ca excepție de la 
principiul general, dacă rezultatul 
repartizării nu reflectă în mod echitabil 
volumul activității, o clauză de salvgardare 
prevede posibilitatea utilizării unei alte 
metode.

Or. de

Amendamentul 80
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Formula de repartizare a bazei fiscale 
consolidate trebuie să cuprindă trei factori 
de valoare egală (forța de muncă, active și 
vânzări). Calculul factorului forță de 
muncă trebuie să se facă pe baza masei 
salariale și a numărului de angajați (fiecare 
element având aceeași greutate). Factorul 
active trebuie să fie compus din toate 
imobilizările corporale. Imobilizările 
necorporale și imobilizările financiare 
trebuie excluse din formulă datorită naturii 
lor mobile și riscului de eludare a 
sistemului. Utilizarea acestor factori 
conferă importanța corespunzătoare 
intereselor statului membru de origine. În 
fine, trebuie luate în considerare vânzările 
pentru a asigura participarea echitabilă a 
statului membru de destinație. Acești 
factori și aceste ponderi ar trebui să 
garanteze impozitarea profiturilor acolo 
unde sunt obținute. Ca excepție de la 
principiul general, dacă rezultatul 
repartizării nu reflectă în mod echitabil 
volumul activității, o clauză de salvgardare 
prevede posibilitatea utilizării unei alte 
metode.

(21) Formula de repartizare a bazei fiscale 
consolidate trebuie să cuprindă trei factori 
(forța de muncă, active și vânzări). În timp 
ce factorii forță de muncă și active ar 
trebui să aibă o pondere de 45 % fiecare, 
factorul vânzări ar trebui să aibă o 
pondere de 10 %. Calculul factorului forță 
de muncă trebuie să se facă pe baza masei 
salariale și a numărului de angajați (fiecare 
element având aceeași greutate). Factorul 
active trebuie să fie compus din toate 
imobilizările corporale. Imobilizările 
necorporale și imobilizările financiare 
trebuie excluse din formulă datorită naturii 
lor mobile și riscului de eludare a 
sistemului. Utilizarea acestor factori 
conferă importanța corespunzătoare 
intereselor statului membru de origine. În 
fine, trebuie luate în considerare vânzările 
pentru a asigura participarea echitabilă a 
statului membru de destinație. Acești 
factori și aceste ponderi ar trebui să 
garanteze impozitarea profiturilor acolo 
unde sunt obținute. Ca excepție de la 
principiul general, dacă rezultatul 
repartizării nu reflectă în mod echitabil 
volumul activității, o clauză de salvgardare 
prevede posibilitatea utilizării unei alte 
metode.

Or. en

Amendamentul 81
Miguel Portas

Propunere de directivă 
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Formula de repartizare a bazei fiscale 
consolidate trebuie să cuprindă trei factori 
de valoare egală (forța de muncă, active și 

(21) Formula de repartizare a bazei fiscale 
consolidate trebuie să cuprindă trei factori 
de valoare egală (forța de muncă, active și 
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vânzări). Calculul factorului forță de 
muncă trebuie să se facă pe baza masei 
salariale și a numărului de angajați 
(fiecare element având aceeași greutate). 
Factorul active trebuie să fie compus din 
toate imobilizările corporale. Imobilizările 
necorporale și imobilizările financiare 
trebuie excluse din formulă datorită naturii 
lor mobile și riscului de eludare a 
sistemului. Utilizarea acestor factori 
conferă importanța corespunzătoare 
intereselor statului membru de origine. În 
fine, trebuie luate în considerare vânzările 
pentru a asigura participarea echitabilă a 
statului membru de destinație. Acești 
factori și aceste ponderi ar trebui să 
garanteze impozitarea profiturilor acolo 
unde sunt obținute. Ca excepție de la 
principiul general, dacă rezultatul 
repartizării nu reflectă în mod echitabil 
volumul activității, o clauză de salvgardare 
prevede posibilitatea utilizării unei alte 
metode.

vânzări). Calculul factorului forță de 
muncă trebuie să se facă pe baza masei 
salariale. Factorul active trebuie să fie 
compus din toate imobilizările corporale. 
Imobilizările necorporale și imobilizările 
financiare trebuie excluse din formulă 
datorită naturii lor mobile și riscului de
eludare a sistemului. Utilizarea acestor 
factori conferă importanța corespunzătoare 
intereselor statului membru de origine. În 
fine, trebuie luate în considerare vânzările 
pentru a asigura participarea echitabilă a 
statului membru de destinație. Acești 
factori și aceste ponderi ar trebui să 
garanteze impozitarea profiturilor acolo 
unde sunt obținute. Ca excepție de la 
principiul general, dacă rezultatul 
repartizării nu reflectă în mod echitabil 
volumul activității, o clauză de salvgardare 
prevede posibilitatea utilizării unei alte 
metode.

Or. pt

Amendamentul 82
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a)Ca resursă proprie nouă și ca parte a 
eforturilor depuse în direcția uniunii 
fiscale și pentru a permite o solidaritate 
consolidată cu regiunile mai slabe din 
punct de vedere economic, prezenta 
directivă ar trebui să stabilească o rată de 
5 % a impozitului pe profit la nivelul UE 
pentru societățile care nu fac obiectul 
Recomandării 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2001 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii.
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Or. en

Amendamentul 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Grupurile de societăți trebuie să aibă 
posibilitatea de a trata cu o singură 
administrație fiscală („autoritatea fiscală 
principală”) care ar trebui să fie 
administrația fiscală a statului membru în 
care își are sediul în scopuri fiscale 
societatea-mamă a grupului 
(„contribuabilul principal”). Prezenta 
directivă trebuie să stabilească norme 
procedurale pentru administrarea 
sistemului. Ea trebuie, de asemenea, să 
prevadă un mecanism de decizie anticipată. 
Controalele trebuie inițiate și coordonate 
de autoritatea fiscală principală, putând 
însă fi inițiate și de autoritățile fiscale din 
statele membre în care grupul este 
impozabil. Autoritatea competentă a 
statului membru în care unul dintre 
membrii grupului este rezident sau este 
stabilit poate contesta o decizie a 
autorității fiscale principale referitoare la 
notificarea opțiunii sau la o rectificare a 
impozitului în fața instanțelor 
judecătorești ale statului membru al
autorității fiscale principale. Diferendele 
dintre contribuabili și autoritățile fiscale 
trebuie tratate de către un organism 
administrativ competent pentru audierea 
apelurilor în primă instanță în conformitate 
cu legislația statului membru al autorității 
fiscale principale.

(23) Grupurile de societăți trebuie să aibă 
posibilitatea de a trata cu o singură 
administrație fiscală („autoritatea fiscală 
principală”) care ar trebui să fie 
administrația fiscală a statului membru în 
care își are sediul în scopuri fiscale 
societatea-mamă a grupului 
(„contribuabilul principal”). Activitățile 
autorităților fiscale ale statelor membre ar 
trebui coordonate, sprijinite și evaluate de 
către o autoritate fiscală europeană.
Prezenta directivă trebuie să stabilească 
norme procedurale pentru administrarea 
sistemului. Ea trebuie, de asemenea, să 
prevadă un mecanism de decizie anticipată. 
Controalele trebuie inițiate și coordonate 
de autoritatea fiscală principală, putând 
însă fi inițiate și de autoritățile fiscale din 
statele membre în care grupul este 
impozabil. Litigiile dintre autoritatea 
competentă a statului membru în care unul 
dintre membrii grupului este rezident sau 
este stabilit și autoritatea fiscală 
principală țin într-o primă instanță de 
competența autorității fiscale europene. 
Diferendele dintre contribuabili și 
autoritățile fiscale trebuie tratate de către 
un organism administrativ competent 
pentru audierea apelurilor în primă instanță 
în conformitate cu legislația statului 
membru al autorității fiscale principale.

Or. de
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Amendamentul 84
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Grupurile de societăți trebuie să aibă 
posibilitatea de a trata cu o singură 
administrație fiscală („autoritatea fiscală 
principală”) care ar trebui să fie 
administrația fiscală a statului membru în 
care își are sediul în scopuri fiscale 
societatea-mamă a grupului 
(„contribuabilul principal”). Prezenta 
directivă trebuie să stabilească norme 
procedurale pentru administrarea 
sistemului. Ea trebuie, de asemenea, să 
prevadă un mecanism de decizie anticipată. 
Controalele trebuie inițiate și coordonate 
de autoritatea fiscală principală, putând 
însă fi inițiate și de autoritățile fiscale din 
statele membre în care grupul este 
impozabil. Autoritatea competentă a 
statului membru în care unul dintre 
membrii grupului este rezident sau este 
stabilit poate contesta o decizie a autorității 
fiscale principale referitoare la notificarea 
opțiunii sau la o rectificare a impozitului în 
fața instanțelor judecătorești ale statului 
membru al autorității fiscale principale. 
Diferendele dintre contribuabili și 
autoritățile fiscale trebuie tratate de către 
un organism administrativ competent 
pentru audierea apelurilor în primă instanță 
în conformitate cu legislația statului 
membru al autorității fiscale principale.

(23) Grupurile de societăți trebuie să aibă 
posibilitatea de a trata cu o singură 
administrație fiscală („autoritatea fiscală 
principală”) care ar trebui să fie 
administrația fiscală a statului membru în 
care își are sediul în scopuri fiscale 
societatea-mamă a grupului 
(„contribuabilul principal”) sau 
administrația din regiunea de origine în 
acele regiuni care dețin competențe 
fiscale și legislative și capacitatea de a 
colecta impozite. Prezenta directivă trebuie 
să stabilească norme procedurale pentru 
administrarea sistemului. Ea trebuie, de 
asemenea, să prevadă un mecanism de 
decizie anticipată. Controalele trebuie 
inițiate și coordonate de autoritatea fiscală 
principală, putând însă fi inițiate și de 
autoritățile fiscale din statele membre în 
care grupul este impozabil. Autoritatea 
competentă a statului membru în care unul 
dintre membrii grupului este rezident sau 
este stabilit poate contesta o decizie a 
autorității fiscale principale referitoare la 
notificarea opțiunii sau la o rectificare a 
impozitului în fața instanțelor judecătorești 
ale statului membru al autorității fiscale 
principale. Diferendele dintre contribuabili 
și autoritățile fiscale trebuie tratate de către 
un organism administrativ competent 
pentru audierea apelurilor în primă instanță 
în conformitate cu legislația statului 
membru al autorității fiscale principale.

Or. en

Amendamentul 85
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Grupurile de societăți trebuie să aibă 
posibilitatea de a trata cu o singură 
administrație fiscală („autoritatea fiscală 
principală”) care ar trebui să fie 
administrația fiscală a statului membru în 
care își are sediul în scopuri fiscale 
societatea-mamă a grupului 
(„contribuabilul principal”). Prezenta 
directivă trebuie să stabilească norme 
procedurale pentru administrarea 
sistemului. Ea trebuie, de asemenea, să 
prevadă un mecanism de decizie anticipată. 
Controalele trebuie inițiate și coordonate 
de autoritatea fiscală principală, putând 
însă fi inițiate și de autoritățile fiscale din 
statele membre în care grupul este 
impozabil. Autoritatea competentă a 
statului membru în care unul dintre 
membrii grupului este rezident sau este 
stabilit poate contesta o decizie a autorității 
fiscale principale referitoare la notificarea 
opțiunii sau la o rectificare a impozitului 
în fața instanțelor judecătorești ale statului 
membru al autorității fiscale principale. 
Diferendele dintre contribuabili și 
autoritățile fiscale trebuie tratate de către 
un organism administrativ competent 
pentru audierea apelurilor în primă instanță 
în conformitate cu legislația statului 
membru al autorității fiscale principale.

(23) Grupurile de societăți trebuie să aibă 
posibilitatea de a trata cu o singură 
administrație fiscală („autoritatea fiscală 
principală”) care ar trebui să fie 
administrația fiscală a statului membru în 
care își are sediul în scopuri fiscale 
societatea-mamă a grupului 
(„contribuabilul principal”). Prezenta 
directivă trebuie să stabilească norme 
procedurale pentru administrarea 
sistemului. Ea trebuie, de asemenea, să 
prevadă un mecanism de decizie anticipată. 
Controalele trebuie inițiate și coordonate 
de autoritatea fiscală principală, putând 
însă fi inițiate și de autoritățile fiscale din 
statele membre în care grupul este 
impozabil. Autoritatea competentă a 
statului membru în care unul dintre 
membrii grupului este rezident sau este 
stabilit poate contesta o decizie a autorități 
fiscale principale referitoare la o rectificare 
a impozitului în fața instanțelor 
judecătorești ale statului membru al 
autorității fiscale principale. Diferendele 
dintre contribuabili și autoritățile fiscale 
trebuie tratate de către un organism 
administrativ competent pentru audierea 
apelurilor în primă instanță în conformitate 
cu legislația statului membru al autorității 
fiscale principale.

Or. fr

Amendamentul 86
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentei directive, 
este necesar să se confere Comisiei 
competențe în ceea ce privește adoptarea 
anuală a listei formelor de societăți din 
țările terțe care îndeplinesc cerințele 
prezentei directive, stabilirea de reguli 
pentru calcularea factorilor forță de muncă, 
active și vânzări, repartizarea angajaților și 
a masei salariale, a activelor și vânzărilor 
factorului respectiv, precum și evaluarea 
activelor pentru factorul active și adoptarea 
formularului standard de notificare a 
opțiunii și a regulilor de depunere 
electronică, a formularului de declarație 
fiscală, a formularului de declarație fiscală 
consolidată și a documentelor justificative 
cerute. Aceste competențe trebuie 
exercitate în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. 182/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
din 28 februarie 2011, de stabilire a 
normelor și a principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

(25) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentei directive, 
este necesar să se confere Comisiei 
competențe în ceea ce privește adoptarea 
anuală a listei formelor de societăți din 
țările terțe care îndeplinesc cerințele 
prezentei directive, stabilirea de reguli 
pentru calcularea factorilor forță de muncă, 
active și vânzări, repartizarea angajaților și 
a masei salariale, a activelor și vânzărilor 
factorului respectiv, precum și evaluarea 
activelor pentru factorul active și adoptarea 
regulilor de depunere electronică, a 
formularului de declarație fiscală, a 
formularului de declarație fiscală 
consolidată și a documentelor justificative 
cerute. Aceste competențe trebuie 
exercitate în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. 182/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
din 28 februarie 2011, de stabilire a 
normelor și a principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

Or. fr

Amendamentul 87
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Pe baza clauzei de analizare, un 
organism independent ar trebui să 
realizeze o analiză detaliată a impactului 
prezentei directive înainte de adoptarea de 
către Consiliu a unei decizii cu privire la 
eventuala extindere sau abrogare a 
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prezentei directive. Analiza ar trebui să 
includă în mod special o examinare a 
următoarelor aspecte: necesitatea de a 
menține în vigoare sau de a abroga 
directiva, caracterul opțional al bazei 
fiscale consolidate comune a societăților 
(OCCCTB), restricția de armonizare a 
bazei de impozitare, formula repartizării, 
considerente privind caracterul practic 
pentru IMM-uri și impactul directivei 
asupra colectării impozitelor și asupra 
veniturilor în acele state membre care au 
decis în mod liber să o transpună în 
legislația lor națională, precum și 
combaterea evaziunii fiscale, a fraudei 
fiscale și a dublei impuneri.

Or. en

Amendamentul 88
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Pentru ca aplicarea sistemului [baza 
fiscală consolidată comună a societăților 
(CCCTB)] să nu conducă la denaturări în 
ceea ce privește modul de alocare a 
capitalul și a profiturilor în cadrul 
Uniunii, este esențial să se reducă 
diferențele cu privire la rata de impozitare 
a societăților prin introducerea unui
impozit minim pentru toate statele 
membre.

Or. fr

Amendamentul 89
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Comisia ar trebui să înființeze un 
nou forum privind CCCTB, asemănător 
Forumului mixt pentru prețurile de 
transfer (JTPF), căruia societățile și 
statele membre să i se poată adresa pentru 
problemele și litigiile legate de CCCTB. 
Acest forum ar trebui să poată oferi 
consiliere societăților și statelor membre 
și ar trebui să se califice drept instanță 
judecătorească în conformitate cu 
articolul 267 alineatul (2) din TFUE.

Or. en

Justificare

Introducerea unui forum privind CCCTB între statele membre pentru soluționarea litigiilor în 
afara instanței de judecată.

Amendamentul 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este oportun ca, după o perioadă de 
cinci ani, Comisia să revizuiască aplicarea 
directivei, iar statele membre să o sprijine 
furnizându-i informații adecvate în acest 
scop,

(27) Este oportun ca, după o perioadă de 
trei ani, Comisia să revizuiască aplicarea 
directivei, iar statele membre să o sprijine 
furnizându-i informații adecvate în acest 
scop,

Or. en

Amendamentul 91
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este oportun ca, după o perioadă de 
cinci ani, Comisia să revizuiască aplicarea 
directivei, iar statele membre să o sprijine 
furnizându-i informații adecvate în acest 
scop,

(27) Este oportun ca, după o perioadă de 
trei ani, Comisia să revizuiască aplicarea 
directivei, iar statele membre să o sprijine 
furnizându-i informații adecvate în acest 
scop,

Or. en

Amendamentul 92
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă instituie un sistem 
pentru o bază comună pentru impozitarea 
anumitor societăți și grupuri de societăți și
stabilește reguli de calculare și utilizare a 
acestei baze.

Prezenta directivă instituie un sistem 
pentru o bază comună pentru impozitarea 
anumitor societăți și grupuri de societăți,
stabilește reguli de calculare și utilizare a 
acestei baze și stabilește o rată minimă
agregată a impozitului pe profit de 15 % 
până în 2013, de 20 % până în 2015 și de
25 % până în 2017 pentru toate statele
membre.

Or. en

Amendamentul 93
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă instituie un sistem 
pentru o bază comună pentru impozitarea 

Prezenta directivă instituie un sistem 
pentru o bază comună pentru impozitarea 
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anumitor societăți și grupuri de societăți și 
stabilește reguli de calculare și utilizare a 
acestei baze.

anumitor societăți și grupuri de societăți și 
stabilește reguli de calculare și utilizare a 
acestei baze. De asemenea, prezenta 
directivă stabilește regulile de introducere 
a unui impozit minim pe profit în statele 
membre.

Or. fr

Amendamentul 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă instituie un sistem 
pentru o bază comună pentru impozitarea 
anumitor societăți și grupuri de societăți și
stabilește reguli de calculare și utilizare a 
acestei baze.

Prezenta directivă instituie un sistem 
pentru o bază comună pentru impozitarea 
anumitor societăți și grupuri de societăți, 
fixează la nivel european un nivel minim 
de impozitare a societăților și stabilește 
reguli de calculare și utilizare a acestei 
baze.

Or. de

Amendamentul 95
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă instituie un sistem 
pentru o bază comună pentru impozitarea 
anumitor societăți și grupuri de societăți și 
stabilește reguli de calculare și utilizare a 
acestei baze.

Prezenta directivă instituie un sistem 
opțional pentru o bază comună pentru 
impozitarea anumitor societăți și grupuri de 
societăți și stabilește reguli de calculare și 
utilizare a acestei baze.

Or. en
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Amendamentul 96
Philippe Lamberts

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește o rată de 5 % 
a impozitului pe profit în UE pentru 
societățile care nu fac obiectul 
Recomandării 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 și ale căror venituri 
constituie o resursă suplimentară proprie, 
aceasta fiind aplicabilă de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 97
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei directive, prin „stat 
membru participant” se înțelege un stat 
membru care participă la cooperarea 
consolidată în ceea ce privește baza 
fiscală consolidată comună a societăților 
(CCCTB) în temeiul Deciziei […] a 
Consiliului din […] privind autorizarea 
unei cooperări consolidate în domeniul 
bazei fiscale consolidate comune a 
societăților (CCCTB).

Or. fr

Justificare

Acest amendament se referă la opțiunea de cooperare consolidată.
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Amendamentul 98
Philippe Lamberts

Propunere de directivă
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societăți eligibile Societăți care fac obiectul directivei

Or. en

Amendamentul 99
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societăți eligibile Societăți care fac obiectul sistemului 
instituit de prezenta directivă

Or. fr

Amendamentul 100
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică societăților 
înființate în temeiul legislației unui stat 
membru atunci când sunt îndeplinite 
următoarele două condiții:

(1) Prezenta directivă se aplică societăților 
care o aleg în mod liber și care sunt
înființate în temeiul legislației unui stat 
membru atunci când sunt îndeplinite 
următoarele două condiții:

Or. en
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Amendamentul 101
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică societăților 
înființate în temeiul legislației unui stat 
terț atunci când sunt îndeplinite 
următoarele două condiții:

eliminat

(a) societatea are o formă similară uneia 
din formele enumerate în anexa I;
(b) societatea este supusă uneia dintre 
formele de impozit pe profit enumerate în 
anexa II.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 102
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică societăților 
înființate în temeiul legislației unui stat terț
atunci când sunt îndeplinite următoarele 
două condiții:

(2) Prezenta directivă se aplică societăților 
care o aleg în mod liber și care sunt
înființate în temeiul legislației unui stat terț
atunci când sunt îndeplinite următoarele 
două condiții:

Or. en

Amendamentul 103
Danuta Jazłowiecka
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Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Forme de societăți eligibile din țări terțe eliminat
(1) Comisia adoptă anual o listă cu 
formele de societăți din țări terțe care se 
consideră că îndeplinesc cerințele stabilite 
la articolul 2 alineatul (2) litera (a). Actul 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 131 alineatul (2).
(2) Faptul că o formă de societate nu este 
inclusă pe lista formelor de societăți din 
țările terțe menționată la alineatul (1) nu 
împiedică aplicarea prezentei directive și 
în cazul formei respective.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 104
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Forme de societăți eligibile din țări terțe Forme de societăți din țări terțe care fac 
obiectul sistemului instituit de prezenta 
directivă

Or. fr

Amendamentul 105
Rolandas Paksas
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Faptul că o formă de societate nu este 
inclusă pe lista formelor de societăți din 
țările terțe menționată la alineatul (1) nu 
împiedică aplicarea prezentei directive și 
în cazul formei respective.

eliminat

Or. lt

Amendamentul 106
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „contribuabil” înseamnă o societate care 
optat pentru aplicarea sistemului prevăzut 
de prezenta directivă;

1. „contribuabil” înseamnă o societate care 
face obiectul sistemului prevăzut de 
prezenta directivă;

Or. fr

Amendamentul 107
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „contribuabil” înseamnă o societate care
a optat pentru aplicarea sistemului
prevăzut de prezenta directivă;

1. „contribuabil” înseamnă o societate în 
cazul căreia se aplică sistemul prevăzut de 
prezenta directivă;

Or. pt
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Amendamentul 108
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „contribuabil” înseamnă o societate care 
optat pentru aplicarea sistemului prevăzut 
de prezenta directivă;

1. „contribuabil” înseamnă o societate care 
aplică sistemul prevăzut de prezenta 
directivă;

Or. fr

Justificare

Prin prezentul amendament, aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și anume 
societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) devine obligatorie.

Amendamentul 109
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1– punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „contribuabil” înseamnă o societate care 
optat pentru aplicarea sistemului prevăzut 
de prezenta directivă;

1. „contribuabil” înseamnă o societate care 
optează sau a optat pentru aplicarea 
sistemului prevăzut de prezenta directivă;

Or. en

Amendamentul 110
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1– punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „contribuabil individual” înseamnă un 
contribuabil care nu îndeplinește cerințele 

eliminat
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pentru consolidare;

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 111
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „necontribuabil” înseamnă o societate 
care nu este eligibilă pentru a opta pentru 
aplicarea sistemului prevăzut de prezenta 
directivă sau nu a optat pentru aplicarea 
acestui sistem;

3. „necontribuabil” înseamnă o societate 
care nu face obiectul sistemului prevăzut 
de prezenta directivă;

Or. fr

Amendamentul 112
Miguel Portas

Propunere de directivă 
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „necontribuabil” înseamnă o societate 
care nu este eligibilă pentru a opta pentru 
aplicarea sistemului prevăzut de prezenta 
directivă sau nu a optat pentru aplicarea 
acestui sistem; 

3. „necontribuabil” înseamnă o societate în 
cazul căreia nu se aplică sistemul 
prevăzut de prezenta directivă;

Or. pt

Amendamentul 113
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1– punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „necontribuabil” înseamnă o societate 
care nu este eligibilă pentru a opta pentru 
aplicarea sistemului prevăzut de prezenta 
directivă sau nu a optat pentru aplicarea 
acestui sistem;

3. „necontribuabil” înseamnă o societate 
care nu este obligată să aplice sistemul
prevăzut de prezenta directivă sau nu a 
optat pentru aplicarea acestui sistem;

Or. en

Amendamentul 114
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „necontribuabil” înseamnă o societate 
care nu este eligibilă pentru a opta pentru 
aplicarea sistemului prevăzut de prezenta 
directivă sau nu a optat pentru aplicarea 
acestui sistem;

3. „necontribuabil” înseamnă o societate 
care nu este eligibilă pentru a opta pentru 
aplicarea sistemului prevăzut de prezenta 
directivă;

Or. fr

Justificare

Prin prezentul amendament, aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și anume 
societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) devine obligatorie.

Amendamentul 115
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1– punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „contribuabil principal” înseamnă: eliminat
(a) un contribuabil rezident, atunci când 
formează un grup cu filialele sale 
eligibile, sediile permanente din alte state 
membre sau unul sau mai multe sedii 
permanente ale unei filiale eligibile 
rezidentă într-o țară terță; sau
(b) contribuabilul rezident desemnat de 
grup, în cazul în care acesta este compus 
doar din doi sau mai mulți contribuabili 
rezidenți care sunt filiale directe eligibile 
ale aceleiași societăți-mamă rezidente 
într-o țară terță; sau
(c) un contribuabil rezident care este 
filiala eligibilă a unei societăți-mamă 
rezidente într-o țară terță, în cazul în care 
respectivul contribuabil rezident formează 
un grup doar cu unul sau mai multe sedii 
permanente ale societății-mamă; sau
(d) sediul permanent desemnat de un 
contribuabil nerezident care formează un 
grup doar în privința sediilor sale 
permanente din unul sau mai multe state 
membre.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 116
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1– punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „membru al grupului” înseamnă un 
contribuabil care aparține aceluiași grup, 
conform definiției de la articolele 54 și 55. 

eliminat
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În cazul în care un contribuabil dispune 
de unul sau mai multe sedii permanente 
într-un alt stat membru decât statul în 
care se află centrul său de management și 
control, fiecare sediu permanent este 
tratat ca membru al grupului;

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 117
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1– punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „bază fiscală consolidată” înseamnă 
rezultatul însumării bazelor fiscale ale 
tuturor membrilor grupului, calculate în 
conformitate cu articolul 10;

eliminat

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 118
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1– punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „cota-parte” înseamnă partea din 
baza fiscală consolidată a unui grup care 
este repartizată unui membru al grupului 
prin aplicarea formulei stabilite la 

eliminat



PE478.376v01-00 60/229 AM\885627RO.doc

RO

articolele 86-102;

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „imobilizări financiare” înseamnă 
acțiuni în întreprinderi afiliate, creanțe ale 
întreprinderilor afiliate, participații, creanțe 
ale întreprinderilor cu care societatea are 
legături prin participații, investiții deținute 
ca imobilizări, alte împrumuturi și acțiuni 
sau părți sociale proprii în măsura în care 
legislația internă permite înregistrarea lor 
în bilanț;

15. „imobilizări financiare” înseamnă 
acțiuni în întreprinderi afiliate, creanțe ale 
întreprinderilor afiliate, participații, creanțe 
ale întreprinderilor cu care societatea are 
legături prin participații, investiții deținute 
ca imobilizări, alte împrumuturi și acțiuni 
sau părți sociale proprii în măsura în care 
înregistrarea lor în bilanț este permisă prin 
reglementări uniforme în cadrul Uniunii 
Europene;

Or. de

Amendamentul 120
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1– punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „autoritate competentă” înseamnă 
autoritatea desemnată de fiecare stat 
membru pentru a administra toate 
chestiunile legate de punerea în aplicare a 
prezentei directive;

eliminat

Or. en
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Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 121
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1– punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „autoritate competentă” înseamnă 
autoritatea desemnată de fiecare stat 
membru pentru a administra toate 
chestiunile legate de punerea în aplicare a 
prezentei directive;

21. „autoritate competentă” înseamnă 
autoritatea desemnată de fiecare stat 
membru sau de o regiune cu competențe 
de a colecta impozite pentru a administra 
toate chestiunile legate de punerea în 
aplicare a prezentei directive;

Or. en

Amendamentul 122
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1– punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. „autoritate fiscală principală” 
înseamnă autoritatea competentă a 
statului membru în care este rezident 
contribuabilul principal sau în care este 
situat sediul permanent al unui 
contribuabil nerezident;

eliminat

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 123
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1– punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. „control” înseamnă investigații, 
inspecții sau examinări de orice fel 
realizate de o autoritate competentă în 
scopul verificării respectării de către un 
contribuabil a prevederilor prezentei 
directive;

eliminat

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 124
Sławomir Witold Nitras

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea dispozițiilor prezentei directive 
nu ar trebui să încalce principiul 
neutralității veniturilor fiscale, care se 
manifestă printr-un impact negativ 
asupra nivelului veniturilor fiscale din 
statele membre. În conformitate cu cele 
menționate anterior, statele membre pot 
alege dacă să opteze pentru aplicarea 
dispozițiilor prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 125
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propunere de directivă
Capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

OPTAREA PENTRU SISTEMUL
PREVĂZUT DE PREZENTA 
DIRECTIVĂ

CONTRIBUABILI CONFORM
SISTEMULUI PREVĂZUT DE 
PREZENTA DIRECTIVĂ

Or. de

Amendamentul 126
Miguel Portas

Propunere de directivă
Capitolul 3 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

OPTAREA PENTRU SISTEMUL
PREVĂZUT DE PREZENTA 
DIRECTIVĂ

CADRUL SISTEMULUI PREVĂZUT DE 
PREZENTA DIRECTIVĂ 

Or. pt

Amendamentul 127
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Optare eliminat
(1) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care este rezidentă în scopuri 
fiscale într-un stat membru poate opta 
pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă în condițiile prevăzute de 
aceasta. 
(2) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care nu este rezidentă în 
scopuri fiscale într-un stat membru poate 
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opta pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă în condițiile prevăzute de aceasta 
pentru un sediu permanent pe care îl are 
într-un stat membru.
(3) În aplicarea alineatelor (1) și (2), o 
societate care are sediul social, locul de 
înregistrare sau locul conducerii efective 
într-un stat membru și, în conformitate cu 
clauzele unui acord încheiat de statul 
membru respectiv cu o țară terță, nu este 
considerată rezident fiscal în țara terță 
respectivă, este considerată rezident în 
scopuri fiscale în acel stat membru.
(4) În cazul în care, în sensul alineatului 
(3) o societate este rezidentă în mai multe 
state membre, societatea respectivă este 
considerată rezidentă în statul membru în 
care se află conducerea efectivă.
(5) Dacă locul conducerii efective al unui 
membru al unui grup de transport 
maritim sau al unui membru al grupului 
care efectuează transporturi pe căile 
navigabile interioare se află la bordul 
unei nave sau al unui vapor, se consideră 
că acesta este situat în statul membru al 
portului navei sau vaporului sau, dacă un 
astfel de port nu există, în statul membru 
de reședință al operatorului navei sau 
vaporului.
(6) O societate rezidentă într-un stat 
membru care optează pentru sistemul 
prevăzut de prezenta directivă este supusă 
impozitului pe profit în cadrul sistemului 
respectiv pentru toate veniturile, 
indiferent de sursa din care sunt obținute, 
în interiorul sau în exteriorul statului 
membru de reședință.
(7) O societate rezidentă într-o țară terță 
care optează pentru sistemul prevăzut de 
prezenta directivă este supusă impozitului 
pe profit în cadrul sistemului respectiv 
pentru toate veniturile obținute dintr-o 
activitate desfășurată într-un stat membru 
printr-un sediu permanent.
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Or. fr

Justificare

Prin prezentul amendament, aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și anume 
societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) devine obligatorie.

Amendamentul 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Optarea Contribuabili

Or. de

Amendamentul 129
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Optare Sediul fiscal

Or. fr

Amendamentul 130
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Optare Aplicare

Or. pt
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Amendamentul 131
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) O societate care nu face obiectul 
Recomandării 2003/361/CE, căreia i se 
aplică prezenta directivă și care își are 
sediul fiscal într-un stat membru aplică 
sistemul prevăzut de prezenta directivă în 
condițiile prevăzute în textul acesteia.

Or. en

Justificare

CCCTB ar trebui să devină obligatorie pentru societăți, cu excepția IMM-urilor, pentru a 
elimina lacunele din sistemele de impozitare a profitului din UE care permit companiilor 
mari să profite de diferențele naționale deplasându-și în mod artificial profiturile în scopul de 
a reduce, uneori la zero, rata efectivă a impozitului care li se aplică.

Amendamentul 132
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care este rezidentă în scopuri 
fiscale într-un stat membru poate opta 
pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă în condițiile prevăzute de aceasta. 

(1) Prezenta directivă, în condițiile 
prevăzute de aceasta, se aplică în mod 
obligatoriu societăților care sunt rezidente
în scopuri fiscale într-un stat membru și 
care îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 2 alineatul (1).

Or. pt

Amendamentul 133
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care este rezidentă în scopuri 
fiscale într-un stat membru poate opta 
pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă în condițiile prevăzute de aceasta.

(1) O societate care face obiectul 
Recomandării 2003/361/CE căreia i se 
aplică prezenta directivă și care este 
rezidentă în scopuri fiscale într-un stat 
membru aplică sistemul prevăzut de 
prezenta directivă în condițiile prevăzute 
de aceasta.

Or. en

Amendamentul 134
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care este rezidentă în scopuri 
fiscale într-un stat membru poate opta
pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă în condițiile prevăzute de aceasta.

(1) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care este rezidentă în scopuri 
fiscale într-un stat membru este supusă 
impozitării în conformitate cu sistemul 
prevăzut de prezenta directivă în condițiile 
prevăzute de aceasta.

Or. de

Amendamentul 135
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care este rezidentă în scopuri 
fiscale într-un stat membru poate opta 
pentru sistemul prevăzut de prezenta 

(1) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care este rezidentă în scopuri 
fiscale într-un stat membru face obiectul 
sistemului prevăzut de prezenta directivă 
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directivă în condițiile prevăzute de aceasta. în condițiile prevăzute de aceasta.

Or. fr

Amendamentul 136
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care nu este rezidentă în 
scopuri fiscale într-un stat membru poate 
opta pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă în condițiile prevăzute de aceasta 
pentru un sediu permanent pe care îl are 
într-un stat membru.

(2) Unei societăți care nu este rezidentă în 
scopuri fiscale într-un stat membru și care 
îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 2 alineatul (2), i se aplică 
prezenta directivă în condițiile prevăzute 
de aceasta, în ceea ce privește aplicarea 
sistemului pentru toate sediile permanente
pe care le are în statele membre. 

Or. pt

Amendamentul 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care nu este rezidentă în 
scopuri fiscale într-un stat membru poate 
opta pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă în condițiile prevăzute de aceasta 
pentru un sediu permanent pe care îl are 
într-un stat membru.

(2) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care nu este rezidentă în 
scopuri fiscale într-un stat membru este 
supusă impozitării în conformitate cu 
sistemul prevăzut de prezenta directivă în 
condițiile prevăzute de aceasta pentru un 
sediu permanent pe care îl are într-un stat 
membru.

Or. de
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Amendamentul 138
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care nu este rezidentă în 
scopuri fiscale într-un stat membru poate 
opta pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă în condițiile prevăzute de aceasta 
pentru un sediu permanent pe care îl are 
într-un stat membru.

(2) O societate căreia i se aplică prezenta 
directivă și care nu este rezidentă în 
scopuri fiscale într-un stat membru face 
obiectul sistemului prevăzut de prezenta 
directivă în condițiile prevăzute de aceasta 
pentru un sediu permanent pe care îl are 
într-un stat membru.

Or. fr

Amendamentul 139
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O societate rezidentă într-un stat 
membru care optează pentru sistemul
prevăzut de prezenta directivă este supusă 
impozitului pe profit în cadrul sistemului 
respectiv pentru toate veniturile, indiferent 
de sursa din care sunt obținute, în interiorul 
sau în exteriorul statului membru de 
reședință.

(6) O societate rezidentă într-un stat 
membru care face obiectul sistemului
prevăzut de prezenta directivă este supusă 
impozitului pe profit în cadrul sistemului 
respectiv pentru toate veniturile, indiferent 
de sursa din care sunt obținute, în interiorul 
sau în exteriorul statului membru de 
reședință.

Or. fr

Amendamentul 140
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O societate rezidentă într-un stat 
membru care optează pentru sistemul 
prevăzut de prezenta directivă este supusă 
impozitului pe profit în cadrul sistemului 
respectiv pentru toate veniturile, indiferent 
de sursa din care sunt obținute, în interiorul 
sau în exteriorul statului membru de 
reședință. 

(6) O societate rezidentă într-un stat 
membru este supusă impozitului pe profit 
în cadrul sistemului respectiv pentru toate 
veniturile, indiferent de sursa din care sunt 
obținute, în interiorul sau în exteriorul 
statului membru de reședință. 

Or. pt

Amendamentul 141
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) O societate rezidentă într-o țară terță 
care optează pentru sistemul prevăzut de 
prezenta directivă este supusă impozitului 
pe profit în cadrul sistemului respectiv 
pentru toate veniturile obținute dintr-o 
activitate desfășurată într-un stat membru 
printr-un sediu permanent.

(7) O societate rezidentă într-o țară terță 
este supusă impozitului pe profit în cadrul 
sistemului respectiv pentru toate veniturile 
obținute dintr-o activitate desfășurată într-
un stat membru printr-un sediu permanent.

Or. pt

Amendamentul 142
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) O societate rezidentă într-o țară terță 
care optează pentru sistemul prevăzut de 
prezenta directivă este supusă impozitului 
pe profit în cadrul sistemului respectiv 
pentru toate veniturile obținute dintr-o 
activitate desfășurată într-un stat membru 
printr-un sediu permanent.

(7) O societate rezidentă într-o țară terță 
care face obiectul sistemului prevăzut de 
prezenta directivă este supusă impozitului 
pe profit în cadrul sistemului respectiv 
pentru toate veniturile obținute dintr-o 
activitate desfășurată într-un stat membru 
printr-un sediu permanent.
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Or. fr

Amendamentul 143
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă o societate este eligibilă și optează 
pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă, ea nu mai intră sub incidența 
dispozițiilor naționale referitoare la 
impozitul pe profit în privința tuturor 
aspectelor reglementate prin prezenta 
directivă, cu excepția unor dispoziții 
contrare.

O societate care face obiectul sistemului
prevăzut de prezenta directivă nu mai intră 
sub incidența dispozițiilor naționale 
referitoare la impozitul pe profit în privința 
tuturor aspectelor reglementate prin 
prezenta directivă, cu excepția unor 
dispoziții contrare.

Or. fr

Amendamentul 144
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă o societate este eligibilă și optează 
pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă, ea nu mai intră sub incidența 
dispozițiilor naționale referitoare la 
impozitul pe profit în privința tuturor 
aspectelor reglementate prin prezenta 
directivă, cu excepția unor dispoziții 
contrare.

Dacă o societate este eligibilă, ea nu mai 
intră sub incidența dispozițiilor naționale 
referitoare la impozitul pe profit în privința 
tuturor aspectelor reglementate prin 
prezenta directivă, cu excepția unor 
dispoziții contrare.

Or. fr

Justificare

Prin prezentul amendament, aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și anume 
societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) devine obligatorie.
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Amendamentul 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă o societate este eligibilă și optează 
pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă, ea nu mai intră sub incidența 
dispozițiilor naționale referitoare la 
impozitul pe profit în privința tuturor 
aspectelor reglementate prin prezenta 
directivă, cu excepția unor dispoziții 
contrare.

Dacă o societate este eligibilă și, prin 
urmare, este supusă impozitării în 
conformitate cu sistemul prevăzut de 
prezenta directivă, ea nu mai intră sub 
incidența dispozițiilor naționale referitoare 
la impozitul pe profit în privința tuturor 
aspectelor reglementate prin prezenta 
directivă, cu excepția unor dispoziții 
contrare.

Or. de

Amendamentul 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul minim de impozitare 
Pe teritoriul UE se aplică nivelul minim 
de impozitare a profitului. Acesta nu 
trebuie să fie mai mic de 25 % în valoare 
nominală. De asemenea, statele membre 
dispun de libertatea de planificare a 
ratelor de impozitare. 

Or. de

Amendamentul 147
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) repartizările primite ale profitului; eliminat

Or. de

Amendamentul 148
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) repartizările primite ale profitului; eliminat

Or. pt

Amendamentul 149
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) repartizările primite ale profitului; eliminat

Or. en

Amendamentul 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) încasări din cedarea de acțiuni; eliminat
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Or. de

Amendamentul 151
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Încasări din cedarea de acțiuni; eliminat

Or. pt

Amendamentul 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) veniturile unui sediu permanent dintr-
o țară terță.

eliminat

Or. de

Amendamentul 153
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile deductibile cuprind toate 
costurile de vânzare și cheltuielile din care 
se scade taxa pe valoarea adăugată 
deductibilă suportată de contribuabil în 
vederea obținerii sau asigurării unui venit, 
inclusiv costurile de cercetare și dezvoltare 
și costurile suportate pentru procurarea de 

Cheltuielile deductibile cuprind toate 
costurile de vânzare și cheltuielile din care 
se scade taxa pe valoarea adăugată 
deductibilă suportată de contribuabil în 
vederea obținerii sau asigurării unui venit, 
inclusiv costurile de cercetare și 
dezvoltare, dacă acestea servesc la crearea 
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capital și contractarea de împrumuturi 
pentru nevoile activității economice 
desfășurate.

sau producția de bunuri economice, și 
costurile suportate pentru procurarea de 
capital și contractarea de împrumuturi 
pentru nevoile activității economice 
desfășurate.

Or. de

Amendamentul 154
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) bonusurile și indemnizațiile de 
performanță;

Or. en

Amendamentul 155
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) impozitele enumerate în anexa III cu 
excepția accizelor pe produse energetice, 
pe alcool și băuturi alcoolice și pe tutunul 
prelucrat.

(j) impozitele enumerate în anexa III.

Or. fr

Amendamentul 156
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(j), un stat membru poate să prevadă 
deducerea unuia sau a mai multora dintre 
impozitele enumerate în Anexa III. În 
cazul unui grup, o astfel de deducere se 
aplică cotei-părți a membrilor grupului 
rezidenți sau situați în respectivul stat 
membru.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 157
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. la formarea provizioanelor, 
întreprinderile vor ține cont de
standardele de contabilitate naționale și 
internaționale; 

Or. lv

Amendamentul 158
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) provizioanele tehnice pentru 
întreprinderile de asigurare înființate cu 
respectarea dispozițiilor Directivei 
91/674/CEE sunt deductibile, cu excepția 
provizioanelor de egalizare. Un stat 
membru poate să prevadă deducerea 
provizioanelor de egalizare. În cazul unui 

(c) provizioanele tehnice pentru 
întreprinderile de asigurare înființate cu 
respectarea dispozițiilor Directivei 
91/674/CEE sunt deductibile, cu excepția 
provizioanelor de egalizare. Un stat 
membru care, în conformitate cu articolul 
62 din Directiva 91/674/CEE, a optat 
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grup, o astfel de deducere a provizioanelor 
de egalizare se aplică cotei-părți a 
membrilor grupului rezidenți sau situați în 
respectivul stat membru. Sumele deduse 
sunt analizate și ajustate la sfârșitul fiecărui 
an fiscal. La calcularea bazei fiscale pentru 
anii viitori se ține seama de sumele deja 
deduse.

pentru introducerea provizioanelor de 
egalizare trebuie să permită și deducerea 
fiscală a acestora. În cazul unui grup, o 
astfel de deducere a provizioanelor de 
egalizare se aplică cotei-părți a membrilor 
grupului rezidenți sau situați în respectivul 
stat membru. Sumele deduse sunt analizate 
și ajustate la sfârșitul fiecărui an fiscal. La 
calcularea bazei fiscale pentru anii viitori 
se ține seama de sumele deja deduse.

Or. de

Justificare

Statele membre care, în conformitate cu articolul 62 din Directiva 91/674/CEE, au introdus 
obligativitatea provizioanelor de egalizare în conformitate cu articolul 30 din Directiva 
91/674/CEE trebuie să le recunoască și din punct de vedere fiscal în ceea ce privește CCCTB. 
Fără recunoașterea fiscală, obligația de constituire a unui provizion de egalizare nu poate fi 
considerată validă. Provizionul de egalizare este așadar un bun instrument de gestionare a 
pagubelor mari.

Amendamentul 159
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alte imobilizări decât cele menționate 
la articolele 36 și 40 se amortizează 
împreună într-un grup de imobilizări cu o 
rată anuală de 25 % din baza de calcul a 
amortizării.

(1) Alte imobilizări decât cele menționate 
la articolele 36 și 40 se amortizează 
împreună într-un grup de imobilizări cu o 
rată anuală de 20 % din baza de calcul a 
amortizării.

Or. de

Amendamentul 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O pierdere suferită într-un an fiscal de 
un contribuabil sau un sediu permanent al 
unui contribuabil nerezident poate fi 
dedusă în anii fiscali ulteriori, dacă 
prezenta directivă nu prevede altfel.

(1) O pierdere suferită într-un an fiscal de 
un contribuabil sau un sediu permanent al 
unui contribuabil nerezident poate fi 
dedusă în cei șapte ani fiscali ulteriori, 
dacă prezenta directivă nu prevede altfel. 
Peste un prag de bază de 1 milion de euro, 
reportarea pierderilor se limitează la 60 % 
din veniturile anuale care depășesc 
valoarea de 1 milion de euro.

Or. de

Amendamentul 161
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Capitolul VIII - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

DISPOZIȚII REFERITOARE LA 
INTRAREA ȘI IEȘIREA DIN
SISTEMUL PREVĂZUT DE PREZENTA 
DIRECTIVĂ

DISPOZIȚII REFERITOARE LA 
INTRAREA ÎN SISTEMUL PREVĂZUT 
DE PREZENTA DIRECTIVĂ

Or. fr

Amendamentul 162
Miguel Portas

Propunere de directivă 
Capitolul 8 – titlul 

Textul propus de Comisie Amendamentul

DISPOZIȚII REFERITOARE LA 
INTRAREA ȘI IEȘIREA DIN 
SISTEMUL PREVĂZUT DE PREZENTA 
DIRECTIVĂ

DISPOZIȚII REFERITOARE LA 
INTRAREA ÎN VIGOARE A 
SISTEMULUI PREVĂZUT DE 
PREZENTA DIRECTIVĂ

Or. pt
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Amendamentul 163
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Capitolul VIII - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

DISPOZIȚII REFERITOARE LA 
INTRAREA ȘI IEȘIREA DIN 
SISTEMUL PREVĂZUT DE PREZENTA 
DIRECTIVĂ

DISPOZIȚII REFERITOARE LA 
INTRAREA ÎN SISTEMUL PREVĂZUT 
DE PREZENTA DIRECTIVĂ

Or. fr

Justificare

Amendament care face obligatorie aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și 
anume societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) și care, prin urmare, face 
imposibilă ieșirea din sistem.

Amendamentul 164
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil optează pentru 
aplicarea sistemului prevăzut de prezenta 
directivă, toate activele și datoriile se 
recunosc la valoarea lor calculată în 
conformitate cu normele fiscale naționale, 
imediat înainte de data la care începe să 
aplice sistemul, cu excepția unor dispoziții 
contrare ale prezentei directive.

Toate activele și datoriile se recunosc la 
valoarea lor calculată în conformitate cu 
normele fiscale naționale, imediat înainte 
de data la care începe să aplice sistemul, cu 
excepția unor dispoziții contrare ale 
prezentei directive.

Or. pt

Amendamentul 165
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil optează pentru 
aplicarea sistemului prevăzut de prezenta 
directivă, toate activele și datoriile se 
recunosc la valoarea lor calculată în 
conformitate cu normele fiscale naționale, 
imediat înainte de data la care începe să 
aplice sistemul, cu excepția unor dispoziții 
contrare ale prezentei directive.

În cazul unui contribuabil care face 
obiectul sistemului prevăzut de prezenta 
directivă, toate activele și datoriile se 
recunosc la valoarea lor calculată în 
conformitate cu normele fiscale naționale, 
imediat înainte de data la care începe să 
aplice sistemul, cu excepția unor dispoziții 
contrare ale prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 166
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil optează pentru 
aplicarea sistemului prevăzut de prezenta 
directivă, toate activele și datoriile se 
recunosc la valoarea lor calculată în 
conformitate cu normele fiscale naționale, 
imediat înainte de data la care începe să 
aplice sistemul, cu excepția unor dispoziții 
contrare ale prezentei directive.

Dacă un contribuabil face obiectul
sistemului prevăzut de prezenta directivă, 
toate activele și datoriile se recunosc la 
valoarea lor calculată în conformitate cu 
normele fiscale naționale, imediat înainte 
de data la care începe să aplice sistemul, cu 
excepția unor dispoziții contrare ale 
prezentei directive.

Or. fr

Amendamentul 167
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil optează pentru Dacă un contribuabil aplică sistemul
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aplicarea sistemului prevăzut de prezenta 
directivă, toate activele și datoriile se 
recunosc la valoarea lor calculată în 
conformitate cu normele fiscale naționale, 
imediat înainte de data la care începe să 
aplice sistemul, cu excepția unor dispoziții 
contrare ale prezentei directive.

prevăzut de prezenta directivă, toate 
activele și datoriile se recunosc la valoarea 
lor calculată în conformitate cu normele 
fiscale naționale, imediat înainte de data la 
care începe să aplice sistemul, cu excepția 
unor dispoziții contrare ale prezentei 
directive.

Or. fr

Justificare

Prin prezentul amendament, aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și anume 
societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) devine obligatorie.

Amendamentul 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile și cheltuielile care, în 
conformitate cu articolul 24 alineatele (2) 
și (3), sunt considerate generate sau 
angajate înainte ca contribuabilul să opteze 
pentru intrarea în sistemul prevăzut de 
prezenta directivă dar care nu au fost încă 
incluse în baza fiscală conform legislației 
fiscale naționale în materie de impozit pe 
profit care se aplica anterior 
contribuabilului se adaugă sau se deduc din 
baza fiscală, după caz, în conformitate cu 
regulile referitoare la termene din legislația 
națională.

Veniturile și cheltuielile care, în 
conformitate cu articolul 24 alineatele (2) 
și (3), sunt considerate generate sau 
angajate înainte ca contribuabilul să facă 
obiectul sistemului prevăzut de prezenta 
directivă dar care nu au fost încă incluse în 
baza fiscală conform legislației fiscale 
naționale în materie de impozit pe profit 
care se aplica anterior contribuabilului se 
adaugă sau se deduc din baza fiscală, după 
caz, în conformitate cu regulile referitoare 
la termene din legislația națională.

Or. de

Amendamentul 169
Miguel Portas

Propunere de directivă 
Articolul 46 – alineatul 1



PE478.376v01-00 82/229 AM\885627RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile și cheltuielile care, în 
conformitate cu articolul 24 alineatele (2) 
și (3), sunt considerate generate sau 
angajate înainte ca contribuabilul să 
opteze pentru intrarea în sistemul prevăzut 
de prezenta directivă dar care nu au fost 
încă incluse în baza fiscală conform 
legislației fiscale naționale în materie de 
impozit pe profit care se aplica anterior 
contribuabilului se adaugă sau se deduc din 
baza fiscală, după caz, în conformitate cu 
regulile referitoare la termene din legislația 
națională.

Veniturile și cheltuielile care, în 
conformitate cu articolul 24 alineatele (2) 
și (3), sunt considerate generate sau 
angajate înainte de intrarea în vigoare a 
sistemului prevăzut de prezenta directivă,
dar care nu au fost încă incluse în baza 
fiscală conform legislației fiscale naționale 
în materie de impozit pe profit care se 
aplica anterior contribuabilului se adaugă 
sau se deduc din baza fiscală, după caz, în 
conformitate cu regulile referitoare la 
termene din legislația națională.

Or. pt

Amendamentul 170
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile și cheltuielile care, în 
conformitate cu articolul 24 alineatele (2) 
și (3), sunt considerate generate sau 
angajate înainte ca contribuabilul să opteze 
pentru intrarea în sistemul prevăzut de 
prezenta directivă dar care nu au fost încă 
incluse în baza fiscală conform legislației 
fiscale naționale în materie de impozit pe 
profit care se aplica anterior 
contribuabilului se adaugă sau se deduc din 
baza fiscală, după caz, în conformitate cu 
regulile referitoare la termene din legislația 
națională.

Veniturile și cheltuielile care, în 
conformitate cu articolul 24 alineatele (2) 
și (3), sunt considerate generate sau 
angajate înainte ca contribuabilul să aplice
sistemul prevăzut de prezenta directivă dar 
care nu au fost încă incluse în baza fiscală 
conform legislației fiscale naționale în 
materie de impozit pe profit care se aplica 
anterior contribuabilului se adaugă sau se 
deduc din baza fiscală, după caz, în 
conformitate cu regulile referitoare la 
termene din legislația națională.

Or. fr

Justificare

Prin prezentul amendament, aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și anume 
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societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) devine obligatorie.

Amendamentul 171
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile care au fost impozitate în 
conformitate cu legislația fiscală națională 
în materie de impozit pe profit înainte ca 
contribuabilul să opteze pentru sistem cu 
o sumă mai mare decât cea care ar fi fost 
inclusă în baza fiscală în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (2) se deduc din baza 
fiscală.

Veniturile care au fost impozitate în 
conformitate cu legislația fiscală națională 
în materie de impozit pe profit înainte de 
intrarea în vigoare a sistemului cu o sumă 
mai mare decât cea care ar fi fost inclusă în 
baza fiscală în conformitate cu articolul 24 
alineatul (2) se deduc din baza fiscală.

Or. pt

Amendamentul 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile care au fort impozitate în 
conformitate cu legislația fiscală națională 
în materie de impozit pe profit înainte ca 
contribuabilul să opteze pentru sistem cu o
sumă mai mare decât cea care ar fi fost 
inclusă în baza fiscală în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (2) se deduc din baza 
fiscală.

Veniturile care au fort impozitate în 
conformitate cu legislația fiscală națională 
în materie de impozit pe profit înainte ca 
contribuabilul să facă obiectul sistemului
cu o sumă mai mare decât cea care ar fi 
fost inclusă în baza fiscală în conformitate 
cu articolul 24 alineatul (2) se deduc din 
baza fiscală.

Or. de

Amendamentul 173
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Provizioanele, provizioanele pentru 
pensii și deducerea creanțelor incerte 
prevăzute la articolele 25, 26 și 27 sunt 
deductibile doar în măsura în care provin 
din activități sau tranzacții efectuate după 
ce contribuabilul a optat pentru sistemul
prevăzut de prezenta directivă.

(1) Provizioanele, provizioanele pentru 
pensii și deducerea creanțelor incerte 
prevăzute la articolele 25, 26 și 27 sunt 
deductibile doar în măsura în care provin 
din activități sau tranzacții efectuate după 
ce contribuabilul a făcut obiectul 
sistemului prevăzut de prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 174
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Provizioanele, provizioanele pentru 
pensii și deducerea creanțelor incerte 
prevăzute la articolele 25, 26 și 27 sunt 
deductibile doar în măsura în care provin 
din activități sau tranzacții efectuate după 
ce contribuabilul a optat pentru sistemul
prevăzut de prezenta directivă.

(1) Provizioanele, provizioanele pentru 
pensii și deducerea creanțelor incerte 
prevăzute la articolele 25, 26 și 27 sunt 
deductibile doar în măsura în care provin 
din activități sau tranzacții efectuate după 
intrarea în vigoare a sistemului prevăzut 
de prezenta directivă.

Or. pt

Amendamentul 175
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Provizioanele, provizioanele pentru 
pensii și deducerea creanțelor incerte 

(1) Provizioanele, provizioanele pentru 
pensii și deducerea creanțelor incerte 
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prevăzute la articolele 25, 26 și 27 sunt
deductibile doar în măsura în care provin 
din activități sau tranzacții efectuate după 
ce contribuabilul a optat pentru sistemul 
prevăzut de prezenta directivă.

prevăzute la articolele 25, 26 și 27 sunt 
deductibile doar în măsura în care provin 
din activități sau tranzacții efectuate după 
ce contribuabilul a intrat în sistemul 
prevăzut de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cheltuielile angajate în legătură cu 
activități sau tranzacții efectuate înainte ca 
contribuabilul să opteze pentru sistem
pentru care nu s-au făcut deduceri sunt 
deductibile.

(2) Cheltuielile angajate în legătură cu 
activități sau tranzacții efectuate înainte ca 
contribuabilul să facă obiectul sistemului
pentru care nu s-au făcut deduceri sunt 
deductibile.

Or. de

Amendamentul 177
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cheltuielile angajate în legătură cu 
activități sau tranzacții efectuate înainte ca 
contribuabilul să opteze pentru sistem
pentru care nu s-au făcut deduceri sunt 
deductibile.

(2) Cheltuielile angajate în legătură cu 
activități sau tranzacții efectuate înainte de 
intrarea în vigoare a sistemului pentru 
care nu s-au făcut deduceri sunt 
deductibile.

Or. pt

Amendamentul 178
Miguel Portas
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Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sumele deduse înainte de optarea 
pentru sistem nu pot face obiectul unei noi 
deduceri.

(3) Sumele deduse înainte de intrarea în 
vigoare a sistemului nu pot face obiectul 
unei noi deduceri.

Or. pt

Amendamentul 179
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pierderi înainte de intrarea în sistem eliminat
Dacă un contribuabil, înainte de a intra 
în sistemul prevăzut de prezenta directivă, 
a suferit pierderi care puteau fi reportate 
în temeiul legislației naționale aplicabile 
dar nu au fost încă acoperite din profitul 
impozabil, aceste pierderi pot fi deduse 
din baza fiscală în măsura prevăzută de 
legislația națională.

Or. en

Amendamentul 180
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 48 – titlul 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pierderi înainte de intrarea în sistem Pierderi înainte de intrarea în vigoare a 
sistemului 
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Or. pt

Amendamentul 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil, înainte de a intra în 
sistemul prevăzut de prezenta directivă, a 
suferit pierderi care puteau fi reportate în 
temeiul legislației naționale aplicabile dar 
nu au fost încă acoperite din profitul 
impozabil, aceste pierderi pot fi deduse din 
baza fiscală în măsura prevăzută de 
legislația națională.

Dacă un contribuabil, înainte de a face 
obiectul sistemului prevăzut de prezenta 
directivă, a suferit pierderi care puteau fi 
reportate în temeiul legislației naționale 
aplicabile dar nu au fost încă acoperite din 
profitul impozabil, aceste pierderi pot fi 
deduse din baza fiscală în măsura 
prevăzută de legislația națională.

Or. de

Amendamentul 182
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil, înainte de a intra în
sistemul prevăzut de prezenta directivă, a 
suferit pierderi care puteau fi reportate în 
temeiul legislației naționale aplicabile dar 
nu au fost încă acoperite din profitul 
impozabil, aceste pierderi pot fi deduse din 
baza fiscală în măsura prevăzută de 
legislația națională.

Dacă un contribuabil, înainte de intrarea în
vigoare a sistemului prevăzut de prezenta 
directivă, a suferit pierderi care puteau fi 
reportate în temeiul legislației naționale 
aplicabile dar nu au fost încă acoperite din 
profitul impozabil, aceste pierderi pot fi 
deduse din baza fiscală în măsura 
prevăzută de legislația națională.

Or. pt

Amendamentul 183
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil, înainte de a intra în 
sistemul prevăzut de prezenta directivă, a 
suferit pierderi care puteau fi reportate în 
temeiul legislației naționale aplicabile dar 
nu au fost încă acoperite din profitul 
impozabil, aceste pierderi pot fi deduse din 
baza fiscală în măsura prevăzută de 
legislația națională.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 184
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regula generală de ieșire din sistem eliminat
Dacă un contribuabil părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, activele și 
datoriile sale se recunosc la valoarea lor 
calculată în conformitate cu regulile 
sistemului, cu excepția unor dispoziții 
contrare ale prezentei directive.

Or. fr

Amendamentul 185
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 49
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Textul propus de Comise Amendamentul

Regula generală de ieșire din sistem eliminat
Dacă un contribuabil părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, activele și 
datoriile sale se recunosc la valoarea lor 
calculată în conformitate cu regulile 
sistemului, cu excepția unor dispoziții 
contrare ale prezentei directive.

Or. pt

Amendamentul 186
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regula generală de ieșire din sistem eliminat
Dacă un contribuabil părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, activele și 
datoriile sale se recunosc la valoarea lor 
calculată în conformitate cu regulile 
sistemului, cu excepția unor dispoziții 
contrare ale prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Amendament care face obligatorie aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și 
anume societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) și care, prin urmare, face 
imposibilă ieșirea din sistem.

Amendamentul 187
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, activele și 
datoriile sale se recunosc la valoarea lor 
calculată în conformitate cu regulile 
sistemului, cu excepția unor dispoziții 
contrare ale prezentei directive.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, activele și 
datoriile sale se recunosc la valoarea lor 
calculată în conformitate cu regulile 
sistemului, cu excepția unor dispoziții 
contrare ale prezentei directive.

Dacă forma juridică a întreprinderii se 
modifică într-atât încât aceasta nu mai 
intră sub incidența dispozițiilor impuse de 
sistemul prevăzut de prezenta directivă, 
activele și datoriile sale se recunosc la 
valoarea lor calculată în conformitate cu 
regulile sistemului, cu excepția unor 
dispoziții contrare ale prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 49a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un contribuabil părăsește 
sistemul prevăzut de prezenta directivă, 
acestuia i se permite să reintre în sistemul 
respectiv după o perioadă de cel puțin trei 
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ani.

Or. en

Justificare

O astfel de perioadă este necesară pentru a reduce riscul de planificare fiscală agresivă 
cauzată de combinarea CCCTB cu sistemul național CIT și trecerea frecventă de la un sistem 
la altul.

Amendamentul 190
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

Imobilizări amortizate în grup eliminat
Dacă un contribuabil părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, grupul de 
active prevăzut de respectiva directivă este 
recunoscut, în scopul normelor fiscale 
naționale aplicabile ulterior, ca un grup 
de active care se amortizează conform 
metodei degresive, cu o rată anuală de 
25 %.

Or. fr

Amendamentul 191
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

Imobilizări amortizate în grup eliminat
Dacă un contribuabil părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, grupul de 
active prevăzut de respectiva directivă este 
recunoscut, în scopul normelor fiscale 
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naționale aplicabile ulterior, ca un grup 
de active care se amortizează conform 
metodei degresive, cu o rată anuală de 
25%.

Or. pt

Amendamentul 192
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

Imobilizări amortizate în grup eliminat
Dacă un contribuabil părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, grupul de 
active prevăzut de respectiva directivă este 
recunoscut, în scopul normelor fiscale 
naționale aplicabile ulterior, ca un grup 
de active care se amortizează conform 
metodei degresive, cu o rată anuală de 
25 %.

Or. fr

Justificare

Amendament care face obligatorie aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și 
anume societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) și care, prin urmare, face 
imposibilă ieșirea din sistem.

Amendamentul 193
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, grupul de 
active prevăzut de respectiva directivă este 

eliminat
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recunoscut, în scopul normelor fiscale 
naționale aplicabile ulterior, ca un grup 
de active care se amortizează conform 
metodei degresive, cu o rată anuală de 
25%.

Or. pt

Amendamentul 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, grupul de 
active prevăzut de respectiva directivă este 
recunoscut, în scopul normelor fiscale
naționale aplicabile ulterior, ca un grup de 
active care se amortizează conform 
metodei degresive, cu o rată anuală de 
25 %.

Dacă forma juridică a întreprinderii se 
modifică într-atât încât aceasta nu mai 
intră sub incidența dispozițiilor impuse de 
sistemul prevăzut de prezenta directivă, 
grupul de active prevăzut de respectiva 
directivă este recunoscut, în scopul 
normelor fiscale naționale aplicabile 
ulterior, ca un grup de active care se 
amortizează conform metodei degresive, cu 
o rată anuală de 25 %;

Or. de

Amendamentul 195
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contracte pe termen lung în momentul 
părăsirii sistemului

eliminat

După părăsirea sistemului de către 
contribuabil, veniturile și cheltuielile 
generate de contractele pe termen lung 
sunt tratate în conformitate cu legislația 
fiscală națională în materie de impozit pe 
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profit aplicabilă ulterior. Veniturile și 
cheltuielile luate deja în considerare în 
scopuri fiscale în cadrul sistemului 
prevăzut de prezenta directivă nu mai sunt 
luate în considerare încă o dată.

Or. fr

Amendamentul 196
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contracte pe termen lung în momentul 
părăsirii sistemului

eliminat

După părăsirea sistemului de către 
contribuabil, veniturile și cheltuielile 
generate de contractele pe termen lung 
sunt tratate în conformitate cu legislația 
fiscală națională în materie de impozit pe 
profit aplicabilă ulterior. Veniturile și 
cheltuielile luate deja în considerare în 
scopuri fiscale în cadrul sistemului 
prevăzut de prezenta directivă nu mai sunt 
luate în considerare încă o dată.

Or. pt

Amendamentul 197
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contracte pe termen lung în momentul 
părăsirii sistemului

eliminat

După părăsirea sistemului de către 
contribuabil, veniturile și cheltuielile 
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generate de contractele pe termen lung 
sunt tratate în conformitate cu legislația 
fiscală națională în materie de impozit pe 
profit aplicabilă ulterior. Veniturile și 
cheltuielile luate deja în considerare în 
scopuri fiscale în cadrul sistemului 
prevăzut de prezenta directivă nu mai sunt 
luate în considerare încă o dată.

Or. fr

Justificare

Amendament care face obligatorie aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și 
anume societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) și care, prin urmare, face 
imposibilă ieșirea din sistem.

Amendamentul 198
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

După părăsirea sistemului de către 
contribuabil, veniturile și cheltuielile 
generate de contractele pe termen lung 
sunt tratate în conformitate cu legislația 
fiscală națională în materie de impozit pe 
profit aplicabilă ulterior. Veniturile și 
cheltuielile luate deja în considerare în 
scopuri fiscale în cadrul sistemului 
prevăzut de prezenta directivă nu mai sunt 
luate în considerare încă o dată.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

După părăsirea sistemului de către 
contribuabil, veniturile și cheltuielile 
generate de contractele pe termen lung sunt 
tratate în conformitate cu legislația fiscală 
națională în materie de impozit pe profit 
aplicabilă ulterior. Veniturile și cheltuielile 
luate deja în considerare în scopuri fiscale 
în cadrul sistemului prevăzut de prezenta 
directivă nu mai sunt luate în considerare 
încă o dată.

Dacă forma juridică a întreprinderii se 
modifică într-atât încât aceasta nu mai 
intră sub incidența dispozițiilor impuse de 
sistemul prevăzut de prezenta directivă, 
veniturile și cheltuielile generate de 
contractele pe termen lung sunt tratate în 
conformitate cu legislația fiscală națională 
în materie de impozit pe profit aplicabilă 
ulterior. Veniturile și cheltuielile luate deja 
în considerare în scopuri fiscale în cadrul 
sistemului prevăzut de prezenta directivă 
nu mai sunt luate în considerare încă o 
dată.

Or. de

Amendamentul 200
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Provizioane și deduceri în momentul 
părăsirii sistemului

eliminat

După ce contribuabilul părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, cheltuielile 
care au fost deduse în temeiul articolelor 
25 - 27 nu se mai deduc încă o dată.

Or. fr

Amendamentul 201
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 52
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Provizioane și deduceri în momentul 
părăsirii sistemului

eliminat

După ce contribuabilul părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, cheltuielile 
care au fost deduse în temeiul articolelor 
25 - 27 nu se mai deduc încă o dată.

Or. pt

Amendamentul 202
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Provizioane și deduceri în momentul 
părăsirii sistemului

eliminat

După ce contribuabilul părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, cheltuielile 
care au fost deduse în temeiul articolelor 
25 - 27 nu se mai deduc încă o dată.

Or. fr

Justificare

Amendament care face obligatorie aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și 
anume societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) și care, prin urmare, face 
imposibilă ieșirea din sistem.

Amendamentul 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

După ce contribuabilul părăsește sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, cheltuielile 

Dacă forma juridică a întreprinderii se 
modifică într-atât încât aceasta nu mai 
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care au fost deduse în temeiul articolelor 
25 - 27 nu se mai deduc încă o dată.

intră sub incidența dispozițiilor impuse de 
sistemul prevăzut de prezenta directivă, 
cheltuielile care au fost deduse în temeiul 
articolelor 25 - 27 nu se mai deduc încă o 
dată.

Or. de

Amendamentul 204
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pierderi în momentul părăsirii sistemului eliminat
Pierderile suferite de contribuabil care nu 
au fost încă acoperite din profitul 
impozabil în conformitate cu regulile 
sistemului prevăzut de prezenta directivă 
sunt reportate în conformitate cu 
legislația fiscală națională în materie de 
impozit pe profit.

Or. fr

Amendamentul 205
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pierderi în momentul părăsirii sistemului eliminat
Pierderile suferite de contribuabil care nu 
au fost încă acoperite din profitul 
impozabil în conformitate cu regulile 
sistemului prevăzut de prezenta directivă 
sunt reportate în conformitate cu 
legislația fiscală națională în materie de 
impozit pe profit.
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Or. pt

Amendamentul 206
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pierderi în momentul părăsirii sistemului eliminat
Pierderile suferite de contribuabil care nu 
au fost încă acoperite din profitul 
impozabil în conformitate cu regulile 
sistemului prevăzut de prezenta directivă 
sunt reportate în conformitate cu 
legislația fiscală națională în materie de 
impozit pe profit.

Or. fr

Justificare

Amendament care face obligatorie aplicarea sistemului în cazul societăților eligibile (și 
anume societățile care îndeplinesc criteriile de consolidare) și care, prin urmare, face 
imposibilă ieșirea din sistem.

Amendamentul 207
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pierderile suferite de contribuabil care nu 
au fost încă acoperite din profitul 
impozabil în conformitate cu regulile 
sistemului prevăzut de prezenta directivă 
sunt reportate în conformitate cu 
legislația fiscală națională în materie de 
impozit pe profit.

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 208
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

Filialele eligibile eliminat
(1) Filialele eligibile sunt toate filialele 
directe și sub-filialele în care societatea 
mamă deține următoarele drepturi:
(a) dreptul de a exercita mai mult de 50 % 
din drepturile de vot;
(b) un drept de proprietate care se ridică 
la mai mult de 75 % din capitalul 
societății sau mai mult de 75 % din 
drepturile la profit.
(2) Pentru calcularea pragurilor 
menționate la alineatul (1) în raport cu 
societățile care nu sunt filiale directe, se 
aplică următoarele reguli:
(a) în momentul în care se atinge pragul 
dreptului de vot în ceea ce privește 
filialele directe și sub-filialele, se 
consideră că societatea-mamă deține 
100 % din aceste drepturi.
(b) dreptul la profit și dreptul de 
proprietate asupra capitalului se 
calculează prin multiplicarea participației 
deținute în filialele intermediare la fiecare 
nivel. În calcul sunt luate în considerare 
și drepturile de proprietate inferioare sau 
egale cu 75 % deținute direct sau indirect 
de societatea-mamă, inclusiv drepturile 
deținute într-o societate rezidentă într-o 
țară terță.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 209
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Filialele eligibile sunt toate filialele 
directe și sub-filialele în care societatea 
mamă deține următoarele drepturi:

eliminat

(a) dreptul de a exercita mai mult de 50 % 
din drepturile de vot;
(b) un drept de proprietate care se ridică 
la mai mult de 75 % din capitalul 
societății sau mai mult de 75 % din 
drepturile la profit.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 210
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Filialele eligibile sunt toate filialele 
directe și sub-filialele în care societatea 
mamă deține următoarele drepturi:

(1) Filialele eligibile sunt toate filialele 
directe și sub-filialele în care societatea 
mamă deține mai mult de 50% din 
drepturile de vot și din drepturile care 
permit obținerea de profit:

Or. pt

Amendamentul 211
Miguel Portas
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Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dreptul de a exercita mai mult de 50%
din drepturile de vot; 

eliminat

Or. pt

Amendamentul 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dreptul de a exercita mai mult de 50 %
din drepturile de vot;

(a) dreptul de a exercita mai mult de 20 %
din drepturile de vot;

Or. de

Amendamentul 213
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Un drept de proprietate care se ridică 
la mai mult de 75% din capitalul societății 
sau mai mult de 75% din drepturile la 
profit.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un drept de proprietate care se ridică la 
mai mult de 75 % din capitalul societății 
sau mai mult de 75 % din drepturile la 
profit.

(b) un drept de proprietate care se ridică la 
mai mult de 25 % din capitalul societății 
sau mai mult de 25 % din drepturile la 
profit.

Or. de

Amendamentul 215
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru calcularea pragurilor 
menționate la alineatul (1) în raport cu 
societățile care nu sunt filiale directe, se 
aplică următoarele reguli:

eliminat

(a) în momentul în care se atinge pragul 
dreptului de vot în ceea ce privește 
filialele directe și sub-filialele, se 
consideră că societatea-mamă deține 
100 % din aceste drepturi.
(b) dreptul la profit și dreptul de 
proprietate asupra capitalului se 
calculează prin multiplicarea participației 
deținute în filialele intermediare la fiecare 
nivel. În calcul sunt luate în considerare 
și drepturile de proprietate inferioare sau 
egale cu 75 % deținute direct sau indirect 
de societatea-mamă, inclusiv drepturile 
deținute într-o societate rezidentă într-o 
țară terță.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 216
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Dreptul la profit și dreptul de 
proprietate asupra capitalului se 
calculează prin multiplicarea participației 
deținute în filialele intermediare la fiecare 
nivel. În calcul sunt luate în considerare și 
drepturile de proprietate inferioare sau 
egale cu 75% deținute direct sau indirect 
de societatea-mamă, inclusiv drepturile 
deținute într-o societate rezidentă într-o 
țară terță.

(b) Dreptul la profit se calculează prin 
multiplicarea participației deținute în 
filialele intermediare la fiecare nivel. În 
calcul sunt luate în considerare toate 
drepturile de proprietate deținute direct sau 
indirect de societatea-mamă, inclusiv 
drepturile deținute într-o societate 
rezidentă într-o țară terță.

Or. pt

Amendamentul 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Dreptul la profit și dreptul de 
proprietate asupra capitalului se calculează 
prin multiplicarea participației deținute în 
filialele intermediare la fiecare nivel. În 
calcul sunt luate în considerare și drepturile 
de proprietate inferioare sau egale cu 75 %
deținute direct sau indirect de societatea-
mamă, inclusiv drepturile deținute într-o 
societate rezidentă într-o țară terță.

(b) Dreptul la profit și dreptul de 
proprietate asupra capitalului se calculează 
prin multiplicarea participației deținute în 
filialele intermediare la fiecare nivel. În 
calcul sunt luate în considerare și drepturile 
de proprietate inferioare sau egale cu 25 %
deținute direct sau indirect de societatea-
mamă, inclusiv drepturile deținute într-o 
societate rezidentă într-o țară terță.

Or. de

Amendamentul 218
Danuta Jazłowiecka
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Propunere de directivă
Articolul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea unui grup eliminat
(1) Un contribuabil rezident formează un 
grup cu:
(a) toate sediile sale permanente situate în 
alte state membre;
(b) toate sediile permanente situate într-
un stat membru al filialelor sale eligibile 
rezidente într-o țară terță;
(c) toate filialele sale eligibile rezidente în 
unul sau mai multe state membre;
(d) alți contribuabili rezidenți care sunt 
filiale eligibile ale aceleași societăți 
rezidente într-o terță care îndeplinește 
condițiile stabilite la articolul 2 alineatul 
(2) litera (a).
(2) Un contribuabil nerezident formează 
un grup raportat la toate sediile sale 
permanente situate în statele membre și 
toate filialele sale eligibile rezidente în 
unul sau mai multe state membre, inclusiv 
sediile permanente ale acestora din urmă 
situate în statele membre.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 219
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

Insolvența eliminat
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O societate în insolvență sau lichidare nu 
poate deveni membră a grupului. Un 
contribuabil care face obiectul unei 
declarații de insolvență sau al unei 
proceduri de lichidare trebuie să 
părăsească grupul imediat.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 220
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniul de aplicare al consolidării eliminat
(1) Baza fiscală a membrilor grupului se 
consolidează.
(2) Dacă o bază fiscală consolidată este 
negativă, pierderea se reportează și se 
acoperă din următoarea bază fiscală 
consolidată pozitivă. Dacă baza fiscală 
consolidată este pozitivă, ea se 
repartizează în conformitate cu articolele 
86 - 102.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 221
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă o bază fiscală consolidată este 
negativă, pierderea se reportează și se 
acoperă din următoarea bază fiscală 
consolidată pozitivă. Dacă baza fiscală 
consolidată este pozitivă, ea se repartizează 
în conformitate cu articolele 86 - 102.

(2) Dacă o bază fiscală consolidată este 
negativă, pierderea se reportează și se
deduce din următoarea bază fiscală 
consolidată pozitivă. Dacă baza fiscală 
consolidată este pozitivă, ea se repartizează 
în conformitate cu articolele 86 - 102.

Or. pt

Amendamentul 222
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă bază fiscală consolidată 
negativă corespunde primului exercițiu 
fiscal al contribuabilului, aceasta va 
putea fi reportată în următoarele trei 
exerciții fiscale, fiind dedusă din 
respectivele baze fiscale pozitive, în cazul 
în care acestea există. Dacă bază fiscală 
consolidată negativă corespunde celui de-
al doilea exercițiu fiscal al 
contribuabilului, aceasta va putea fi 
reportată în următoarele două exerciții 
fiscale, fiind dedusă din respectivele baze 
fiscale pozitive, în cazul în care acestea 
există. 

Or. pt

Amendamentul 223
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Consolidarea nu ia în considerare 
perioada anterioară intrării în vigoare a 
prezentei directive. Pierderile suferite 
înainte de intrarea în vigoare a prezentei
directive nu pot fi consolidate.

Or. en

Amendamentul 224
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57a
Neretroactivitate

Consolidarea nu se aplică decât 
profiturilor impozabile realizate din 
momentul intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. fr

Amendamentul 225
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57a
Pierderile nu pot fi reportate o perioadă 
mai mare de 5 ani.

Or. en
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Amendamentul 226
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calendar eliminat
(1) Pragurile de la articolul 54 trebuie 
respectate pe tot parcursul exercițiului 
fiscal.
(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
un contribuabil devine membru al unui 
grup la data la care se ating pragurile de 
la articolul 54. Pragurile trebuie 
respectate cel puțin nouă luni 
consecutive, în caz contrar contribuabilul 
fiind tratat ca și cum nu ar fi devenit 
niciodată membru al grupului.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 227
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), un 
contribuabil devine membru al unui grup la 
data la care se ating pragurile de la 
articolul 54. Pragurile trebuie respectate
cel puțin nouă luni consecutive, în caz 
contrar contribuabilul fiind tratat ca și cum 
nu ar fi devenit niciodată membru al 
grupului.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), un 
contribuabil devine membru al unui grup la 
data la care se atinge pragul de la articolul 
54. Pragul trebuie respectat cel puțin nouă 
luni consecutive, în caz contrar 
contribuabilul fiind tratat ca și cum nu ar fi 
devenit niciodată membru al grupului.
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Or. pt

Amendamentul 228
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), un 
contribuabil devine membru al unui grup la 
data la care se ating pragurile de la 
articolul 54. Pragurile trebuie respectate cel 
puțin nouă luni consecutiv, în caz contrar 
contribuabilul fiind tratat ca și cum nu ar fi 
devenit niciodată membru al grupului.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), un 
contribuabil devine membru al unui grup la 
data la care se ating pragurile de la 
articolul 54. Pragurile trebuie respectate cel 
puțin douăsprezece luni consecutiv, în caz 
contrar contribuabilul fiind tratat ca și cum 
nu ar fi devenit niciodată membru al 
grupului.

Or. fr

Amendamentul 229
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eliminarea tranzacțiilor intragrup eliminat
(1) La calcularea bazei fiscale 
consolidate, profiturile și pierderile 
rezultate din tranzacții desfășurate direct 
între membrii grupului trebuie ignorate.
(2) Pentru a determina dacă există într-
adevăr o tranzacție intra-grup, părțile la 
tranzacție trebuie să fie membri ai 
grupului la momentul realizării 
tranzacției și al recunoașterii veniturilor 
și cheltuielilor asociate acesteia.
(3) Grupurile aplică o metodă coerentă și 
bine documentată de înregistrare a 
tranzacțiilor intra-grup. Grupurile pot 



AM\885627RO.doc 111/229 PE478.376v01-00

RO

schimba metoda doar din motive 
comerciale întemeiate, la începutul unui 
an fiscal.
(4) Metoda de înregistrare a tranzacțiilor 
intra-grup trebuie să permită identificarea 
tuturor transferurilor intragrup la 
valoarea cea mai mică dintre costul și 
valoarea fiscală.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 230
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Grupurile aplică o metodă coerentă și 
bine documentată de înregistrare a 
tranzacțiilor intra-grup. Grupurile pot 
schimba metoda doar din motive 
comerciale întemeiate, la începutul unui 
an fiscal

eliminat

Or. lt

Amendamentul 231
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Metoda de înregistrare a tranzacțiilor 
intra-grup trebuie să permită identificarea 
tuturor transferurilor intragrup la 
valoarea cea mai mică dintre costul și 

eliminat
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valoarea fiscală..

Or. lt

Amendamentul 232
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reținerea și impozitarea la sursă eliminat
Tranzacțiile dintre membrii unui grup nu 
sunt grevate de impozite reținute la sursă 
sau alte impozitări la sursă.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 233
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

Imobilizările în momentul intrării în grup eliminat
În cazul în care, la data intrării sale într-
un grup, un contribuabil este proprietarul 
economic al unor imobilizări 
neamortizabile sau amortizabile 
individual și dacă oricare dintre aceste 
imobilizări sunt cedate de către un 
membru al grupului în termen de cinci 
ani de la data respectivă, în anul cedării 
se face o ajustare la cota-parte a 
membrului grupului care deținea 
proprietatea economică a imobilizărilor la 
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data intrării. Încasările dintr-o astfel de 
cedare se adaugă la respectiva parte, iar 
costurile legate de activele neamortizabile 
și valoarea fiscală a activelor amortizabile 
se deduce.
O astfel de ajustare se realizează și pentru 
imobilizările financiare cu excepția 
acțiunilor în întreprinderi asociate, a 
participațiilor și a acțiunilor proprii.
Dacă, ca urmare a unei reorganizări a 
societății, contribuabilul nu mai există 
sau nu mai deține un sediu permanent în 
statul membru în care era rezident la data 
intrării sale în grup, în scopul aplicării 
prevederilor prezentei directive se 
consideră că are un sediu permanent în 
acel stat membru.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 234
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contracte pe termen lung în momentul 
intrării în grup

eliminat

Veniturile și cheltuielile care au fost 
generate sau suportate în conformitate cu 
articolul 24 alineatele (2) și (3) înainte ca 
contribuabilul să intre în grup, dar nu au 
fost încă incluse în calcularea impozitului 
în temeiul legislației fiscale naționale în 
materie de impozit pe profit aplicabile se 
adaugă sau se deduc din cota-parte, în 
conformitate cu regulile referitoare la 
termene din legislația națională.
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Veniturile care au fost impozitate, în 
conformitate cu legislația fiscală 
națională în materie de impozit pe profit 
aplicabilă înainte ca contribuabilul să 
intre în grup, cu o sumă mai mare decât 
cea care ar fi fost percepută în 
conformitate cu articolul 24 alineatul (2) 
se deduc din cota-parte.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 235
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

Provizioane și deduceri în momentul 
intrării în grup

eliminat

Cheltuielile la care se face referire la 
articolele 25, 26 și 27 care sunt angajate 
în legătură cu activități sau tranzacții 
realizate înainte ca contribuabilul să intre 
în grup dar pentru care nu s-au constituit 
provizioane și nu s-au făcut deduceri în 
temeiul legislației fiscale naționale în 
materie de impozit pe profit aplicabile 
sunt deductibile doar din cota-parte a 
contribuabilului, cu excepția cazului în 
care angajate la mai mult de cinci ani 
după ce contribuabilul intră în grup.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 236
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pierderi în momentul intrării în grup eliminat
Pierderile neacoperite suferite de un 
contribuabil sau un sediu permanent în 
temeiul prevederilor prezentei directive 
sau în temeiul legislației fiscale naționale 
în materie de impozit pe profit înainte de 
intrarea în grup nu pot fi acoperite din 
baza fiscală consolidată. Aceste pierderi 
se reportează și pot fi acoperite din cota-
parte în conformitate cu articolul 43 sau 
cu legislația fiscală națională în materie 
de impozit pe profit aplicabilă 
contribuabilului în lipsa sistemului 
prevăzut de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 237
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

Încetarea existenței unui grup eliminat
Dacă un grup încetează să mai existe, se 
consideră că anul fiscal se termină. Baza 
fiscală consolidată și pierderile 
necompensate ale grupului se 
repartizează membrilor grupului în 
conformitate cu articolele 86 – 102, pe 
baza factorilor de repartizare aplicabili în 
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anul fiscal de încetare a existenței.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 238
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pierderi după încetarea existenței 
grupului

eliminat

În urma încetării existenței unui grup, 
pierderile se tratează după cum urmează:
(a) dacă contribuabilul rămâne în 
sistemul prevăzut de prezenta directivă, 
dar în afara grupului, pierderile se 
reportează și se acoperă în conformitate 
cu articolul 43;
(b) dacă contribuabilul se alătură unui alt 
grup, pierderile se reportează și se 
acoperă din cota-parte a acestuia;
(c) dacă contribuabilul părăsește sistemul, 
pierderile se reportează și se acoperă în 
conformitate cu legislația fiscală 
națională în materie de impozit pe profit 
care devine aplicabilă, ca și cum 
pierderile ar fi fost înregistrate în timp ce 
contribuabilul era supus legislației 
respective;

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 239
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă contribuabilul rămâne în sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, dar în 
afara grupului, pierderile se reportează și 
se acoperă în conformitate cu articolul 43;

(a) dacă contribuabilul nu mai face parte 
dintr-un grup, pierderile se reportează și se 
acoperă în conformitate cu articolul 43;

Or. fr

Amendamentul 240
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă contribuabilul rămâne în sistemul 
prevăzut de prezenta directivă, dar în afara 
grupului, pierderile se reportează și se 
acoperă în conformitate cu articolul 43;

(a) dacă contribuabilul rămâne în afara 
grupului, pierderile se reportează și se 
acoperă în conformitate cu articolul 43;

Or. pt

Amendamentul 241
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă contribuabilul părăsește sistemul, 
pierderile se reportează și se acoperă în 
conformitate cu legislația fiscală 
națională în materie de impozit pe profit 
care devine aplicabilă, ca și cum 
pierderile ar fi fost înregistrate în timp ce 

eliminat
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contribuabilul era supus legislației 
respective;

Or. fr

Amendamentul 242
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Dacă contribuabilul părăsește 
sistemul, pierderile se reportează și se 
acoperă în conformitate cu legislația 
fiscală națională în materie de impozit pe 
profit care devine aplicabilă, ca și cum 
pierderile ar fi fost înregistrate în timp ce 
contribuabilul era supus legislației 
respective;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 243
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

Imobilizările în momentul părăsirii 
grupului

eliminat

Dacă imobilizările neamortizabile sau 
amortizabile individual, cu excepția celor 
care dau naștere unei exonerări reduse în 
temeiul articolului 75, sunt cedate în 
termen de trei ani de la părăsirea 
grupului de către contribuabilul care 
deține proprietatea economică a acestora, 
încasările se adaugă la baza fiscală 
consolidată a grupului în anul cedării, iar 
costurile legate de imobilizările 
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neamortizabile și valoarea fiscală a 
imobilizărilor amortizabile se deduce.
Aceeași regulă se aplică și imobilizărilor 
financiare, cu excepția acțiunilor în 
întreprinderi asociate, a participațiilor și a 
acțiunilor proprii.
În măsura în care încasările din cedare se 
adaugă la baza fiscală consolidată a 
grupului, ele nu mai sunt impozabile.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 244
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

Imobilizările necorporale generate în 
intern

eliminat

Dacă un contribuabil care este 
proprietarul economic al unuia sau mai 
multor imobilizări necorporale generate 
în intern părăsește grupul, la baza fiscală 
consolidată a membrilor rămași ai 
grupului se adaugă o sumă egală 
costurilor suportate în cursul ultimilor 
cinci ani în legătură cu imobilizările 
respective pentru cercetare, dezvoltare, 
marketing și publicitate. Valoarea 
adăugată nu trebuie însă să depășească 
valoarea imobilizărilor în momentul 
plecării contribuabilului din grup. Aceste 
costuri se repartizează contribuabilului 
care pleacă și se tratează în conformitate 
cu legislația fiscală națională în materie 
de impozit pe profit aplicabilă 
contribuabilului sau, dacă acesta rămâne 
în sistemul prevăzut de prezenta directivă, 
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în conformitate cu prevederile directivei.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 245
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 68 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un contribuabil care este proprietarul 
economic al unuia sau mai multor 
imobilizări necorporale generate în intern 
părăsește grupul, la baza fiscală 
consolidată a membrilor rămași ai grupului 
se adaugă o sumă egală costurilor suportate 
în cursul ultimilor cinci ani în legătură cu 
imobilizările respective pentru cercetare, 
dezvoltare, marketing și publicitate. 
Valoarea adăugată nu trebuie însă să 
depășească valoarea imobilizărilor în 
momentul plecării contribuabilului din 
grup. Aceste costuri se repartizează 
contribuabilului care pleacă și se tratează 
în conformitate cu legislația fiscală 
națională în materie de impozit pe profit 
aplicabilă contribuabilului sau, dacă 
acesta rămâne în sistemul prevăzut de 
prezenta directivă, în conformitate cu 
prevederile directivei.

Dacă un contribuabil care este proprietarul 
economic al unuia sau mai multor 
imobilizări necorporale generate în intern 
părăsește grupul, la baza fiscală 
consolidată a membrilor rămași ai grupului 
se adaugă o sumă egală costurilor suportate 
în cursul ultimilor cinci ani în legătură cu 
imobilizările respective pentru cercetare, 
dezvoltare, marketing și publicitate. 
Valoarea adăugată nu trebuie însă să 
depășească valoarea imobilizărilor în 
momentul plecării contribuabilului din 
grup. Aceste costuri se repartizează 
contribuabilului care pleacă și se tratează 
în conformitate cu prevederile directivei.

Or. pt

Amendamentul 246
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 69
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pierderi în momentul părăsirii grupului eliminat
Nu se repartizează pierderi unui membru 
care părăsește grupul.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 247
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reorganizarea societăților în cadrul unui 
grup

eliminat

(1) O reorganizare a societăților în cadrul 
grupului sau transferul sediului social al 
unui contribuabil care face parte dintr-un 
grup nu trebuie să dea naștere nici unui 
profit sau nici unei pierderi în scopul 
determinării bazei fiscale consolidate. Se 
aplică articolul 59 alineatul (3).
(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
în cazul în care, ca urmare a unei 
reorganizări a societăților sau a unei serii 
de tranzacții între membrii unui grup în 
decurs de doi ani, majoritatea activelor 
unui contribuabil sunt transferate într-un 
alt stat membru, iar factorul active se 
schimbă în mod substanțial, se aplică 
următoarele reguli.
În cei cinci ani de la data transferului, 
activele transferate se atribuie factorului 
active al contribuabilului care transferă, 
atâta timp cât un membru al grupului 
continuă să fie proprietarul economic al 
activelor. Dacă contribuabilul nu mai 
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există sau nu mai are un sediu permanent 
în statul membru din care au fost 
transferate activele, în scopul aplicării 
prevederilor de la prezentul articol se 
consideră că acesta dispune de un sediu 
permanent în statul respectiv.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 248
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tratamentul pierderilor în cazul în care 
are loc o reorganizare a societăților între 
două sau mai multe grupuri

eliminat

(1) Dacă, ca urmare a unei reorganizări a 
societăților, unul sau mai multe grupuri 
sau doi sau mai mulți membri ai unui 
grup devin membri ai unui alt grup, 
pierderile necompensate ale grupului sau 
grupurilor anterioare se repartizează 
tuturor membrilor noului grup, în 
conformitate cu articolele 86 – 102, pe 
baza factorilor aplicabili în anul fiscal în 
care are loc reorganizarea societăților și 
se reportează pe anii următori.
(2) Dacă doi sau mai mulți contribuabili 
fuzionează în sensul articolului 2 litera 
(a) punctele (i) și (ii) din Directiva 
2009/133/CE a Consiliului, pierderile 
necompensate ale grupului se 
repartizează membrilor săi în 
conformitate cu articolele 86 – 102, pe 
baza factorilor aplicabili în anul fiscal în 
care are loc fuziunea și se reportează pe 
anii următori.
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Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 249
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exonerare progresivă eliminat
Fără a aduce atingere articolului 75, 
veniturile scutite de impozit în temeiul 
articolului 11 literele (c), (d) sau (e) pot fi 
luate în considerare la determinarea ratei 
de impozitare aplicabile contribuabilului.

Or. de

Amendamentul 250
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exonerare progresivă eliminat
Fără a aduce atingere articolului 75, 
veniturile scutite de impozit în temeiul 
articolului 11 literele (c), (d) sau (e) pot fi 
luate în considerare la determinarea ratei 
de impozitare aplicabile contribuabilului.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 251
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 75, 
veniturile scutite de impozit în temeiul 
articolului 11 literele (c), (d) și (e) pot fi 
luate în considerare la determinarea ratei 
de impozitare aplicabile contribuabilului.

Fără a aduce atingere articolului 75, 
veniturile scutite de impozit în temeiul 
articolului 11 litera (e) pot fi luate în 
considerare la determinarea ratei de 
impozitare aplicabile contribuabilului.

Or. pt

Amendamentul 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nepermiterea exonerării veniturilor 
(switch-over)

eliminat

Articolul 11 literele (c), (d) sau (e) nu se 
aplică dacă entitatea care a repartizat 
profitul, entitatea a cărei acțiuni sunt 
cedate sau sediul permanent au fost 
supuse în țara de reședință a entității sau 
în țara în care este situat sediul 
permanent, unuia din următoarele 
tratamente:
a) un impozit pe profit, în cadrul 
regimului general din țara terță 
respectivă, la o rată oficială a impozitului 
pe profit mai mică cu 40% decât rata 
medie oficială a impozitului pe profit 
aplicabilă în statele membre;
b) un regim special în țara terță respectivă 
care permite un nivel de impozitare mult 
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mai mic decât regimul general.
Rata medie oficială a impozitului pe profit 
aplicabilă în statele membre se publică 
anual de către Comisie. Aceasta se 
calculează ca o medie aritmetică. În 
scopul aplicării prezentului articol și al 
articolelor 81 și 82, modificările ratei se 
aplică pentru prima dată contribuabililor 
în anul fiscal care debutează după 
modificare.

Or. de

Amendamentul 253
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nepermiterea exonerării veniturilor 
(switch-over)

eliminat

Articolul 11 literele (c), (d) sau (e) nu se 
aplică dacă entitatea care a repartizat 
profitul, entitatea a cărei acțiuni sunt 
cedate sau sediul permanent au fost 
supuse în țara de reședință a entității sau 
în țara în care este situat sediul 
permanent, unuia din următoarele 
tratamente:
(a) un impozit pe profit, în cadrul 
regimului general din țara terță 
respectivă, la o rată oficială a impozitului 
pe profit mai mică cu 40 % decât rata 
medie oficială a impozitului pe profit 
aplicabilă în statele membre;
(b) un regim special în țara terță 
respectivă care permite un nivel de 
impozitare mult mai mic decât regimul 
general.
Rata medie oficială a impozitului pe profit 
aplicabilă în statele membre se publică 
anual de către Comisie. Aceasta se 



PE478.376v01-00 126/229 AM\885627RO.doc

RO

calculează ca o medie aritmetică. În 
scopul aplicării prezentului articol și al 
articolelor 81 și 82, modificările ratei se 
aplică pentru prima dată contribuabililor 
în anul fiscal care debutează după 
modificare.

Or. en

Amendamentul 254
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 literele (c), (d) sau (e) nu se 
aplică dacă entitatea care a repartizat 
profitul, entitatea a cărei acțiuni sunt cedate 
sau sediul permanent au fost supuse în țara 
de reședință a entității sau în țara în care 
este situat sediul permanent, unuia din 
următoarele tratamente:

Articolul 11 litera (e) nu se aplică dacă 
entitatea care a repartizat profitul, entitatea 
a cărei acțiuni sunt cedate sau sediul 
permanent au fost supuse în țara de 
reședință a entității sau în țara în care este 
situat sediul permanent, unuia din 
următoarele tratamente:

Or. pt

Amendamentul 255
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Un impozit pe profit, în cadrul 
regimului general din țara terță respectivă, 
la o rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică cu 40% decât rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre;

(a) un impozit pe profit, în cadrul 
regimului general din țara terță respectivă, 
la o rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică cu 20%;

Or. pt
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Amendamentul 256
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un impozit pe profit, în cadrul 
regimului general din țara terță respectivă, 
la o rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică cu 40 % decât rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre;

(a) un impozit pe profit, în cadrul 
regimului general din țara terță respectivă, 
la o rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică cu 100 % decât rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 257
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un impozit pe profit, în cadrul 
regimului general din țara terță respectivă, 
la o rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică cu 40 % decât rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre;

(a) un impozit pe profit, în cadrul 
regimului general din țara terță respectivă, 
la o rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică cu 70 % decât rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 258
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata medie oficială a impozitului pe profit eliminat
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aplicabilă în statele membre se publică 
anual de către Comisie. Aceasta se 
calculează ca o medie aritmetică. În 
scopul aplicării prezentului articol și al 
articolelor 81 și 82, modificările ratei se 
aplică pentru prima dată contribuabililor 
în anul fiscal care debutează după 
modificare.

Or. pt

Amendamentul 259
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calcularea veniturilor unui sediu 
permanent din străinătate

eliminat

În cazul în care articolul 73 se aplică 
veniturilor unui sediu permanent dintr-o 
țară terță, veniturile, cheltuielile și alte 
elemente deductibile ale acestuia se 
determină în conformitate cu regulile 
sistemului prevăzut de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 260
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprimarea exonerării cedării de acțiuni eliminat
Dacă, ca urmare a cedării de acțiuni, un 
contribuabil părăsește grupul și 
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respectivul contribuabil a achiziționat în 
cursul anului fiscal actual sau anterior 
una sau mai multe imobilizări, altele 
decât imobilizările amortizate în grup, în 
cadrul unei tranzacții intra-grup, din 
exonerare se exclude o sumă 
corespunzând respectivelor active, cu 
excepția cazului în care se demonstrează 
că tranzacțiile intra-grup s-au desfășurat 
din motive comerciale întemeiate.
Valoarea exclusă de la exonerare este 
valoarea de piață a activului sau activelor 
în momentul transferului minus valoarea 
fiscală a imobilizărilor sau costurile 
legate de activele neamortizabile, 
menționate la articolul 20. 
Dacă beneficiarul acțiunilor cedate este 
un contribuabil nerezident sau un non-
contribuabil, se consideră că 
contribuabilul care a deținut imobilizările 
înaintea tranzacției intra-grup menționate 
la alineatul (1) a primit valoarea de piață 
a imobilizării sau imobilizărilor în 
momentul transferului minus valoarea 
fiscală.

Or. pt

Amendamentul 261
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprimarea exonerării cedării de acțiuni eliminat
Dacă, ca urmare a cedării de acțiuni, un 
contribuabil părăsește grupul și 
respectivul contribuabil a achiziționat în 
cursul anului fiscal actual sau anterior 
una sau mai multe imobilizări, altele 
decât imobilizările amortizate în grup, în 
cadrul unei tranzacții intra-grup, din 
exonerare se exclude o sumă 
corespunzând respectivelor active, cu 
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excepția cazului în care se demonstrează 
că tranzacțiile intra-grup s-au desfășurat 
din motive comerciale întemeiate.
Valoarea exclusă de la exonerare este 
valoarea de piață a activului sau activelor 
în momentul transferului minus valoarea 
fiscală a imobilizărilor sau costurile 
legate de activele neamortizabile, 
menționate la articolul 20.
Dacă beneficiarul acțiunilor cedate este 
un contribuabil nerezident sau un non-
contribuabil, se consideră că 
contribuabilul care a deținut imobilizările 
înaintea tranzacției intra-grup menționate 
la alineatul (1) a primit valoarea de piață 
a imobilizării sau imobilizărilor în 
momentul transferului minus valoarea 
fiscală.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 262
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, ca urmare a cedării de acțiuni, un 
contribuabil părăsește grupul și 
respectivul contribuabil a achiziționat în 
cursul anului fiscal actual sau anterior 
una sau mai multe imobilizări, altele 
decât imobilizările amortizate în grup, în 
cadrul unei tranzacții intra-grup, din 
exonerare se exclude o sumă 
corespunzând respectivelor active, cu 
excepția cazului în care se demonstrează 
că tranzacțiile intra-grup s-au desfășurat 
din motive comerciale întemeiate.

eliminat
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Or. pt

Amendamentul 263
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea exclusă de la exonerare este 
valoarea de piață a activului sau activelor 
în momentul transferului minus valoarea 
fiscală a imobilizărilor sau costurile 
legate de activele neamortizabile, 
menționate la articolul 20. 

eliminat

Or. pt

Amendamentul 264
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă beneficiarul acțiunilor cedate este 
un contribuabil nerezident sau un non-
contribuabil, se consideră că 
contribuabilul care a deținut imobilizările 
înaintea tranzacției intra-grup menționate 
la alineatul (1) a primit valoarea de piață 
a imobilizării sau imobilizărilor în 
momentul transferului minus valoarea 
fiscală.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 265
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 76
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dobânzi, redevențe și orice alte venituri 
impozitate la sursă

eliminat

(1) Dacă un contribuabil obține venituri 
care au fost impozitate într-un alt stat 
membru sau într-o țară terță, altele decât 
veniturile exonerate în temeiul articolului 
11 literele (c), (d) sau (e), se permite o 
deducere a obligației fiscale a 
contribuabilului respectiv.
(2) Deducerea se repartizează între 
membrii grupului în conformitate cu 
formula aplicabilă în anul fiscal respectiv 
în temeiul articolelor 86 - 102.
(3) Deducerea se calculează separat 
pentru fiecare stat membru sau țară terță, 
precum și pentru fiecare tip de venit în 
parte. Deducerea nu depășește suma care 
ar rezulta prin supunerea venitului 
atribuit unui contribuabil sau unui sediu 
permanent ratei impozitului pe profit din 
statul de rezidență al contribuabilului sau 
din statul în care este situat sediul 
permanent.
(4) La calcularea deducerii, din valoarea 
veniturilor se scad cheltuielile deductibile 
aferente, care se consideră că reprezintă 
2 %, cu excepția cazului în care 
contribuabilul dovedește contrariul.
(5) Deducerea obligației fiscale dintr-o 
țară terță nu poate depăși obligația finală 
a contribuabilului în materie de impozit 
pe profit, cu excepția cazului în care un 
acord încheiat între statul membru de 
rezidență și un stat terț prevede altfel.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 266
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un contribuabil obține venituri 
care au fost impozitate într-un alt stat 
membru sau într-o țară terță, altele decât 
veniturile exonerate în temeiul articolului 
11 literele (c), (d) sau (e), se permite o 
deducere a obligației fiscale a 
contribuabilului respectiv.

(1) Dacă un contribuabil obține venituri 
care au fost impozitate într-un alt stat 
membru sau într-o țară terță, altele decât 
veniturile exonerate în temeiul articolului 
11 litera (e), se permite o deducere a 
obligației fiscale a contribuabilului 
respectiv.

Or. pt

Amendamentul 267
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La calcularea deducerii, din valoarea 
veniturilor se scad cheltuielile deductibile 
aferente, care se consideră că reprezintă 
2%, cu excepția cazului în care 
contribuabilul dovedește contrariul.

(4) La calcularea deducerii, din valoarea 
veniturilor se scad cheltuielile deductibile 
aferente, care se consideră că reprezintă 
0,5%, cu excepția cazului în care 
contribuabilul dovedește contrariul.

Or. pt

Amendamentul 268
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Deducerea obligației fiscale dintr-o țară 
terță nu poate depăși obligația finală a 

(5) Deducerea obligației fiscale dintr-o țară 
terță nu poate depăși obligația finală a 
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contribuabilului în materie de impozit pe 
profit, cu excepția cazului în care un 
acord încheiat între statul membru de 
rezidență și un stat terț prevede altfel.

contribuabilului în materie de impozit pe 
profit.

Or. pt

Amendamentul 269
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reținerea la sursă eliminat
Dobânzile și redevențele plătite de un 
contribuabil unui beneficiar din afara 
grupului pot fi supuse unei rețineri la 
sursă în statul membru al 
contribuabilului, în conformitate cu 
prevederile aplicabile din legislația 
națională și din acordurile aplicabile de 
evitare a dublei impuneri. Reținerea la 
sursă se repartizează între statele membre 
în conformitate cu formula aplicabilă în 
anul fiscal în care se percepe impozitul în 
temeiul articolelor 86 - 102.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 270
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul calculării bazei fiscale, În scopul calculării bazei fiscale, 
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tranzacțiile artificiale efectuate în unicul 
scop de a evita impunerea se ignoră.

tranzacțiile care s-au dovedit a fi
„artificiale” efectuate în scopul de a evita 
impunerea prin mijloace ilicite se ignoră.

Or. en

Amendamentul 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un impozit pe profit este prevăzut în 
cadrul regimului general din țara terță, la o 
rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică decât 40 % din rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre;

(a) un impozit pe profit este prevăzut în 
cadrul regimului general din țara terță, la o 
rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică decât rata minimă a impozitului pe 
profit prevăzută de prezenta directivă;

Or. de

Amendamentul 272
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Un impozit pe profit este prevăzut în 
cadrul regimului general din țara terță, la o 
rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică decât 40% din rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre;

(a) Un impozit pe profit este prevăzut în 
cadrul regimului general din țara terță, la o 
rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică decât 20%;

Or. pt

Amendamentul 273
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un impozit pe profit este prevăzut în 
cadrul regimului general din țara terță, la o 
rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică decât 40 % din rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre;

(a) un impozit pe profit este prevăzut în 
cadrul regimului general din țara terță, la o 
rată oficială a impozitului pe profit mai 
mică decât 70 % din rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 274
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a se aduce atingere alineatului 
(1), dobânda plătită unei întreprinderi 
rezidente într-o țară terță cu care nu 
există un acord de schimb de informații 
comparabil cu schimbul de informații la 
cerere prevăzut de Directiva 2011/16/UE 
este deductibilă, până la o sumă care nu 
depășește suma care ar fi aplicată între 
întreprinderi independente, dacă este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

eliminat

(a) valoarea dobânzii este inclusă în baza 
fiscală ca venit al întreprinderii asociate 
în conformitate cu articolul 82;
(b) dobânda este plătită unei societăți a 
cărei clasă principală de acțiuni este 
tranzacționată în mod regulat pe una sau 
mai multe piețe bursiere recunoscute;
(c) dobânda este plătită unei entități 
angajate, în țara sa de reședință, în 
exercitarea activă a unei activități 
comerciale. Acest lucru trebuie înțeles ca 
o întreprindere economică independentă 
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desfășurată în scopul obținerii unui profit 
și în contextul căreia funcționarii și 
angajații desfășoară importante activități 
manageriale și operaționale.

Or. fr

Amendamentul 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a se aduce atingere alineatului 
(1), dobânda plătită unei întreprinderi 
rezidente într-o țară terță cu care nu există 
un acord de schimb de informații 
comparabil cu schimbul de informații la 
cerere prevăzut de Directiva 2011/16/UE 
este deductibilă, până la o sumă care nu 
depășește suma care ar fi aplicată între 
întreprinderi independente, dacă este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

3. Dobânda plătită unei întreprinderi 
rezidente într-o țară terță cu care nu există 
un acord de schimb de informații 
comparabil cu schimbul de informații la 
cerere prevăzut de Directiva 2011/16/UE 
nu este deductibilă.

Or. de

Amendamentul 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea dobânzii este inclusă în baza 
fiscală ca venit al întreprinderii asociate 
în conformitate cu articolul 82;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dobânda este plătită unei societăți a 
cărei clasă principală de acțiuni este 
tranzacționată în mod regulat pe una sau 
mai multe piețe bursiere recunoscute;

eliminat

Or. de

Amendamentul 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dobânda este plătită unei entități 
angajate, în țara sa de reședință, în 
exercitarea activă a unei activități 
comerciale. Acest lucru trebuie înțeles ca 
o întreprindere economică independentă 
desfășurată în scopul obținerii unui profit 
și în contextul căreia funcționarii și 
angajații desfășoară importante activități 
manageriale și operaționale.

eliminat

Or. de

Amendamentul 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Baza fiscală include veniturile (1) Baza fiscală include în mod 
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nerepartizate ale unei entități rezidente într-
o țară terță dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

proporțional veniturile nerepartizate ale 
unei entități rezidente într-o țară terță dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. de

Amendamentul 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuabilul, singur sau împreună cu 
întreprinderile sale asociate, deține o 
participație directă sau indirectă de mai 
mult de 50 % din drepturile de vot sau 
deține mai mult de 50 % din capital sau are 
dreptul la mai mult de 50 % din profitul 
entității respective;

(a) contribuabilul, singur sau împreună cu 
întreprinderile sale asociate, deține o 
participație directă sau indirectă de mai 
mult de 20 % din drepturile de vot sau 
deține mai mult de 20 % din capital sau are 
dreptul la mai mult de 20 % din profitul 
entității respective;

Or. de

Amendamentul 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul regimului general din țara 
terță profitul este impozabil la o rată 
oficială de impozitare a profitului mai mică 
cu 40% decât rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre, sau entitatea este supusă unui 
regim special care permite un nivel de 
impozitare mult mai mic decât regimul 
general;

(b) în cadrul regimului general din țara 
terță profitul este impozabil la o rată 
oficială de impozitare a profitului mai mică 
decât rata minimă oficială a impozitului pe 
profit, sau entitatea este supusă unui regim 
special care permite un nivel de impozitare 
mult mai mic decât regimul general;

Or. de
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Amendamentul 282
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) În cadrul regimului general din țara 
terță profitul este impozabil la o rată 
oficială de impozitare a profitului mai mică 
cu 40% decât rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre, sau entitatea este supusă unui 
regim special care permite un nivel de 
impozitare mult mai mic decât regimul 
general; 

(b) În cadrul regimului general din țara 
terță profitul este impozabil la o rată 
oficială de impozitare a profitului mai mică 
cu 20%, sau entitatea este supusă unui 
regim special care permite un nivel de 
impozitare mult mai mic decât regimul 
general;

Or. pt

Amendamentul 283
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul regimului general din țara 
terță profitul este impozabil la o rată 
oficială de impozitare a profitului mai mică 
cu 40 % decât rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre, sau entitatea este supusă unui 
regim special care permite un nivel de 
impozitare mult mai mic decât regimul 
general;

(b) în cadrul regimului general din țara 
terță profitul este impozabil la o rată 
oficială de impozitare a profitului mai mică 
cu 70 % decât rata medie oficială a 
impozitului pe profit aplicabilă în statele 
membre, sau entitatea este supusă unui 
regim special care permite un nivel de 
impozitare mult mai mic decât regimul 
general;

Or. fr

Amendamentul 284
Miguel Portas
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Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Veniturile care vor fi incluse în baza 
fiscală se calculează în conformitate cu 
prevederile de la articolele 9 - 15. 
Pierderile entității din străinătate nu se 
includ în baza fiscală, dar se reportează și 
se ține seama de ele la aplicarea articolului 
82 în anii următori.

(1) Veniturile care vor fi incluse în baza 
fiscală se calculează în conformitate cu 
prevederile de la articolele 9 - 15. 
Pierderile entității din străinătate nu se 
includ în baza fiscală, dar se reportează și 
se ține seama de ele la aplicarea articolului 
82 în anul următor.

Or. pt

Amendamentul 285
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă entitatea din străinătate 
distribuie ulterior profit contribuabilului, 
valoarea veniturilor incluse anterior în 
baza fiscală în conformitate cu articolul 
82 se deduc din baza fiscală în momentul 
calculării impozitului pe care 
contribuabilul trebuie să îl plătească 
asupra profitului distribuit.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 286
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principii generale eliminat
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(1) Baza fiscală consolidată se împarte 
între membrii grupului în fiecare an fiscal 
în baza unei formule de repartizare. 
Pentru determinarea cotei-părți a unui 
membru al grupului, formula are 
următoarea formă, unde factorii vânzări, 
forță de muncă și active au pondere 
egală:
formulă
(2) Baza fiscală consolidată a grupului se 
repartizează doar dacă este pozitivă.
(3) Calculele pentru repartizarea bazei 
fiscale consolidate se efectuează la 
sfârșitul anului fiscal al grupului.
(4) O perioadă de cel puțin 15 zile dintr-o 
lună calendaristică este considerată o 
lună întreagă.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 287
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Baza fiscală consolidată se împarte 
între membrii grupului în fiecare an fiscal 
în baza unei formule de repartizare. Pentru 
determinarea cotei-părți a unui membru al 
grupului, formula are următoarea formă, 
unde factorii vânzări, forță de muncă și 
active au pondere egală:

(1) Baza fiscală consolidată se împarte 
între membrii grupului în fiecare an fiscal 
în baza unei formule de repartizare. Pentru 
determinarea cotei-părți a unui membru al 
grupului, formula are următoarea formă, 
unde factorii forță de muncă și active au 
pondere egală:

Or. en
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Amendamentul 288
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Baza fiscală consolidată se împarte 
între membrii grupului în fiecare an fiscal 
în baza unei formule de repartizare. Pentru 
determinarea cotei-părți a unui membru al 
grupului, formula are următoarea formă, 
unde factorii vânzări, forță de muncă și 
active au pondere egală:

(1) Baza fiscală consolidată se împarte 
între membrii grupului în fiecare an fiscal 
în baza unei formule de repartizare. Pentru 
determinarea cotei-părți a unui membru al 
grupului, formula are următoarea formă, 
unde factorii vânzări, forță de muncă și 
active au pondere egală:

Partea A = [1/3(Vânzări A/ Vânzări 
Grup)+1/3(Masa salarială A/Masa 
salarială Grup)+1/3(Active A/Active 
Grup)]*Baza Fiscală Consolidată

Or. pt

Amendamentul 289
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Baza fiscală consolidată se împarte 
între membrii grupului în fiecare an fiscal 
în baza unei formule de repartizare. Pentru 
determinarea cotei-părți a unui membru al 
grupului, formula are următoarea formă, 
unde factorii vânzări, forță de muncă și 
active au pondere egală:

(1) Baza fiscală consolidată se împarte 
între membrii grupului în fiecare an fiscal 
în baza unei formule de repartizare. Pentru 
determinarea cotei-părți a unui membru al 
grupului, formula are următoarea formă, 
conținând factorii vânzări, forță de muncă 
și active:

Or. en

Amendamentul 290
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
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Articolul 86 – alineatul 1 – formula

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Or. en

Justificare

O formulă în care vânzările, forța de muncă și activele au o pondere de 10 %, 45 % și 
respectiv 45 % ar fi o soluție mai rezonabilă din două puncte de vedere. O astfel de formulă 
ar asigura faptul că sistemul CCCTB nu se abate prea mult de la principiul acceptat la nivel 
internațional de atribuire a drepturilor finale în materie de impozitare statului sursă. De 
asemenea, aceasta ar asigura că statele membre mici și mijlocii cu piețe naționale limitate nu 
sunt dezavantajate în mod disproporționat în repartizarea bazei fiscale.

Amendamentul 291
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1 – formula

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Or. en

Baza fiscală 
consolidată
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Amendamentul 292
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clauza de salvgardare eliminat
Ca excepție de la regula stabilită la 
articolul 86, dacă contribuabilul principal 
sau o autoritate fiscală competentă 
consideră că cota-parte repartizată unui 
membru al grupului nu reflectă în mod 
echitabil volumul activității membrului 
respectiv, contribuabilul principal sau 
autoritatea implicată pot solicita utilizarea 
unei alte metode. Dacă, în urma 
consultărilor dintre autoritățile 
competente și, după caz, a discuțiilor care 
au avut loc în conformitate cu articolul 
132, toate aceste autorități sunt de acord 
cu metoda alternativă, aceasta trebuie 
utilizată. Statul membru al autorității 
fiscale principale informează Comisia în 
legătură cu metoda alternativă utilizată.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 293
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intrarea în grup și părăsirea grupului eliminat
Dacă o societate intră într-un grup sau îl 
părăsește în timpul unui an fiscal, cota sa 
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parte se calculează proporțional ținând 
seama de numărul de luni calendaristice 
în care societatea a făcut parte din grup 
în cursul anului fiscal.

Or. en

Amendamentul 294
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 89

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entități transparente eliminat
Dacă un contribuabil deține o participație 
într-o entitate transparentă, factorii 
utilizați la calcularea cotei sale părți 
cuprind vânzările, masa salarială și 
activele entității transparente, 
proporțional cu participarea 
contribuabilului la profitul și pierderea 
acesteia din urmă.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 295
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

Compoziția factorului forță de muncă eliminat
(1) Jumătate din factorul forță de muncă 
este compus din valoarea totală a masei 
salariale a unui membru al grupului la 
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numărător și valoarea totală a masei 
salariale a grupului la numitor, iar 
cealaltă jumătate din numărul de angajați 
ai unui membru al grupului la numărător 
și numărul de angajați ai grupului la 
numitor. Dacă un anumit angajat este 
inclus în factorul forță de muncă al unui 
membru al grupului, valoarea masei sale 
salariale trebuie, de asemenea, atribuită 
factorului forță de muncă a respectivului 
membru al grupului.
(2) Numărul de angajați se determină la 
sfârșitul anului fiscal.
(3) Termenul „angajat” se înțelege în 
sensul definit de legislația națională a 
statului membru în care acesta își exercită 
activitatea.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 296
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 90 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Jumătate din factorul forță de muncă 
este compus din valoarea totală a masei 
salariale a unui membru al grupului la 
numărător și valoarea totală a masei 
salariale a grupului la numitor, iar cealaltă 
jumătate din numărul de angajați ai unui 
membru al grupului la numărător și 
numărul de angajați ai grupului la 
numitor. Dacă un anumit angajat este 
inclus în factorul forță de muncă al unui 
membru al grupului, valoarea masei sale 
salariale trebuie, de asemenea, atribuită 
factorului forță de muncă a respectivului 

(1) Factorul forță de muncă este compus 
din valoarea totală a masei salariale a unui 
membru al grupului la numărător și 
valoarea totală a masei salariale a grupului 
la numitor. Dacă un anumit angajat este 
inclus în factorul forță de muncă al unui 
membru al grupului, valoarea masei sale 
salariale trebuie, de asemenea, atribuită 
factorului forță de muncă a respectivului 
membru al grupului.
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membru al grupului.

Or. pt

Amendamentul 297
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 90 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul de angajați se determină la 
sfârșitul anului fiscal.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 90 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Termenul „angajat” se înțelege în 
sensul definit de legislația națională a 
statului membru în care acesta își exercită 
activitatea.

(3) Termenul „angajat” se înțelege în 
sensul definit la nivelul UE.

Or. de

Amendamentul 299
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 91

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repartizarea angajaților și a masei 
salariale

eliminat
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(1) Angajații sunt incluși în factorul forță 
de muncă al membrului grupului de la 
care își primesc remunerația.
(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
dacă angajații își exercită în mod fizic 
activitatea sub controlul și 
responsabilitatea unui alt membru al 
grupului decât cel de la care își primesc 
remunerația, acești angajați și valoarea 
masei lor salariale se includ în factorul 
forță de muncă al primului membru al 
grupului.
Această regulă se aplică doar dacă se 
respectă următoarele condiții:
(a) această situație durează o perioadă 
neîntreruptă de cel puțin trei luni;
(b) acești angajați reprezintă cel puțin 5 % 
din numărul total de angajați ai 
membrului grupului de la care își primesc 
remunerația.
(3) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
angajații includ persoanele care, deși nu 
sunt angajate direct de un membru al 
grupului, îndeplinesc sarcini similare 
celor executate de angajați.
(4) Termenul „masă salarială” include 
costurile cu salariile, remunerațiile, 
bonusurile și toate celelalte beneficii 
acordate angajaților, inclusiv costurile 
conexe cu pensiile și cu asigurările 
sociale suportate de angajator.
(5) Costurile masei salariale se evaluează 
la valoarea acestor cheltuieli considerate 
deductibile de către angajator într-un an 
fiscal.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.



PE478.376v01-00 150/229 AM\885627RO.doc

RO

Amendamentul 300
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Angajații sunt incluși în factorul forță 
de muncă al membrului grupului de la care 
își primesc remunerația. 

(1) Salariile angajaților sunt incluse în 
factorul forță de muncă al membrului 
grupului de la care își primesc remunerația.

Or. pt

Amendamentul301
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (1), dacă 
angajații își exercită în mod fizic 
activitatea sub controlul și 
responsabilitatea unui alt membru al 
grupului decât cel de la care își primesc 
remunerația, acești angajați și valoarea 
masei lor salariale se includ în factorul 
forță de muncă al primului membru al 
grupului.

Fără a aduce atingere alineatului (1), dacă 
angajații își exercită în mod fizic 
activitatea sub controlul și 
responsabilitatea unui alt membru al 
grupului decât cel de la care își primesc 
remunerația, valoarea masei lor salariale se 
include în factorul forță de muncă al 
primului membru al grupului.

Or. pt

Amendamentul 302
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Acești angajați reprezintă cel puțin 5% 
din numărul total de angajați ai

(b) Salariile acestor angajați reprezintă cel 
puțin 5% din suma totală a salariilor
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membrului grupului de la care își primesc 
remunerația.

membrului grupului de la care acești 
angajați își primesc remunerația.

Or. pt

Amendamentul 303
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 91a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91a. - Limite aplicabile taxelor
legale ale impozitului pe profit 
Taxele legale ale regimurilor generale de 
impozit pe profit trebuie să fie între 25 % 
și 35 % în toate statele membre. 

Or. pt

Amendamentul 304
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 92

Textul propus de Comisie Amendamentul

Compoziția factorului active eliminat
(1) Factorul active este format la 
numărător din valoarea medie a tuturor 
imobilizărilor corporale deținute, 
închiriate sau luate în leasing de către un 
membru al grupului, iar la numitor din 
valoarea medie a tuturor imobilizărilor 
corporale deținute, închiriate sau luate în 
leasing de către grup la numitor.
(2) În primii cinci ani de la intrarea 
contribuabilului într-un grup existent sau 
nou-creat, factorul său active cuprinde și 
valoarea totală a costurilor de cercetare, 
dezvoltare, marketing și publicitate 
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angajate de contribuabil în cei șase ani
dinaintea intrării sale în grup.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 305
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repartizarea activelor eliminat
(1) Activele sunt incluse în factorul active 
ale proprietarului său economic. Dacă 
proprietarul economic al unui activ nu 
poate fi identificat, activul este inclus în 
factorul active al proprietarului legal.
(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
dacă un activ nu este utilizat efectiv de 
către proprietarul său economic, activul 
se include în factorul membrului grupului 
care îl utilizează efectiv. Această regulă se 
aplică însă doar activelor care reprezintă 
mai mult de 5 % din valoarea fiscală a 
tuturor imobilizărilor corporale ale 
membrului grupului care utilizează 
efectiv activul.
(3) Cu excepția leasingurilor din 
interiorul grupului, activele în leasing se 
includ în factorul active al membrului 
grupului care este locatorul sau locatarul 
activului. Același lucru este valabil și 
pentru activele închiriate.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 306
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluare eliminat
(1) Terenurile și alte imobilizări corporale 
neamortizabile se evaluează la costul lor 
inițial.
(2) Imobilizările corporale amortizabile se 
evaluează la media dintre valoarea lor 
fiscală la începutul și la sfârșitul unui an 
fiscal.
Dacă, ca urmare a uneia sau a mai 
multor tranzacții intragrup, o imobilizare 
corporală amortizabilă individual este 
inclusă în factorul active al unui membru 
al grupului pentru o durată mai mică 
decât un an fiscal, valoarea care va fi 
luată în considerare se calculează ținând 
cont de numărul total de luni.
(3) Grupul de imobilizări se evaluează la 
media dintre valoarea sa fiscală la 
începutul și la sfârșitul unui an fiscal.
(4) Dacă chiriașul sau locatarul unui 
activ nu este proprietarul său economic, el 
evaluează activele închiriate sau luate în 
leasing la de opt ori valoarea netă anuală 
datorată a chiriei sau a leasingului din 
care se scad sumele de încasat din 
subînchirieri sau subleasing.
Dacă un membru al grupului dă în chirie 
sau în leasing un activ nefiind 
proprietarul economic al acestuia, el 
evaluează activele date în chirie sau în 
leasing la de opt ori valoarea netă anuală 
datorată a chiriei sau a leasingului.
(5) Dacă, ca urmare a unui transfer 
intragrup în același an fiscal sau în anul 
anterior, un membru al grupului vinde un 
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activ unei entități din afara grupului, 
pentru perioada dintre transferul 
intragrup și vânzarea către o entitate din 
afara grupului activul se include în 
factorul active al membrului grupului 
care efectuează transferul. Această regulă 
nu se aplică dacă membrii implicați ai 
grupului demonstrează că transferul 
intragrup s-a realizat din motive 
comerciale reale.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Terenurile și alte imobilizări corporale 
neamortizabile se evaluează la costul lor 
inițial.

(1) Terenurile și alte imobilizări corporale 
neamortizabile se evaluează la valoarea lor 
actuală.

Or. de

Amendamentul 308
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Terenurile și alte imobilizări corporale 
neamortizabile se evaluează la costul lor 
inițial.

(1) Terenurile și alte imobilizări corporale 
neamortizabile se evaluează la valoarea lor 
contabilă netă.

Or. fr
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Amendamentul 309
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 95

Textul propus de Comisie Amendamentul

Compoziția factorului vânzări eliminat
(1) Factorul vânzări se compune la 
numărător din vânzările totale ale unui 
membru al grupului [inclusiv ale unui 
sediu permanent care se consideră că 
există în sensul articolului 70 alineatul 
(2) al doilea paragraf], iar la numitor din 
vânzările totale ale grupului.
(2) Vânzări înseamnă încasările din toate 
vânzările de bunuri și prestările de 
servicii după aplicarea reducerilor și după 
returnări, excluzând taxa pe valoarea 
adăugată și alte impozite și taxe. 
Veniturile exonerate, dobânzile, 
dividendele, redevențele și încasările din 
cedarea de imobilizări nu se includ în 
factorul vânzări, cu excepția cazului în 
care este vorba de venituri câștigate în 
cursul desfășurării normale a activității 
sau a unei activități comerciale. Vânzările 
intragrup de bunuri și furnizarea 
intragrup de servicii nu se includ.
(3) Vânzările se evaluează în conformitate 
cu articolul 22.

Or. en

Justificare

Mecanismul de repartizare ar trebui să fie cât mai simplu, cât mai corect și cât mai greu de 
manipulat posibil. Factorul vânzări generează probleme semnificative și formula pentru 
vânzări ar trebui să fie eliminată. Vânzările în funcție de destinație ar reprezenta o schimbare 
de la principiul actual de atribuire a drepturilor finale în materie de impozitare către statul 
sursă care a îndrumat activitatea OCDE cu privire la impozitarea internațională. Un factor 
vânzări bazat pe destinație ar fi destul de ușor de manipulat și ar conduce cel mai probabil la 
norme complexe antifraudă.



PE478.376v01-00 156/229 AM\885627RO.doc

RO

Amendamentul 310
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 95

Textul propus de Comisie Amendamentul

Compoziția factorului vânzări eliminat
(1) Factorul vânzări se compune la 
numărător din vânzările totale ale unui 
membru al grupului [inclusiv ale unui 
sediu permanent care se consideră că 
există în sensul articolului 70 alineatul 
(2) al doilea paragraf], iar la numitor din 
vânzările totale ale grupului.
(2) Vânzări înseamnă încasările din toate 
vânzările de bunuri și prestările de 
servicii după aplicarea reducerilor și după 
returnări, excluzând taxa pe valoarea 
adăugată și alte impozite și taxe. 
Veniturile exonerate, dobânzile, 
dividendele, redevențele și încasările din 
cedarea de imobilizări nu se includ în 
factorul vânzări, cu excepția cazului în 
care este vorba de venituri câștigate în 
cursul desfășurării normale a activității 
sau a unei activități comerciale. Vânzările 
intragrup de bunuri și furnizarea 
intragrup de servicii nu se includ.
(3) Vânzările se evaluează în conformitate 
cu articolul 22.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 311
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 96

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vânzări în funcție de destinație eliminat
(1) Vânzările de bunuri se includ în 
factorul vânzări al membrului grupului 
situat în statul membru în care se încheie 
expediția sau transportul mărfurilor 
pentru persoana care le achiziționează. 
Dacă acest loc nu poate fi identificat, 
vânzarea bunurilor se repartizează 
membrului grupului situat în statul 
membru în care se află ultima locație a 
bunurilor care poate fi identificată.
(2) Prestarea de servicii se include în 
factorul vânzări al membrului grupului 
situat în statul membru în care serviciile 
sunt propriu-zis executate.
(3) Dacă în factorul vânzări se includ 
venituri exonerate, dobânzi, dividende, 
redevențe și încasările din cedarea de 
active, acestea se repartizează 
beneficiarului.
(4) Dacă în statul membru în care se 
livrează bunurile sau se prestează 
serviciile nu există niciun membru al 
grupului, sau dacă bunurile sunt livrate 
sau serviciile prestate într-o țară terță, 
vânzările se includ în factorul vânzări al 
tuturor membrilor grupului proporțional 
cu factorii muncă și active ai acestora.
(5) Dacă în statul membru în care se 
livrează bunurile sau se prestează 
serviciile există mai mulți membri ai 
grupului, vânzările se includ în factorul 
vânzări al tuturor membrilor grupului 
situați în statul membru respectiv 
proporțional cu factorii muncă și active ai 
acestora.

Or. en
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Justificare

Factorul vânzări generează probleme semnificative și formula pentru vânzări ar trebui să fie 
eliminată. Vânzările în funcție de destinație ar reprezenta trecerea de la principiul actual de 
atribuire a drepturilor finale în materie de impozitare către statul sursă care a îndrumat 
activitatea OCDE cu privire la impozitarea internațională. Un factor vânzări bazat pe 
destinație ar fi destul de ușor de manipulat și ar conduce cel mai probabil la norme complexe 
antifraudă. Destinația vânzării este uneori greu sau chiar imposibil de confirmat de către 
vânzător.

Amendamentul 312
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 96

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vânzări în funcție de destinație eliminat
(1) Vânzările de bunuri se includ în 
factorul vânzări al membrului grupului 
situat în statul membru în care se încheie 
expediția sau transportul mărfurilor 
pentru persoana care le achiziționează. 
Dacă acest loc nu poate fi identificat, 
vânzarea bunurilor se repartizează 
membrului grupului situat în statul 
membru în care se află ultima locație a 
bunurilor care poate fi identificată.
(2) Prestarea de servicii se include în 
factorul vânzări al membrului grupului 
situat în statul membru în care serviciile 
sunt propriu-zis executate.
(3) Dacă în factorul vânzări se includ 
venituri exonerate, dobânzi, dividende, 
redevențe și încasările din cedarea de 
active, acestea se repartizează 
beneficiarului.
(4) Dacă în statul membru în care se 
livrează bunurile sau se prestează 
serviciile nu există niciun membru al 
grupului, sau dacă bunurile sunt livrate 
sau serviciile prestate într-o țară terță, 
vânzările se includ în factorul vânzări al 
tuturor membrilor grupului proporțional 
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cu factorii muncă și active ai acestora.
(5) Dacă în statul membru în care se 
livrează bunurile sau se prestează 
serviciile există mai mulți membri ai 
grupului, vânzările se includ în factorul 
vânzări al tuturor membrilor grupului 
situați în statul membru respectiv 
proporțional cu factorii muncă și active ai 
acestora.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 313
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reguli de calculare a factorilor eliminat
Comisia poate adopta acte prin care să 
stabilească reguli detaliate de calculare a 
factorilor forță de muncă, active și 
vânzări, modalitățile de repartizare a 
angajaților, a masei salariale, a activelor 
și vânzărilor factorilor corespunzători și 
modalitățile de evaluare a activelor. 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 131 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 314
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 97 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte prin care să 
stabilească reguli detaliate de calculare a 
factorilor forță de muncă, active și vânzări, 
modalitățile de repartizare a angajaților, a 
masei salariale, a activelor și vânzărilor
factorilor corespunzători și modalitățile de 
evaluare a activelor. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 131 alineatul (2).

Comisia poate adopta acte prin care să 
stabilească reguli detaliate de calculare a 
factorilor forță de muncă și active, 
modalitățile de repartizare a angajaților, a 
masei salariale și a activelor factorilor 
corespunzători și modalitățile de evaluare a 
activelor. Actele de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 131 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 315
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 98

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituții financiare eliminat
(1) Următoarele entități sunt considerate 
instituții financiare:
(a) instituțiile de credit autorizate să 
funcționeze în Uniune în temeiul 
Directivei 2006/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului;
(b) entitățile, cu excepția întreprinderilor 
de asigurare definite la articolul 99, care 
dețin imobilizări financiare reprezentând 
cel puțin 80 % din imobilizările lor, 
evaluate în conformitate cu prevederile 
din prezenta directivă.
(2) Factorul active al instituțiilor 
financiare include 10 % din valoarea 
imobilizărilor financiare, cu excepția 
participațiilor și a acțiunilor proprii. 
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Imobilizările financiare se includ în 
factorul active al membrului grupului în 
contabilitatea căruia au fost înregistrate 
când acesta a devenit membru al 
grupului.
(3) Factorul vânzări al instituțiilor 
financiare include 10 % din veniturile lor 
sub forma dobânzilor, tarifelor, 
comisioanelor și veniturilor din valori 
mobiliare, cu excepția taxei pe valoarea 
adăugată și a altor taxe și impozite. În 
scopul aplicării articolului 96 alineatul 
(2), se consideră că s-au prestat servicii 
financiare, în cazul unui împrumut
garantat, în statul membru în care se află 
garanția sau, dacă acest stat membru nu 
poate fi determinat, în statul membru în 
care garanția e înregistrată. Alte servicii 
financiare se consideră că s-au prestat în 
statul membru al debitorului sau al 
persoanei care plătește tarife, comisioane 
sau alte venituri. Dacă debitorul sau 
persoana care plătește tarife, comisioane 
sau alte venituri nu poate fi identificată 
sau dacă statul membru în care se află 
sau este înregistrată garanția nu poate fi 
determinat, vânzările se repartizează 
tuturor membrilor grupului proporțional 
cu factorii forță de muncă și active ai 
acestora.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 316
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 99
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderi de asigurare eliminat
(1) „Întreprinderi de asigurare” înseamnă 
întreprinderile care au fost autorizate să 
își desfășoare activitatea în statele 
membre în conformitate cu Directiva 
73/239/CEE privind asigurarea generală 
directă, Directiva 2002/83/CE privind 
asigurarea de viață și Directiva 
2005/68/CE privind reasigurarea.
(2) Factorul active al întreprinderilor de 
asigurare include 10 % din valoarea 
imobilizărilor financiare, conform 
dispozițiilor de la articolul 98 alineatul 
(2).
(3) Factorul vânzări al întreprinderilor de 
asigurare include 10 % din totalul 
primelor de asigurare încasate din care se 
scad reasigurările, din veniturilor alocate 
din investiții transferate din contul non-
tehnic, din alte venituri tehnice din care 
se scad reasigurările, din veniturile din 
investiții, taxele și comisioanele, 
excluzând taxa pe valoarea adăugată și 
alte impozite și taxe. În sensul aplicării 
articolului 96 alineatul (2), se consideră 
că serviciile de asigurare sunt prestate în 
statul membru al deținătorului poliței de 
asigurare. Celelalte vânzări se 
repartizează tuturor membrilor grupului 
proporțional cu factorii forță de muncă și 
active ai acestora.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 317
Danuta Jazłowiecka
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Propunere de directivă
Articolul 100

Textul propus de Comisie Amendamentul

Petrol și gaze eliminat
Fără a aduce atingere articolului 96 
alineatele (1), (2) și (3), vânzările unui 
membru al grupului al cărui obiect 
principal de activitate se află în domeniul 
explorării sau producerii de petrol și gaze 
se atribuie membrului grupului din statul 
membru în care va fi extras sau produs 
petrolul sau gazul.
Fără a aduce atingere articolului 96 
alineatele (4) și (5), dacă nu există niciun 
membru al grupului în statul membru de 
extragere sau producere a petrolului și 
gazelor sau explorarea și producția au loc 
într-o țară terță în care membrul grupului 
care efectuează explorarea sau producția 
de petrol și gaze nu are un sediu 
permanent, vânzările se repartizează 
respectivului membru al grupului.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 318
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 101

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transportul maritim, transportul pe căi 
navigabile interioare și transportul aerian

eliminat

Veniturile, cheltuielile și alte elemente 
deductibile ale unui membru al grupului 
al cărui obiect principal de activitate este 
exploatarea navelor sau a aeronavelor în 
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traficul internațional sau exploatarea 
navelor angajate în transportul pe căi 
navigabile interioare nu se repartizează 
conform formulei de la articolul 86, ci se 
atribuie membrului respectiv al grupului. 
Acești membri ai grupului nu sunt incluși 
în calculul formulei de repartizare.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 319
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 102

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elemente deductibile din cota-parte eliminat
Cota-parte se ajustează cu următoarele 
elemente:
(a) pierderile necompensate suferite de 
contribuabil înainte de intrarea sa în 
sistemul prevăzut de prezenta directivă, 
conform prevederilor de la articolul 64;
(b) pierderile necompensate suferite la 
nivelul grupului, conform prevederilor de 
la articolul 64 coroborate cu prevederile 
articolului 66 litera (b) și ale articolului 
71;
(c) sumele în raport cu cedarea de 
imobilizări conform prevederilor 
articolului 61, veniturile și cheltuielile 
legate de contractele pe termen lung 
conform prevederilor articolului 62 și 
cheltuielile viitoare conform prevederilor 
articolului 63;
(d) în cazul întreprinderilor de asigurare, 
rezervele tehnice conform prevederilor de 
la articolul 30 litera (c);
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(e) impozitele enumerate în anexa III, în 
cazul în care în legislațiile naționale se 
prevede o deducere.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 320
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 103

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația fiscală eliminat
Obligația fiscală a fiecărui membru al 
grupului este rezultatul aplicării ratei 
naționale de impozitare la cota-parte 
ajustată în conformitate cu articolul 102 
din care se scad deducerile prevăzute la 
articolul 76.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 321
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 104

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea opțiunii eliminat
(1) Un contribuabil individual optează 
pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă notificând autoritatea 
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competentă din statul membru în care este 
rezident sau, raportat la un sediu 
permanent al unui contribuabil 
nerezident, în care este situat sediul 
permanent. În cazul unui grup, 
contribuabilul principal notifică în 
numele grupului autoritatea fiscală 
principală.
Notificarea se face cu cel puțin trei luni 
înainte de începutul anului fiscal în care 
contribuabilul sau grupul dorește să 
înceapă să aplice sistemul.
(2) Notificarea opțiunii acoperă toți 
membrii grupului. Societățile de transport 
maritim supuse unui regim fiscal special 
pot fi însă excluse din grup.
(3) Autoritatea fiscală principală 
transmite deîndată notificarea 
autorităților competente din toate statele 
membre în care sunt stabiliți sau sunt 
rezidenți membrii grupului. În termen de 
o lună de la transmiterea notificării, 
autoritățile respective pot transmite 
autorității fiscale principale opinia lor și 
informațiile relevante cu privire la 
valabilitatea și domeniul de aplicare al 
notificării.

Or. fr

Amendamentul 322
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 104

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea opțiunii eliminat
(1) Un contribuabil individual optează 
pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă notificând autoritatea 
competentă din statul membru în care este 
rezident sau, raportat la un sediu 
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permanent al unui contribuabil 
nerezident, în care este situat sediul 
permanent. În cazul unui grup, 
contribuabilul principal notifică în 
numele grupului autoritatea fiscală 
principală.
Notificarea se face cu cel puțin trei luni 
înainte de începutul anului fiscal în care 
contribuabilul sau grupul dorește să 
înceapă să aplice sistemul.
(2) Notificarea opțiunii acoperă toți 
membrii grupului. Societățile de transport 
maritim supuse unui regim fiscal special 
pot fi însă excluse din grup.
(3) Autoritatea fiscală principală 
transmite deîndată notificarea 
autorităților competente din toate statele 
membre în care sunt stabiliți sau sunt 
rezidenți membrii grupului. În termen de 
o lună de la transmiterea notificării, 
autoritățile respective pot transmite 
autorității fiscale principale opinia lor și 
informațiile relevante cu privire la 
valabilitatea și domeniul de aplicare al 
notificării.

Or. fr

Justificare

În cazul unui sistem obligatoriu, notificarea nu este necesară.

Amendamentul 323
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 104

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea opțiunii eliminat
1. Un contribuabil individual optează 
pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă notificând autoritatea 
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competentă din statul membru în care este 
rezident sau, raportat la un sediu 
permanent al unui contribuabil 
nerezident, în care este situat sediul 
permanent. În cazul unui grup, 
contribuabilul principal notifică în 
numele grupului autoritatea fiscală 
principală. 

Notificarea se face cu cel puțin trei luni 
înainte de începutul anului fiscal în care 
contribuabilul sau grupul dorește să 
înceapă să aplice sistemul.
2. Notificarea opțiunii acoperă toți 
membrii grupului. Societățile de transport 
maritim supuse unui regim fiscal special 
pot fi însă excluse din grup. 
3. Autoritatea fiscală principală transmite 
deîndată notificarea autorităților 
competente din toate statele membre în 
care sunt stabiliți sau sunt rezidenți 
membrii grupului. În termen de o lună de 
la transmiterea notificării, autoritățile 
respective pot transmite autorității fiscale 
principale opinia lor și informațiile 
relevante cu privire la valabilitatea și 
domeniul de aplicare al notificării.

Or. pt

Amendamentul 324
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 104

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea opțiunii eliminat
(1) Un contribuabil individual optează 
pentru sistemul prevăzut de prezenta 
directivă notificând autoritatea 
competentă din statul membru în care este 
rezident sau, raportat la un sediu 
permanent al unui contribuabil 
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nerezident, în care este situat sediul 
permanent. În cazul unui grup, 
contribuabilul principal notifică în 
numele grupului autoritatea fiscală 
principală.
Notificarea se face cu cel puțin trei luni 
înainte de începutul anului fiscal în care 
contribuabilul sau grupul dorește să 
înceapă să aplice sistemul.
(2) Notificarea opțiunii acoperă toți 
membrii grupului. Societățile de transport 
maritim supuse unui regim fiscal special 
pot fi însă excluse din grup.
(3) Autoritatea fiscală principală 
transmite deîndată notificarea 
autorităților competente din toate statele 
membre în care sunt stabiliți sau sunt 
rezidenți membrii grupului. În termen de 
o lună de la transmiterea notificării, 
autoritățile respective pot transmite 
autorității fiscale principale opinia lor și 
informațiile relevante cu privire la 
valabilitatea și domeniul de aplicare al 
notificării.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 104 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea opțiunii Notificarea aplicabilității sistemului

Or. de
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Amendamentul 326
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 104 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un contribuabil individual optează pentru 
sistemul prevăzut de prezenta directivă 
notificând autoritatea competentă din 
statul membru în care este rezident sau, 
raportat la un sediu permanent al unui 
contribuabil nerezident, în care este situat 
sediul permanent. În cazul unui grup, 
contribuabilul principal notifică în 
numele grupului autoritatea fiscală 
principală.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 104 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un contribuabil individual optează pentru 
sistemul prevăzut de prezenta directivă 
notificând autoritatea competentă din statul 
membru în care este rezident sau, raportat 
la un sediu permanent al unui contribuabil 
nerezident, în care este situat sediul 
permanent. În cazul unui grup, 
contribuabilul principal notifică în 
numele grupului autoritatea fiscală 
principală.

Un contribuabil individual intră sub 
incidența sistemului prevăzut de prezenta 
directivă notificând autoritatea competentă 
din statul membru în care este rezident sau, 
raportat la un sediu permanent al unui 
contribuabil nerezident, în care este situat 
sediul permanent. În cazul unui grup, 
acesta notifică autoritatea fiscală 
principală.

Or. de

Amendamentul 328
Miguel Portas
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Propunere de directivă
Articolul 104 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea se face cu cel puțin trei luni 
înainte de începutul anului fiscal în care 
contribuabilul sau grupul dorește să 
înceapă să aplice sistemul.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 104 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea se face cu cel puțin trei luni 
înainte de începutul anului fiscal în care 
contribuabilul sau grupul dorește să 
înceapă să aplice sistemul.

Notificarea se face cu cel puțin trei luni 
înainte de începutul anului fiscal în care 
contribuabilul sau grupul trebuie să 
înceapă să aplice sistemul.

Or. de

Amendamentul 330
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 104 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Notificarea opțiunii acoperă toți 
membrii grupului. Societățile de transport 
maritim supuse unui regim fiscal special 
pot fi însă excluse din grup.

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 104 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Notificarea opțiunii acoperă toți 
membrii grupului. Societățile de transport 
maritim supuse unui regim fiscal special 
pot fi însă excluse din grup.

(2) Notificarea acoperă toți membrii 
grupului. Societățile de transport maritim 
supuse unui regim fiscal special pot fi însă 
excluse din grup.

Or. de

Amendamentul 332
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 104 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea fiscală principală 
transmite deîndată notificarea 
autorităților competente din toate statele 
membre în care sunt stabiliți sau sunt 
rezidenți membrii grupului. În termen de 
o lună de la transmiterea notificării, 
autoritățile respective pot transmite 
autorității fiscale principale opinia lor și 
informațiile relevante cu privire la 
valabilitatea și domeniul de aplicare al 
notificării.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 104 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea fiscală principală transmite 
deîndată notificarea autorităților 
competente din toate statele membre în 
care sunt stabiliți sau sunt rezidenți 
membrii grupului. În termen de o lună de la 
transmiterea notificării, autoritățile 
respective pot transmite autorității fiscale 
principale opinia lor și informațiile 
relevante cu privire la valabilitatea și 
domeniul de aplicare al notificării.

(3) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. de

Amendamentul 334
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada de aplicare a sistemului de către 
un grup

eliminat

(1) Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de 
cinci ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual 
sau grupul continuă să aplice sistemul 
pentru termene succesive de trei ani, cu 
excepția cazului în care se notifică ieșirea 
din sistem. Notificarea ieșirii din sistem 
poate fi transmisă de un contribuabil 
autorității sale competente sau, în cazul 
unui grup, de contribuabilul principal 
autorității fiscale principale, în cele trei 
luni dinaintea terminării perioadei inițiale 
sau a unei perioade ulterioare.
(2) Dacă un contribuabil sau un non-
contribuabil intră în grup, perioada de 
aplicare a sistemului de către grup nu va 
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fi afectată. Dacă un grup se alătură altui 
grup sau două sau mai multe grupuri 
fuzionează, grupul extins continuă să 
aplice sistemul până la ultima dintre 
datele de expirare a perioadelor de 
aplicare a sistemului de către grupuri, cu 
excepția cazului în care circumstanțe 
excepționale fac ca aplicarea unei 
perioade mai scurte să fie mai adecvată.
(3) Dacă un contribuabil părăsește grupul 
sau un grup încetează să mai existe, 
contribuabilul sau contribuabilii continuă 
să aplice sistemul până la sfârșitul 
perioadei în curs de aplicare a sistemului 
de către grup.

Or. fr

Amendamentul 335
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada de aplicare a sistemului de către 
un grup

eliminat

(1) Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de 
cinci ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual 
sau grupul continuă să aplice sistemul 
pentru termene succesive de trei ani, cu 
excepția cazului în care se notifică ieșirea 
din sistem. Notificarea ieșirii din sistem 
poate fi transmisă de un contribuabil 
autorității sale competente sau, în cazul 
unui grup, de contribuabilul principal 
autorității fiscale principale, în cele trei 
luni dinaintea terminării perioadei inițiale 
sau a unei perioade ulterioare.
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(2) Dacă un contribuabil sau un non-
contribuabil intră în grup, perioada de 
aplicare a sistemului de către grup nu va 
fi afectată. Dacă un grup se alătură altui 
grup sau două sau mai multe grupuri 
fuzionează, grupul extins continuă să 
aplice sistemul până la ultima dintre 
datele de expirare a perioadelor de 
aplicare a sistemului de către grupuri, cu 
excepția cazului în care circumstanțe 
excepționale fac ca aplicarea unei 
perioade mai scurte să fie mai adecvată.
(3) Dacă un contribuabil părăsește grupul 
sau un grup încetează să mai existe, 
contribuabilul sau contribuabilii continuă 
să aplice sistemul până la sfârșitul 
perioadei în curs de aplicare a sistemului 
de către grup.

Or. fr

Justificare

În cazul unui sistem obligatoriu, notificarea nu este necesară.

Amendamentul 336
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada de aplicare a sistemului de către 
un grup

eliminat

1. Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de 
cinci ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual 
sau grupul continuă să aplice sistemul 
pentru termene succesive de trei ani, cu 
excepția cazului în care se notifică ieșirea 
din sistem. Notificarea ieșirii din sistem 
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poate fi transmisă de un contribuabil 
autorității sale competente sau, în cazul 
unui grup, de contribuabilul principal 
autorității fiscale principale, în cele trei 
luni dinaintea terminării perioadei inițiale 
sau a unei perioade ulterioare.
2. Dacă un contribuabil sau un non-
contribuabil intră în grup, perioada de 
aplicare a sistemului de către grup nu va 
fi afectată. Dacă un grup se alătură altui 
grup sau două sau mai multe grupuri 
fuzionează, grupul extins continuă să 
aplice sistemul până la ultima dintre 
datele de expirare a perioadelor de 
aplicare a sistemului de către grupuri, cu 
excepția cazului în care circumstanțe 
excepționale fac ca aplicarea unei 
perioade mai scurte să fie mai adecvată.
3. Dacă un contribuabil părăsește grupul 
sau un grup încetează să mai existe, 
contribuabilul sau contribuabilii continuă 
să aplice sistemul până la sfârșitul 
perioadei în curs de aplicare a sistemului 
de către grup.

Or. pt

Amendamentul 337
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada de aplicare a sistemului de către 
un grup

eliminat

(1) Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de 
cinci ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual 
sau grupul continuă să aplice sistemul 
pentru termene succesive de trei ani, cu 
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excepția cazului în care se notifică ieșirea 
din sistem. Notificarea ieșirii din sistem 
poate fi transmisă de un contribuabil 
autorității sale competente sau, în cazul 
unui grup, de contribuabilul principal 
autorității fiscale principale, în cele trei 
luni dinaintea terminării perioadei inițiale 
sau a unei perioade ulterioare.
(2) Dacă un contribuabil sau un non-
contribuabil intră în grup, perioada de 
aplicare a sistemului de către grup nu va 
fi afectată. Dacă un grup se alătură altui 
grup sau două sau mai multe grupuri 
fuzionează, grupul extins continuă să 
aplice sistemul până la ultima dintre 
datele de expirare a perioadelor de 
aplicare a sistemului de către grupuri, cu 
excepția cazului în care circumstanțe 
excepționale fac ca aplicarea unei 
perioade mai scurte să fie mai adecvată.
(3) Dacă un contribuabil părăsește grupul 
sau un grup încetează să mai existe, 
contribuabilul sau contribuabilii continuă 
să aplice sistemul până la sfârșitul 
perioadei în curs de aplicare a sistemului 
de către grup.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 338
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 105 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de 

eliminat
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cinci ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual 
sau grupul continuă să aplice sistemul 
pentru termene succesive de trei ani, cu 
excepția cazului în care se notifică ieșirea 
din sistem. Notificarea ieșirii din sistem 
poate fi transmisă de un contribuabil 
autorității sale competente sau, în cazul 
unui grup, de contribuabilul principal 
autorității fiscale principale, în cele trei 
luni dinaintea terminării perioadei inițiale 
sau a unei perioade ulterioare. 

Or. pt

Amendamentul 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 105 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de 
cinci ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual sau 
grupul continuă să aplice sistemul pentru 
termene succesive de trei ani, cu excepția 
cazului în care se notifică ieșirea din 
sistem. Notificarea ieșirii din sistem poate 
fi transmisă de un contribuabil autorității 
sale competente sau, în cazul unui grup, de 
contribuabilul principal autorității fiscale 
principale, în cele trei luni dinaintea 
terminării perioadei inițiale sau a unei 
perioade ulterioare.

(1) Dacă notificarea a fost expediată, 
contribuabilul individual sau, după caz, 
grupul, aplică sistemul prevăzut de 
prezenta directivă pentru o perioadă de 
cinci ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual sau 
grupul continuă să aplice sistemul pentru 
termene succesive de trei ani, cu excepția 
cazului în care autoritatea fiscală notifică 
ieșirea din sistem. Notificarea ieșirii din 
sistem poate fi transmisă de autoritatea 
fiscală sau, în cazul unui grup, de
autoritatea fiscală principală, în cele trei 
luni dinaintea terminării perioadei inițiale 
sau a unei perioade ulterioare.

Or. de

Amendamentul 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš
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Propunere de directivă
Articolul 105 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de 
cinci ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual sau 
grupul continuă să aplice sistemul pentru 
termene succesive de trei ani, cu excepția 
cazului în care se notifică ieșirea din 
sistem. Notificarea ieșirii din sistem poate 
fi transmisă de un contribuabil autorității 
sale competente sau, în cazul unui grup, de 
contribuabilul principal autorității fiscale 
principale, în cele trei luni dinaintea 
terminării perioadei inițiale sau a unei 
perioade ulterioare.

(1) Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de
trei ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual sau 
grupul continuă să aplice sistemul pentru 
termene succesive de trei ani, cu excepția 
cazului în care se notifică ieșirea din 
sistem. Notificarea ieșirii din sistem poate 
fi transmisă de un contribuabil autorității 
sale competente sau, în cazul unui grup, de 
contribuabilul principal autorității fiscale 
principale, în cele trei luni dinaintea 
terminării perioadei inițiale sau a unei 
perioade ulterioare.

Or. en

Amendamentul 341
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 105 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de 
cinci ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual sau 
grupul continuă să aplice sistemul pentru 
termene succesive de trei ani, cu excepția 
cazului în care se notifică ieșirea din 
sistem. Notificarea ieșirii din sistem poate 
fi transmisă de un contribuabil autorității 
sale competente sau, în cazul unui grup, de 
contribuabilul principal autorității fiscale 
principale, în cele trei luni dinaintea 

(1) Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de
trei ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual sau 
grupul continuă să aplice sistemul pentru 
termene succesive de trei ani, cu excepția 
cazului în care se notifică ieșirea din 
sistem. Notificarea ieșirii din sistem poate 
fi transmisă de un contribuabil autorității 
sale competente sau, în cazul unui grup, de 
contribuabilul principal autorității fiscale 
principale, în cele trei luni dinaintea 
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terminării perioadei inițiale sau a unei 
perioade ulterioare.

terminării perioadei inițiale sau a unei 
perioade ulterioare.

Or. en

Amendamentul 342
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă un contribuabil sau un non-
contribuabil intră în grup, perioada de 
aplicare a sistemului de către grup nu va 
fi afectată. Dacă un grup se alătură altui 
grup sau două sau mai multe grupuri 
fuzionează, grupul extins continuă să 
aplice sistemul până la ultima dintre 
datele de expirare a perioadelor de 
aplicare a sistemului de către grupuri, cu 
excepția cazului în care circumstanțe 
excepționale fac ca aplicarea unei 
perioade mai scurte să fie mai adecvată. 

eliminat

Or. pt

Amendamentul 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă un contribuabil sau un non-
contribuabil intră în grup, perioada de
aplicare a sistemului de către grup nu va fi 
afectată. Dacă un grup se alătură altui grup 
sau două sau mai multe grupuri fuzionează, 
grupul extins continuă să aplice sistemul 
până la ultima dintre datele de expirare a 
perioadelor de aplicare a sistemului de 

(2) (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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către grupuri, cu excepția cazului în care 
circumstanțe excepționale fac ca aplicarea 
unei perioade mai scurte să fie mai 
adecvată.

Or. de

Amendamentul 344
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 105 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă un contribuabil părăsește grupul 
sau un grup încetează să mai existe, 
contribuabilul sau contribuabilii continuă 
să aplice sistemul până la sfârșitul 
perioadei în curs de aplicare a sistemului 
de către grup. 

eliminat

Or. pt

Amendamentul 345
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 106

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile conținute în notificarea 
opțiunii

eliminat

Notificarea opțiunii trebuie să conțină 
următoarele informații:
(a) identitatea contribuabilului sau a 
membrilor grupului;
(b) raportat la un grup, dovada respectării 
condițiilor stabilite la articolele 54 și 55;
(c) identitatea întreprinderilor asociate 
menționate la articolul 78;
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(d) forma juridică, sediul social și locul 
conducerii efective a contribuabililor;
(e) anul fiscal care se va aplica.
Comisia poate adopta un act care 
stabilește formularul standard de 
notificare a opțiunii. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 131 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 346
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 106

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile conținute în notificarea 
opțiunii

eliminat

Notificarea opțiunii trebuie să conțină 
următoarele informații:
(a) identitatea contribuabilului sau a 
membrilor grupului;
(b) raportat la un grup, dovada respectării 
condițiilor stabilite la articolele 54 și 55;
(c) identitatea întreprinderilor asociate 
menționate la articolul 78;
(d) forma juridică, sediul social și locul 
conducerii efective a contribuabililor;
(e) anul fiscal care se va aplica.
Comisia poate adopta un act care 
stabilește formularul standard de 
notificare a opțiunii. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 131 alineatul (2).

Or. fr
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Justificare

În cazul unui sistem obligatoriu, notificarea nu este necesară.

Amendamentul 347
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 106

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile conținute în notificarea 
opțiunii

eliminat

Notificarea opțiunii trebuie să conțină 
următoarele informații:

a) Identitatea contribuabilului sau a 
membrilor grupului;
b) Raportat la un grup, dovada respectării 
condițiilor stabilite la articolele 54 și 55;
c) Identitatea întreprinderilor asociate 
menționate la articolul 78; 

d) Forma juridică, sediul social și locul 
conducerii efective a contribuabililor;
e) Anul fiscal care se va aplica.
Comisia poate adopta un act care 
stabilește formularul standard de 
notificare a opțiunii. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 131 alineatul (2).

Or. pt

Amendamentul 348
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 106
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile conținute în notificarea 
opțiunii

eliminat

Notificarea opțiunii trebuie să conțină 
următoarele informații:
(a) identitatea contribuabilului sau a 
membrilor grupului;
(b) raportat la un grup, dovada respectării 
condițiilor stabilite la articolele 54 și 55;
(c) identitatea întreprinderilor asociate 
menționate la articolul 78;
(d) forma juridică, sediul social și locul 
conducerii efective a contribuabililor;
(e) anul fiscal care se va aplica.
Comisia poate adopta un act care 
stabilește formularul standard de 
notificare a opțiunii. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 131 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 106 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile conținute în notificarea
opțiunii

Informațiile conținute în notificare

Or. de
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Amendamentul 350
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 106 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea opțiunii trebuie să conțină 
următoarele informații:

eliminat

a) Identitatea contribuabilului sau a 
membrilor grupului;
b) Raportat la un grup, dovada respectării 
condițiilor stabilite la articolele 54 și 55;
c) Identitatea întreprinderilor asociate 
menționate la articolul 78; 
d) Forma juridică, sediul social și locul 
conducerii efective a contribuabililor;
e) Anul fiscal care se va aplica.

Or. pt

Amendamentul 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 106 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea opțiunii trebuie să conțină 
următoarele informații:

Notificarea trebuie să conțină următoarele 
informații:

Or. de

Amendamentul352
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 106 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identitatea contribuabilului sau a 
membrilor grupului;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 353
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 106 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) raportat la un grup, dovada respectării 
condițiilor stabilite la articolele 54 și 55;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 354
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 106 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) identitatea întreprinderilor asociate 
menționate la articolul 78; 

eliminat

Or. pt

Amendamentul 355
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 106 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Forma juridică, sediul social și locul 
conducerii efective a contribuabililor;

eliminat
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Or. pt

Amendamentul 356
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 106 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Anul fiscal care se va aplica. eliminat

Or. pt

Amendamentul 357
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta un act care 
stabilește formularul standard de 
notificare a opțiunii. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 131 alineatul (2).

eliminat

Or. pt

Amendamentul 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 106 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta un act care stabilește 
formularul standard de notificare a 
opțiunii. Actul de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 131 

Comisia adoptă un act care stabilește 
formularul standard de notificare. Actul de
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 131 alineatul (2).
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alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 359
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlul notificării opțiunii eliminat
(1) Autoritatea competentă căreia i se 
prezintă în mod valabil notificarea 
opțiunii examinează dacă, pe baza 
informațiilor conținute în notificare, 
grupul respectă cerințele prezentei 
directive. Dacă nu este refuzată în termen 
de trei luni de la primire, se consideră că 
notificarea a fost acceptată.
(2) Cu condiția ca contribuabilul să
comunice toate informațiile relevante în 
conformitate cu articolul 106, constatarea 
ulterioară a faptului că lista membrilor 
grupului prezentată este incorectă nu 
invalidează notificarea opțiunii. 
Notificarea se corectează și se iau toate 
măsurile necesare de la începutul anului 
fiscal în cursul căruia s-a făcut 
constatarea. Dacă nu s-au comunicat 
toate informațiile, autoritatea fiscală 
principală, de comun acord cu celelalte 
autorități competente implicate, poate 
anula notificarea inițială a opțiunii.

Or. fr

Amendamentul 360
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 107
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlul notificării opțiunii eliminat
(1) Autoritatea competentă căreia i se 
prezintă în mod valabil notificarea 
opțiunii examinează dacă, pe baza 
informațiilor conținute în notificare, 
grupul respectă cerințele prezentei 
directive. Dacă nu este refuzată în termen 
de trei luni de la primire, se consideră că 
notificarea a fost acceptată.
(2) Cu condiția ca contribuabilul să 
comunice toate informațiile relevante în 
conformitate cu articolul 106, constatarea 
ulterioară a faptului că lista membrilor 
grupului prezentată este incorectă nu 
invalidează notificarea opțiunii. 
Notificarea se corectează și se iau toate 
măsurile necesare de la începutul anului 
fiscal în cursul căruia s-a făcut 
constatarea. Dacă nu s-au comunicat 
toate informațiile, autoritatea fiscală 
principală, de comun acord cu celelalte 
autorități competente implicate, poate 
anula notificarea inițială a opțiunii.

Or. fr

Justificare

În cazul unui sistem obligatoriu, notificarea nu este necesară.

Amendamentul 361
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlul notificării opțiunii eliminat
1. Autoritatea competentă căreia i se 
prezintă în mod valabil notificarea 
opțiunii examinează dacă, pe baza 
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informațiilor conținute în notificare, 
grupul respectă cerințele prezentei 
directive. Dacă nu este refuzată în termen 
de trei luni de la primire, se consideră că 
notificarea a fost acceptată.
2. Cu condiția ca contribuabilul să 
comunice toate informațiile relevante în 
conformitate cu articolul 106, constatarea 
ulterioară a faptului că lista membrilor 
grupului prezentată este incorectă nu 
invalidează notificarea opțiunii. 
Notificarea se corectează și se iau toate 
măsurile necesare de la începutul anului 
fiscal în cursul căruia s-a făcut 
constatarea. Dacă nu s-au comunicat 
toate informațiile, autoritatea fiscală 
principală, de comun acord cu celelalte 
autorități competente implicate, poate 
anula notificarea inițială a opțiunii.

Or. pt

Amendamentul 362
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlul notificării opțiunii eliminat
(1) Autoritatea competentă căreia i se 
prezintă în mod valabil notificarea 
opțiunii examinează dacă, pe baza 
informațiilor conținute în notificare, 
grupul respectă cerințele prezentei 
directive. Dacă nu este refuzată în termen 
de trei luni de la primire, se consideră că 
notificarea a fost acceptată.
(2) Cu condiția ca contribuabilul să 
comunice toate informațiile relevante în 
conformitate cu articolul 106, constatarea 
ulterioară a faptului că lista membrilor 
grupului prezentată este incorectă nu 
invalidează notificarea opțiunii. 
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Notificarea se corectează și se iau toate 
măsurile necesare de la începutul anului 
fiscal în cursul căruia s-a făcut 
constatarea. Dacă nu s-au comunicat 
toate informațiile, autoritatea fiscală 
principală, de comun acord cu celelalte 
autorități competente implicate, poate 
anula notificarea inițială a opțiunii.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 107 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlul notificării opțiunii Controlul notificării

Or. de

Amendamentul 364
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă căreia i se 
prezintă în mod valabil notificarea 
opțiunii examinează dacă, pe baza 
informațiilor conținute în notificare, 
grupul respectă cerințele prezentei 
directive. Dacă nu este refuzată în termen 
de trei luni de la primire, se consideră că 
notificarea a fost acceptată. 

eliminat
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Or. pt

Amendamentul 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă căreia i se 
prezintă în mod valabil notificarea opțiunii
examinează dacă, pe baza informațiilor 
conținute în notificare, grupul respectă 
cerințele prezentei directive. Dacă nu este 
refuzată în termen de trei luni de la primire, 
se consideră că notificarea a fost acceptată.

(1) Autoritatea competentă căreia i se 
prezintă în mod valabil notificarea 
examinează dacă, pe baza informațiilor 
conținute în notificare, grupul respectă 
cerințele prezentei directive. Dacă nu este 
refuzată în termen de trei luni de la primire, 
se consideră că notificarea a fost acceptată.

Or. de

Amendamentul 366
Miguel Portas

Propunere de directivă
Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca contribuabilul să 
comunice toate informațiile relevante în 
conformitate cu articolul 106, constatarea 
ulterioară a faptului că lista membrilor 
grupului prezentată este incorectă nu 
invalidează notificarea opțiunii. 
Notificarea se corectează și se iau toate 
măsurile necesare de la începutul anului 
fiscal în cursul căruia s-a făcut 
constatarea. Dacă nu s-au comunicat 
toate informațiile, autoritatea fiscală 
principală, de comun acord cu celelalte 
autorități competente implicate, poate 
anula notificarea inițială a opțiunii. 

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca contribuabilul să 
comunice toate informațiile relevante în 
conformitate cu articolul 106, constatarea 
ulterioară a faptului că lista membrilor 
grupului prezentată este incorectă nu 
invalidează notificarea opțiunii. 
Notificarea se corectează și se iau toate 
măsurile necesare de la începutul anului 
fiscal în cursul căruia s-a făcut constatarea. 
Dacă nu s-au comunicat toate informațiile, 
autoritatea fiscală principală, de comun 
acord cu celelalte autorități competente 
implicate, poate anula notificarea inițială a 
opțiunii.

(2) Cu condiția ca contribuabilul să 
comunice toate informațiile relevante în 
conformitate cu articolul 106, constatarea 
ulterioară a faptului că lista membrilor 
grupului prezentată este incorectă nu 
invalidează notificarea. Notificarea se 
corectează și se iau toate măsurile necesare 
de la începutul anului fiscal în cursul căruia 
s-a făcut constatarea. Dacă nu s-au 
comunicat toate informațiile, autoritatea 
fiscală principală, de comun acord cu 
celelalte autorități competente implicate, 
poate anula notificarea inițială.

Or. de

Amendamentul 368
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul fiscal eliminat
(1) Toți membrii unui grup au același an 
fiscal.
(2) În anul în care intră într-un grup 
existent, contribuabilul își aliniază anul 
fiscal la anul fiscal al grupului. Cota-
parte a contribuabilului în anul fiscal 
respectiv se calculează proporțional, 
ținând seama de numărul de luni 
calendaristice în care societatea a 
aparținut grupului.
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(3) Cota-parte a contribuabilului în anul 
în care părăsește grupul se calculează 
proporțional, ținând seama de numărul de 
luni calendaristice în care societatea a 
aparținut grupului.
(4) Dacă un contribuabil individual se 
alătură unui grup, el trebuie tratat ca și 
cum anul său fiscal s-ar fi terminat în 
ziua dinaintea intrării sale în grup.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În anul în care intră într-un grup 
existent, contribuabilul își aliniază anul 
fiscal la anul fiscal al grupului. Cota-parte 
a contribuabilului în anul fiscal respectiv se 
calculează proporțional, ținând seama de 
numărul de luni calendaristice în care 
societatea a aparținut grupului.

2. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. de

Amendamentul 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 108 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă un contribuabil individual se 
alătură unui grup, el trebuie tratat ca și cum 

(4) (Nu privește versiunea în limba 
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anul său fiscal s-ar fi terminat în ziua 
dinaintea intrării sale în grup.

română.)

Or. de

Amendamentul 371
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

Depunerea unei declarații fiscale eliminat
(1) Un contribuabil individual depune la 
autoritatea competentă declarația sa 
fiscală.
În cazul unui grup, contribuabilul 
principal depune declarația fiscală 
consolidată a grupului la autoritatea 
fiscală principală.
(2) Declarația servește la stabilirea 
obligației fiscale a fiecărui membru al 
grupului. Dacă, conform legislației 
statului membru, o declarație fiscală are 
statutul legal de stabilire a obligației 
fiscale și trebuie tratată ca un instrument 
care permite punerea în aplicare a 
datoriei fiscale, declarația fiscală 
consolidată are același efect raportat la 
un membru al grupului impozabil în 
statul membru respectiv.
(3) Dacă declarația fiscală consolidată nu 
are statutul legal de stabilire a obligației 
fiscale, autoritatea competentă a unui stat 
membru poate, raportat la un membru al 
grupului rezident sau situat în respectivul 
stat, să emită un instrument legislativ 
național care să autorizeze aplicarea în 
statul membru. Acest instrument conține 
informațiile din declarația fiscală 
consolidată referitoare la membrul 
grupului. Recursurile împotriva acestui 
instrument sunt permise doar pe 
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considerente de formă și nu în privința 
evaluării aflate la bază. Procedura intră 
sub incidența legislației naționale a 
statului membru în cauză.
(4) Dacă, se consideră că există un sediu 
permanent în sensul articolului 61 al 
treilea paragraf, contribuabilul principal 
trebuie să se achite de toate obligațiile 
procedurale legate de impozitarea sediului 
permanent.
(5) Declarația fiscală a unui contribuabil 
individual se depune în termenul prevăzut 
în legislația națională a statului membru 
în care este rezident sau în care are un 
sediu permanent. Declarația fiscală 
consolidată se depune în termen de nouă 
luni de la terminarea anului fiscal.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 372
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul declarației fiscale eliminat
(1) Declarația fiscală a unui contribuabil 
individual trebuie să conțină următoarele 
informații:
(a) identitatea contribuabilului;
(b) anul fiscal la care se referă declarația 
fiscală;
(c) calcularea bazei fiscale;
(d) identitatea întreprinderilor asociate 
menționate la articolul 78;
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(2) Declarația fiscală consolidată trebuie 
să conțină următoarele informații:
(a) identitatea contribuabilului principal;
(b) identitatea tuturor membrilor 
grupului;
(c) identitatea întreprinderilor asociate 
menționate la articolul 78;
(d) anul fiscal la care se referă declarația 
fiscală;
(e) calcularea bazei fiscale pentru fiecare 
membru al grupului;
(f) calcularea bazei fiscale consolidate;
(g) calcularea cotei-părți a fiecărui 
membru al grupului;
(h) calcularea obligației fiscale a fiecărui 
membru al grupului;

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 373
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 110 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) modelul uniform al declarației fiscale 
trebuie să fie creat de Comisie, în 
cooperare cu administrațiile fiscale din 
statele membre; 

Or. lv

Amendamentul 374
Danuta Jazłowiecka
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Propunere de directivă
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea erorilor din declarația fiscală eliminat
Contribuabilul principal notifică 
autoritatea fiscală principală cu privire la 
erorile din declarația fiscală consolidată. 
Dacă este cazul, autoritatea fiscală 
principală emite o evaluare modificată în 
conformitate cu articolul 114 alineatul 
(3).

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 375
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nedepunerea unei declarații fiscale eliminat
Dacă contribuabilul principal nu depune 
o declarație fiscală consolidată, în termen 
de trei luni autoritatea fiscală principală 
emite un aviz de impunere în baza unei 
estimări, ținând seama de informațiile 
disponibile. Contribuabilul principal 
poate face apel împotriva acestui aviz.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 376
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 113

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reguli referitoare la depunerea 
electronică, formularul de declarație 
fiscală și documentele justificative

eliminat

Comisia poate adopta acte prin care să 
stabilească reguli referitoare la depunerea 
electronică, formularul de declarație 
fiscală, formularul de declarație fiscală 
consolidată și documentele justificative 
cerute. Actele de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 131 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 377
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 114

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rectificarea impozitului eliminat
(1) Raportat la un contribuabil individual, 
controalele și evaluările intră sub 
incidența legislației statului membru în 
care acesta este rezident sau în care are 
un sediu permanent.
(2) Autoritatea fiscală principală verifică 
dacă declarația fiscală consolidată 
respectă prevederile articolului 110 
alineatul (2).
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(3) Autoritatea fiscală principală poate 
emite un aviz de rectificare a impozitului 
în cel mult trei ani de la termenul final de 
depunere a declarației fiscale consolidate 
sau, dacă declarația nu a fost depusă 
până la termenul respectiv, în cel mult trei 
ani după emiterea unei evaluări în 
temeiul articolului 112.
Un aviz de rectificare a impozitului poate 
fi emis o dată la 12 luni.
(4) Dacă un aviz de rectificare a 
impozitului este emis în urma unei 
hotărâri judecătorești din statul membru 
al autorității fiscale principale în 
conformitate cu articolul 123 sau în urma 
unui acord reciproc sau a unei proceduri 
de arbitraj cu o țară terță, alineatul (3) nu 
se aplică. Avizele de rectificare a 
impozitului se emit în termen de 12 luni 
de la hotărârea judecătorească din statul 
membru al autorității fiscale principale 
sau de la finalizarea procedurii.
(5) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
un aviz de rectificare a impozitului poate 
fi emis în termen de șase ani de la 
termenul final al depunerii declarației 
fiscale consolidate, dacă acest lucru se 
justifică printr-o declarație falsă 
deliberată sau din neglijență gravă a unui 
contribuabil, sau în termen de 12 ani de la 
această dată, dacă declarația falsă face 
obiectul unei proceduri penale. Un astfel 
de aviz de rectificare a impozitului se 
emite în termen de 12 luni după 
descoperirea falsei declarații, cu excepția 
cazului în care o perioadă mai lungă se 
justifică în mod obiectiv prin nevoia de a 
efectua o anchetă sau o investigație mai 
aprofundată. Un astfel de aviz de 
rectificare a impozitului trebuie să se 
refere doar la obiectul falsei declarații.
(6) Înainte de emiterea unui aviz de 
rectificare a impozitului, autoritatea 
fiscală principală consultă autoritățile 
competente din statele membre în care 
este stabilit sau este rezident un membru 
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al grupului. Autoritățile respective își pot 
exprima punctul de vedere în termen de o 
lună.
Autoritatea competentă a uni stat membru 
în care un membru al grupului este 
stabilit sau rezident poate cere autorității 
fiscale principale să emită un aviz de 
rectificare a impozitului. Neemiterea 
acestui aviz este considerată drept refuz 
de a face acest lucru.
7. Nu se emite un aviz de rectificare a 
impozitului pentru ajustarea bazei fiscale 
consolidate în cazul în care diferența 
dintre baza declarată și cea corectată nu 
depășește valoarea mai mică dintre 
5 000 EUR și 1 % din baza fiscală 
consolidată.

Nu se emite un aviz de rectificare a 
impozitului pentru ajustarea calculului 
cotelor-părți în cazul în care totalul 
cotelor-părți ale membrilor grupului 
rezidenți sau stabiliți într-un stat membru 
ar fi ajustat cu mai puțin de 0,5 %.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 378
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 115

Textul propus de Comisie Amendamentul

Baza de date centrală eliminat
Declarația fiscală consolidată și 
documentele justificative depuse de 
contribuabilul principal se stochează într-
o bază de date centrală la care trebuie să 
aibă acces toate autoritățile competente. 
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Baza de date centrală se actualizează în 
mod regulat cu toate noile informații și 
documente și cu toate deciziile și avizele 
emise de autoritatea fiscală principală.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 115 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Baza de date centrală Autoritatea centrală de coordonare și de 
administrare a unei baze de date centrale

Or. de

Amendamentul 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 115 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se înființează o autoritate fiscală centrală 
a Uniunii Europene. Aceasta coordonează 
activitățile autorităților fiscale ale statelor 
membre în sensul prezentei directive și 
administrează o bază de date centrală.

Or. de

Amendamentul 381
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propunere de directivă
Articolul 115 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Declarația fiscală consolidată și 
documentele justificative depuse de 
contribuabilul principal se stochează într-o
bază de date centrală la care trebuie să aibă 
acces toate autoritățile competente. Baza 
de date centrală se actualizează în mod 
regulat cu toate noile informații și 
documente și cu toate deciziile și avizele 
emise de autoritatea fiscală principală.

Declarația fiscală consolidată și 
documentele justificative depuse de 
contribuabilul principal se stochează în 
această bază de date centrală la care 
trebuie să aibă acces toate autoritățile 
competente. Baza de date centrală se 
actualizează în mod regulat cu toate noile 
informații și documente și cu toate 
deciziile și avizele emise de autoritatea 
fiscală principală.

Or. de

Amendamentul 382
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 116

Textul propus de Comisie Amendamentul

Desemnarea contribuabilului principal eliminat
Contribuabilul principal desemnat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (6) 
nu poate fi înlocuit ulterior. Dacă însă 
contribuabilul principal nu mai 
îndeplinește criteriile stabilite la articolul 
4 alineatul (6), grupul desemnează un 
nou contribuabil principal.
În situații excepționale, autoritățile fiscale 
competente ale statelor membre în care 
sunt rezidenți membrii grupului sau în 
care aceștia dispun de un sediu 
permanent, în termen de șase luni de la 
notificarea opțiunii sau în termen de șase 
luni de la o reorganizare implicând și 
contribuabilul principal, pot hotărî de 
comun acord ca un alt contribuabil decât 
cel desemnat de grup să devină 
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contribuabilul principal.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 116 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În situații excepționale, autoritățile fiscale 
competente ale statelor membre în care 
sunt rezidenți membrii grupului sau în care 
aceștia dispun de un sediu permanent, în 
termen de șase luni de la notificarea
opțiunii sau în termen de șase luni de la o 
reorganizare implicând și contribuabilul 
principal, pot hotărî de comun acord ca un 
alt contribuabil decât cel desemnat de grup 
să devină contribuabilul principal.

În situații excepționale, autoritățile fiscale 
competente ale statelor membre în care 
sunt rezidenți membrii grupului sau în care 
aceștia dispun de un sediu permanent, în 
termen de șase luni de la notificare sau în 
termen de șase luni de la o reorganizare 
implicând și contribuabilul principal, pot 
hotărî de comun acord ca un alt 
contribuabil decât cel desemnat de grup să 
devină contribuabilul principal.

Or. de

Amendamentul 384
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 117

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținerea evidenței eliminat
Un contribuabil individual și, în cazul 
unui grup, fiecare membru al grupului 
trebuie să țină o evidență și să păstreze 
documente justificative suficient de 
detaliate pentru a asigura o punere în 
aplicare corespunzătoare a prezentei 
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directive și a permite efectuarea de 
controale.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 385
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 118

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de informații autorităților 
competente

eliminat

La cererea autorității competente din 
statul membru în care este rezident sau în 
care este situat sediul său permanent, un 
contribuabil trebuie să furnizeze toate 
informațiile relevante pentru 
determinarea obligației sale fiscale. La 
cererea autorității competente principale, 
contribuabilul principal furnizează toate 
informațiile relevante pentru 
determinarea bazei fiscale consolidate sau 
a obligației fiscale a membrilor grupului.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 386
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 119
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea unui aviz autorității competente eliminat
(1) Un contribuabil poate cere avizul 
autorității competente din statul membru 
în care este rezident sau în care este situat 
sediul său permanent cu privire la 
punerea în aplicare a prezentei directive 
pentru o anumită tranzacție sau pentru o 
serie de tranzacții pe care dorește să le 
efectueze. Un contribuabil poate cere un 
aviz și cu privire la compoziția propusă a 
grupului. Autoritatea competentă ia toate 
măsurile necesare pentru a răspunde 
cererii în timp rezonabil.
Cu condiția să fie furnizate toate 
informațiile relevante referitoare la 
tranzacția sau seria de tranzacții 
planificate, avizul emis de autoritatea 
competentă are un caracter obligatoriu, 
cu excepția cazului în care tribunalele 
statului membru al autorității fiscale 
principale hotărăsc ulterior altceva, în 
temeiul articolului 123. Dacă 
contribuabilul nu este de acord cu avizul, 
el poate acționa în conformitate cu 
propria sa interpretare, dar trebuie să 
semnaleze acest lucru în declarația sa 
fiscală sau în declarația fiscală 
consolidată.
(2) Dacă doi sau mai mulți membri ai 
unui grup din state membre diferite sunt 
implicați direct într-o anumită tranzacție 
sau într-o serie de tranzacții sau dacă 
solicitarea se referă la compoziția propusă 
a unui grup, autoritățile competente ale 
statelor membre respective trebuie să se 
pună de acord asupra unui aviz comun.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 387
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 120

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunicarea între autoritățile 
competente

eliminat

(1) Informațiile comunicate în temeiul 
prezentei directive se furnizează, în 
măsura posibilului, prin mijloace 
electronice, utilizând rețeaua comună de 
comunicații/interfața comună a sistemelor 
(CCN/CSI).
(2) Dacă o autoritate competentă primește 
o cerere de cooperare sau de schimb de 
informații referitoare la un membru al 
grupului în temeiul Directivei 
2011/16/UE, ea trebuie să răspundă în 
termen de trei luni de la data primirii 
cererii.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 388
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 121

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clauză de confidențialitate eliminat
(1) Toate informațiile aduse la cunoștința 
unui stat membru conform prezentei 
directive sunt confidențiale în statul 
respectiv, la fel ca informațiile primite 
conform legislației interne. În orice caz, 
astfel de informații:
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(a) pot fi puse doar la dispoziția 
persoanelor direct implicate în stabilirea 
impozitului sau în controlul administrativ 
al acestei evaluări;
(b) în plus, pot fi dezvăluite numai în 
legătură cu proceduri judiciare sau 
administrative care implică sancțiuni 
inițiate în vederea determinării 
impozitului sau a revizuirii acestuia sau 
în legătură cu acest lucru și numai pentru 
persoanele direct implicate în astfel de 
proceduri; cu toate acestea, informațiile 
în materie pot fi dezvăluite în timpul 
audierilor publice sau în cadrul 
hotărârilor, dacă autoritatea competentă a 
statului membru care furnizează 
informația nu are obiecții în acest sens;
(c) se utilizează numai în scopuri fiscale 
sau în legătură cu proceduri judiciare sau 
administrative inițiate în vederea 
determinării impozitului sau a revizuirii 
acestuia sau în legătură cu acest lucru.
De asemenea, statele membre pot 
prevedea ca informațiile menționate la 
primul paragraf să fie utilizate pentru 
stabilirea altor impozite și taxe prevăzute 
la articolul 2 din Directiva 2008/55/CE a 
Consiliului.
(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
autoritatea competentă a statului membru 
care furnizează informațiile poate permite 
ca acestea să fie utilizate pentru alte 
scopuri în statul solicitant dacă, în 
temeiul legislației statului care comunică 
informațiile, acestea ar putea fi folosite în 
situații similare și pentru scopuri similare 
de statul care comunică informațiile.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.
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Amendamentul 389
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 122

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controale eliminat
(1) Autoritatea fiscală principală poate 
iniția și coordona controlul membrilor 
grupului. Un control poate fi inițiat și la 
cererea unei autorități competente.
Autoritatea fiscală principală și celelalte 
autorități competente în cauză determină 
împreună domeniul de aplicare și 
conținutul unui control și membrii 
grupului care vor fi controlați.
(2) Controlul se realizează în conformitate 
cu legislația națională a statului membru 
în care se desfășoară, sub rezerva 
ajustărilor necesare pentru asigurarea 
punerii în aplicare corespunzătoare a 
prezentei directive.
(3) Autoritatea fiscală principală 
compilează rezultatele tuturor 
controalelor.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Articolul 122 – alineatul 1 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea fiscală principală poate iniția și 
coordona controlul membrilor grupului. Un 
control poate fi inițiat și la cererea unei 

Autoritatea fiscală principală poate iniția și 
coordona controlul membrilor grupului. Ea 
este coordonată de autoritatea fiscală 
europeană. Un control poate fi inițiat și la 
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autorități competente. cererea unei autorități competente sau a 
autorității fiscale europene.

Or. de

Amendamentul 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 122 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea fiscală principală
compilează rezultatele tuturor controalelor.

(3) Autoritatea fiscală europeană
compilează rezultatele tuturor controalelor.

Or. de

Amendamentul 392
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 123

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezacorduri între statele membre eliminat
(1) Dacă autoritatea competentă a statului 
membru în care unul dintre membrii 
grupului este rezident sau este stabilit nu 
este de acord cu o decizie a autorității 
fiscale principale luate în temeiul 
articolului 107 sau a articolului 114 
alineatele (3), (5) sau (6) al doilea 
paragraf, poate contesta respectiva decizie 
în fața instanțelor judecătorești ale 
statului membru al autorității fiscale 
principale în termen de trei luni.
(2) Autoritatea competentă are cel puțin 
aceleași drepturi procedurale ca și cele de 
care beneficiază un contribuabil în 
temeiul legislației statului membru 
respectiv în cadrul procedurilor de 
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contestare a unei decizii a autorității 
fiscale principale.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 123 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă autoritatea competentă a statului 
membru în care unul dintre membrii 
grupului este rezident sau este stabilit nu 
este de acord cu o decizie a autorității 
fiscale principale luate în temeiul 
articolului 107 sau a articolului 114 
alineatele (3), (5) sau (6) al doilea paragraf, 
poate contesta respectiva decizie în fața
instanțelor judecătorești ale statului 
membru al autorității fiscale principale în 
termen de trei luni.

(1) Dacă autoritatea competentă a statului 
membru în care unul dintre membrii 
grupului este rezident sau este stabilit nu 
este de acord cu o decizie a autorității 
fiscale principale luate în temeiul 
articolului 107 sau a articolului 114 
alineatele (3), (5) sau (6) al doilea paragraf, 
poate contesta respectiva decizie într-o 
primă instanță în fața autorității fiscale
europene, iar ulterior în fața CEJ.

Or. de

Amendamentul 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 123 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă are cel puțin 
aceleași drepturi procedurale ca și cele de 
care beneficiază un contribuabil în 
temeiul legislației statului membru 
respectiv în cadrul procedurilor de 

eliminat
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contestare a unei decizii a autorității 
fiscale principale.

Or. de

Amendamentul 395
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

Căi de atac eliminat
(1) Un contribuabil principal poate face 
apel împotriva următoarelor acte:
(a) o decizie de respingere a notificării 
opțiunii;
(b) un aviz prin care se cere furnizarea 
unor documente sau informații;
(c) un aviz de rectificare a impozitului;
(d) o evaluare referitoare la nedepunerea 
unei declarații fiscale consolidate.
Apelul trebuie introdus în termen de 60 de 
zile de la primirea actului împotriva 
căruia se face apel.
(2) Apelul nu are afect de suspendare a 
obligației fiscale a contribuabilului.
(3) Fără a aduce atingere articolului 114 
alineatul (3), un aviz de rectificare a 
impozitului poate fi emis pentru punerea 
în aplicare a rezultatului unui apel.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 396
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de directivă
Articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o decizie de respingere a notificării 
opțiunii;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 397
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o decizie de respingere a notificării 
opțiunii;

eliminat

Or. fr

Justificare

În cazul unui sistem obligatoriu, notificarea nu este necesară.

Amendamentul 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o decizie de respingere a notificării 
opțiunii;

(a) o decizie de respingere a notificării;

Or. de
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Amendamentul 399
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 125

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recursul administrativ eliminat
(1) Apelurile împotriva rectificării 
impozitului sau a stabiliri acestuia în 
temeiul articolului 112 sunt audiate de 
către un organism administrativ 
competent pentru audierea apelurilor în 
primă instanță, în conformitate cu 
legislația statului membru al autorității 
fiscale principale. Dacă în statul membru 
respectiv nu există un astfel de organism 
administrativ competent, contribuabilul 
principal poate introduce direct un recurs 
judecătoresc.
(2) Când transmite observațiile sale 
organismului administrativ, autoritatea 
fiscală principală acționează în strânsă 
consultare cu celelalte autorități 
competente.
(3) Un organism administrativ, dacă este 
necesar, poate cere contribuabilului 
principal și autorității fiscale principale să 
furnizeze probe cu privire la afacerile 
fiscale ale membrilor grupului și ale altor 
întreprinderi asociate și cu privire la 
legislația și practicile din celelalte state 
membre implicate. Autoritățile 
competente ale celorlalte state membre 
implicate oferă toată asistența necesară 
autorității fiscale principale.
(4) Dacă un organism administrativ 
modifică decizia autorității fiscale 
principale, decizia modificată înlocuiește 
decizia precedentă și trebuie tratată ca 
decizia autorității fiscale principale.
(5) Organismul administrativ se pronunță 
cu privire la recurs în termen de șase luni. 
Dacă contribuabilul principal nu primește 
nicio decizie în acest termen, se consideră 
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că decizia autorității fiscale principale a 
fost confirmată.
(6) Dacă decizia este confirmată sau 
modificată, contribuabilul principal are 
dreptul să facă recurs direct în fața 
tribunalelor statului membru al autorității 
fiscale principale în termen de 60 de zile 
de la primirea deciziei organismului de 
recurs administrativ.
(7) Dacă decizia este anulată, organismul 
administrativ remite chestiunea autorității 
fiscale principale care trebuie să ia o 
nouă decizie în termen de 60 de zile de la 
data la care decizia organismului 
administrativ îi este notificată. 
Contribuabilul principal poate face apel 
împotriva unei noi decizii fie în temeiul 
alineatului (1), fie direct în fața 
tribunalelor statului membru al autorității 
fiscale principale în termen de 60 de zile 
de la primirea deciziei. Dacă autoritatea 
fiscală principală nu ia o nouă decizie în 
termen de 60 de zile, contribuabilul 
principal poate face apel împotriva 
deciziei inițiale a autorității fiscale 
principale în fața tribunalelor statului 
membru al autorității fiscale principale.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 400
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 126

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recursul judecătoresc eliminat
(1) Un recurs judecătoresc împotriva unei 
decizii a autorității fiscale principale intră 
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sub incidența legislației statului membru 
al respectivei autorități fiscale principale, 
sub rezerva prevederilor de la alineatul 
(3).
(2) Când transmite observațiile sale 
tribunalelor, autoritatea fiscală principală 
acționează în strânsă consultare cu 
celelalte autorități competente.
(3) Atunci când este necesar, un tribunal 
național poate cere contribuabilului 
principal și autorității fiscale principale să 
furnizeze probe cu privire la afacerile 
fiscale ale membrilor grupului și ale altor 
întreprinderi asociate și cu privire la 
legislația și practicile din celelalte state 
membre implicate. Autoritățile 
competente ale celorlalte state membre 
implicate oferă toată asistența necesară 
autorității fiscale principale.

Or. en

Justificare

Adaptare tehnică necesară ca urmare a eliminării componentei „consolidare”.

Amendamentul 401
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 126a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL XVIIa
IMPOZITUL MINIM PE PROFIT

Articolul 126a
Reguli de stabilire a ratelor impozitului pe 

profit
Statele membre stabilesc rata națională a 
impozitului pe profit astfel încât aceasta 
să nu fie inferioară cu mai mult de 3 % 
ratei medii oficiale a impozitului pe profit 
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aplicabilă în statele membre.
Rata medie oficială a impozitului pe profit 
aplicabilă în statele membre se publică 
anual de către Comisie. Această rată se 
determină sub forma unei medii 
aritmetice.

Or. fr

Amendamentul 402
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 126b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 126b
Clauza de salvgardare referitoare la ratele 

efective ale impozitului pe profit
Statele membre nu adoptă nicio măsură 
care are drept consecință scăderea ratei 
lor efective a impozitului pe profit.

Or. fr

Amendamentul 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 127 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică Consiliului.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. de
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Amendamentul 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 128 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Delegarea competențelor menționată la 
articolele 2, 14, 34 și 42 poate fi revocată 
în orice moment de către Consiliu.

(1) Delegarea competențelor menționată la 
articolele 2, 14, 34 și 42 poate fi revocată
oricând de Parlamentul European sau de 
Consiliu.

Or. de

Amendamentul 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 129 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul poate formula obiecții la un 
act delegat în termen de trei luni de la data 
notificării.

(1) Parlamentul European și Consiliul pot
formula obiecții la un act delegat în termen 
de trei luni de la data notificării.

Or. de

Amendamentul 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, Consiliul nu a formulat obiecții la 
actul delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul său.

În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, Parlamentul European sau 
Consiliul nu a formulat obiecții la actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intră în 
vigoare la data menționată în cuprinsul său.
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Or. de

Amendamentul 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea termenului 
respectiv, în cazul în care Consiliul a
informat Comisia cu privire la intenția sa
de a nu formula obiecții.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea termenului 
respectiv, în cazul în care Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia cu privire la intenția lor de a nu 
formula obiecții.

Or. de

Amendamentul 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informarea Parlamentului European eliminat
Parlamentul European este informat cu 
privire la adoptarea de acte delegate de 
către Comisie, la orice obiecții formulate 
cu privire la acestea sau la revocarea 
delegării de competențe de către Consiliu.

Or. de

Amendamentul 409
Iliana Ivanova

Propunere de directivă
Articolul 130 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European este informat cu 
privire la adoptarea de acte delegate de 
către Comisie, la orice obiecții formulate 
cu privire la acestea sau la revocarea 
delegării de competențe de către Consiliu.

Parlamentul European este informat cu 
privire la adoptarea de acte delegate de 
către Comisie, la orice obiecții formulate 
cu privire la acestea sau la revocarea 
delegării de competențe de către Consiliu.
Orice evaluare viitoare a instrumentului 
ar trebui să fie comunicată membrilor 
comisiei competente a Parlamentului 
European.

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 410
Diogo Feio

Propunere de directivă
Articolul 133 – titlul 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reexaminare (Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt

Justificare

Aceasta este doar o corectură lingvistică în limba portugheză. Cred că traducerea corectă a 
termenului „review clause” în limba portugheză este „cláusula de revisão”.

Amendamentul 411
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 133 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a Pe baza rezultatelor evaluării 
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prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

independente a impactului și ale 
eventualului proiect-pilot care ar trebui să 
se desfășoare înainte ca prezenta directivă 
să intre în vigoare în UE pentru prima 
dată și pe baza concluziilor analizei 
ulterioare prevăzute de clauza de 
reexaminare din directivă, la cinci ani 
după prima intrare în vigoare a prezentei 
directive, Comisia examinează aplicarea sa 
și raportează Consiliului cu privire la 
modul de funcționare a prezentei directive 
în acele state membre care au pus-o în 
aplicare în mod opțional, înainte să se 
decidă de către Consiliu eventuala 
extindere sau abrogare a directivei. 
Raportul Comisiei către Consiliu trebuie 
să includă în special o analiză a impactului 
mecanismului instituit în capitolul XVI al 
prezentei directive pentru repartizarea 
bazelor fiscale între statele membre, a 
utilizării acestui instrument de către 
IMM-uri și a caracterului său practic 
pentru IMM-urile care au optat în mod 
voluntar pentru acesta, precum și a 
impactului directivei asupra colectării 
impozitelor și asupra veniturilor în acele 
state membre care au decis în mod liber 
să transpună directiva în legislațiile lor 
naționale și asupra combaterii evaziunii 
fiscale, a fraudei fiscale și a dublei 
impuneri.

Or. en

Amendamentul 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 133 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 

La trei ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului și 
Parlamentului European cu privire la 
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directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

modul de funcționare a prezentei directive. 
Raportul trebuie să includă o analiză a
impactului mecanismului instituit în 
capitolul XVI al prezentei directive pentru 
repartizarea bazelor fiscale între statele 
membre. Raportul trebuie să includă o 
analiză a efectelor prezentei directive 
asupra bazelor fiscale de la nivel național, 
regional și local ale statelor membre. De 
asemenea, Comisia trebuie să analizeze 
efectele economice pe care CCCTB le are 
asupra relocalizării activității economice 
și a locurilor de muncă în cadrul Uniunii. 
Această analiză a impactului trebuie să 
includă și o analiză a avantajelor și 
dezavantajelor introducerii unui sistem 
obligatoriu și, în plus, prin datele 
statistice se elimină motivele de 
îngrijorare (de exemplu, introducerea 
CCCTB ar reduce creșterea economică, 
afectând astfel competitivitatea sistemelor 
fiscale individuale ale statelor membre) 
exprimate anterior de mai multe state 
membre.

Or. en

Amendamentul 413
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 133 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

La trei ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
modul de funcționare a prezentei directive. 
Raportul trebuie să includă o analiză a 
impactului mecanismului instituit în 
capitolul XVI al prezentei directive pentru 
repartizarea bazelor fiscale între statele 
membre. Raportul trebuie să includă o 
analiză a efectelor prezentei directive 



AM\885627RO.doc 223/229 PE478.376v01-00

RO

asupra bazelor fiscale de la nivel național, 
regional și local ale statelor membre. De 
asemenea, Comisia trebuie să analizeze 
efectele socioeconomice pe care CCCTB 
le are asupra relocalizării activității 
economice și a locurilor de muncă în 
cadrul Uniunii. Comisia evaluează, de 
asemenea, posibilitatea de a impozita 
parteneriatele ca și cum acestea ar fi 
societăți corporative, și nu ca și cum ar fi 
entități lipsite de transparență. Raportul 
trebuie să includă și o analiză a 
avantajelor și dezavantajelor introducerii 
unui sistem obligatoriu. Dacă este 
necesar, raportul este însoțit de propuneri 
legislative corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Evaluarea efectelor CCCTB în cadrul examinării directivei: după trei ani, Comisia ia în 
considerare argumentele în favoarea și împotriva introducerii unui sistem obligatoriu pentru 
a crea o singură CCCTB în UE. De asemenea, Comisia analizează efectele directivei asupra 
bazelor fiscale de la nivel național, regional și local ale statelor membre, inclusiv efectele 
socioeconomice asupra relocalizării activității economice și a locurilor de muncă în cadrul 
UE.

Amendamentul 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 133 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

La trei ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
modul de funcționare a prezentei directive. 
Raportul trebuie să includă o analiză a 
impactului mecanismului instituit în 
capitolul XVI al prezentei directive pentru 
repartizarea bazelor fiscale între statele 
membre și a normelor de consolidare.
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Or. de

Amendamentul 415
Gay Mitchell

Propunere de directivă
Articolul 133 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre. Nu este necesar să se 
examineze niciun aspect care nu se 
regăsește în domeniul de aplicare al
directivei, în special analiza impactului 
ratelor de impozitare nearmonizate.

Or. en

Amendamentul 416
Iliana Ivanova

Propunere de directivă
Articolul 133 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului și 
Parlamentului European cu privire la 
modul de funcționare a prezentei directive. 
Raportul trebuie să includă o analiză a 
impactului mecanismului instituit în 
capitolul XVI al prezentei directive pentru 
repartizarea bazelor fiscale între statele 
membre. Raportul trebuie să includă și o 
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analiză a impactului mecanismului 
asupra economiilor naționale și asupra 
sistemelor fiscale naționale.

Or. en

Amendamentul 417
Danuta Jazłowiecka

Propunere de directivă
Articolul 133 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre. În cadrul examinării 
prezentei directive, ar trebui să se acorde 
atenție în special introducerii unei baze 
fiscale comune obligatorii a societăților.

Or. en

Justificare

Caracterul obligatoriu al bazei fiscale consolidate comune a societăților ar contribui la 
reducerea birocrației și ar preveni frauda fiscală. Totuși, este necesar să se evalueze modul 
de funcționare a CCTB și influența sa asupra companiilor europene înainte ca aceasta să 
devină obligatorie.

Amendamentul 418
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 133 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

La trei ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
modul de funcționare a prezentei directive. 
Raportul trebuie să includă o analiză a 
impactului mecanismului instituit în 
capitolul XVI al prezentei directive pentru 
repartizarea bazelor fiscale între statele 
membre. De asemenea, raportul ar trebui 
să se concentreze asupra implicațiilor 
prezentei directive pentru creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă, 
asupra consecințelor acesteia pentru 
activitățile globale ale companiilor din 
UE, precum și asupra eficienței acesteia 
în combaterea evaziunii și fraudei fiscale.

Or. en

Amendamentul 419
Miguel Portas

Propunere de directivă 
Articolul 133 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre. 

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a taxelor naționale aplicate și a 
impactului mecanismului instituit în 
capitolul XVI al prezentei directive pentru 
repartizarea bazelor fiscale între statele 
membre. 

Or. pt
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Amendamentul 420
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 133 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O dată la doi ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind aplicarea articolului 85 
de către autoritățile fiscale naționale.

Or. fr

Justificare

Este important să se asigure că evaluarea transparenței entităților din țările terțe este relativ 
uniformă în cadrul statelor membre participante.

Amendamentul 421
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 133 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport cu privire la consecințele 
potențiale ale prezentei directive asupra 
pieței interne și, în special, cu privire la 
posibilele denaturări ale concurenței 
dintre societățile care fac obiectul 
sistemului prevăzut de prezenta directivă 
și societățile care nu îndeplinesc criteriile 
de consolidare.

Or. fr

Justificare

Consecințele unui astfel de sistem asupra pieței interne sunt inevitabile. Cu toate acestea, este 
necesar ca aceste consecințe să fie evaluate și, în cazul în care sunt negative, ele trebuie să 
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fie atenuate sau compensate pentru a nu se crea denaturări semnificative.

Amendamentul 422
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 134 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă și publică până la 
[…] actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textele acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

Statele membre care decid în mod liber să 
transpună prezenta directivă adoptă și 
publică până la […] actele cu putere de 
lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 423
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 135 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intrarea în vigoare Intrarea în vigoare opțională

Or. en

Amendamentul 424
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 135 – alineatul 1



AM\885627RO.doc 229/229 PE478.376v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă intră în vigoare în a […] 
zi de la data publicării în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

Prezenta directivă intră în vigoare în acele
state membre care decid în mod liber să o 
transpună în legislațiile lor naționale în a 
[…] zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 425
Markus Ferber

Propunere de directivă
Anexa 3 – alineatul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Versicherungsteuer eliminat

Or. de

Justificare

Se înțelege în sens general că impozitul pe profit, respectiv impozitele similare nu sunt 
deductibile cu titlu de cheltuieli de exploatare a unei întreprinderi. În caz contrar, baza 
fiscală a impozitelor s-ar reduce. De exemplu, în Germania, impozitul pe asigurări în sensul 
impozitelor pe tranzacții nu se confundă cu impozitul pe venit. Prin urmare, impozitul pe 
asigurări trebuie definit ca fiind deductibil.


