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Amendamentul 8
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Deficitele publice persistente și 
considerabile sunt strâns legate de criza 
socială, economică și financiară actuală. 
În același timp, concurența fiscală dintre 
statele membre este un factor important 
care obstrucționează consolidarea 
sustenabilă a bugetelor naționale. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să propună 
introducerea rapidă a unei rate minime a 
impozitării profitului întreprinderilor care 
ar trebui fixată la 25 %. O astfel de rată 
minimă ar reduce concurența fiscală și ar 
întări astfel libertatea statelor membre de 
a impozita întreprinderile. În acest fel, 
principiul subsidiarității nu ar fi afectat 
negativ.

Or. en

Amendamentul 9
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe o piață internă având caracteristicile 
unei piețe naționale, operațiunile efectuate 
între societățile din state membre diferite 
nu ar trebui să fie supuse unui regim fiscal 
mai puțin favorabil decât cel aplicabil 
acelorași operațiuni efectuate între 
societățile din același stat membru.

(2) Pe o piață internă având caracteristicile 
unei piețe naționale, operațiunile efectuate 
între societățile din state membre diferite 
nu ar trebui să fie supuse unui regim fiscal 
mai puțin favorabil decât cel aplicabil 
acelorași operațiuni efectuate între 
societățile din același stat membru. Cu 
toate acestea, datorită celor 27 de sisteme 
naționale diferite de impozitare a 
profitului existente în prezent, 
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întreprinderile care au activități 
transfrontaliere dispun de numeroase 
posibilități de a evita impozitarea și de a 
comite evaziuni fiscale. Această situație 
grevează în mod semnificativ bugetele 
naționale.

Or. en

Amendamentul 10
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Eliminarea oricărei forme de 
impozitare a plății dobânzilor și 
redevențelor în statul membru de unde 
provin aceste plăți, indiferent dacă 
impozitul se percepe prin reținere la sursă 
sau se colectează prin estimarea bazei de 
impozitare, constituie soluția cea mai 
adecvată pentru eliminarea formalităților și 
a problemelor menționate anterior și pentru 
realizarea egalității tratamentului fiscal 
aplicat operațiunilor la nivel național cu cel 
aplicat la nivel transfrontalier. Este 
necesar, în special, să se elimine 
impozitarea acestor plăți, atunci când 
acestea sunt efectuate între societăți 
asociate din state membre diferite sau între 
sedii permanente ale acestor societăți.

(4) Înlocuirea tuturor formelor de 
impozitare a plății dobânzilor și 
redevențelor în statul membru de unde 
provin aceste plăți, indiferent dacă 
impozitul se percepe prin reținere la sursă 
sau se colectează prin estimarea bazei de 
impozitare, printr-o impozitare 
armonizată la nivel european, constituie 
soluția cea mai adecvată pentru eliminarea 
formalităților și a problemelor menționate 
anterior și pentru realizarea egalității 
tratamentului fiscal aplicat operațiunilor la 
nivel național cu cel aplicat la nivel 
transfrontalier. Este necesar în special să se 
instituie un sistem de impozitare 
armonizată în locul impozitării acestor 
plăți, atunci când acestea sunt efectuate 
între societăți asociate din state membre 
diferite sau între sedii permanente ale 
acestor societăți.

Or. fr

Amendamentul 11
Jürgen Klute
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Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Se recomandă, în plus, ca statele 
membre să nu fie împiedicate să ia 
măsurile necesare pentru combaterea 
fraudelor și a abuzurilor.

(12) Se recomandă, în plus, să se ia 
măsurile necesare pentru combaterea 
fraudelor, a abuzurilor, a evitării 
impozitării și a evaziunii fiscale atât la 
nivel european, cât și în statele membre.

Or. en

Amendamentul 12
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Se recomandă, în plus, ca statele 
membre să nu fie împiedicate să ia 
măsurile necesare pentru combaterea 
fraudelor și a abuzurilor.

(12) Se recomandă, în plus, ca statele 
membre să nu fie împiedicate să ia 
măsurile necesare pentru combaterea 
fraudelor fiscale, a evaziunii fiscale și a 
abuzurilor.

Or. en

Amendamentul 13
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Pentru a asigura punerea în 
aplicare rapidă și eficientă din punctul de 
vedere al costurilor a prezentei directive, 
întreprinderile ar trebui să folosească 
formatul Extensible Business Reporting 
Language (XBRL) pentru întocmirea 
conturilor lor anuale și pentru toate 
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datele fiscale relevante.

Or. de

Amendamentul 14
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Plățile de dobânzi și de redevențe 
generate într-un stat membru sunt scutite 
de orice impozit prin reținere la sursă sau 
prin estimarea bazei de impozitare în statul 
membru de origine respectiv, dacă 
beneficiarul dobânzilor sau al redevențelor 
este o societate dintr-un alt stat membru 
sau un sediu permanent, situat în alt stat 
membru, al unei societăți dintr-un stat 
membru și este efectiv impozabil pentru 
venitul obținut din plățile respective în acel 
alt stat membru.

(1) Plățile de dobânzi și de redevențe 
generate într-un stat membru sunt scutite 
de orice impozit prin reținere la sursă sau 
prin estimarea bazei de impozitare în statul 
membru de origine respectiv, dacă 
beneficiarul dobânzilor sau al redevențelor 
este o societate dintr-un alt stat membru 
sau un sediu permanent, situat în alt stat 
membru, al unei societăți dintr-un stat 
membru și este efectiv impozabil pentru 
venitul obținut din plățile respective în acel 
alt stat membru la o rată de cel puțin 70 % 
din rata medie oficială a impozitului pe 
profit aplicabilă în statele membre. Plățile 
de dobânzi și de redevențe nu sunt scutite 
de impozitare în statul membru în care 
sunt generate dacă plata nu este 
impozabilă în temeiul dreptului fiscal 
național sub incidența căruia se află 
beneficiarul ca urmare a unei clasificări 
diferite a plății (instrumente hibride) sau 
a unei clasificări diferite a plătitorului și a 
destinatarului (entități hibride).

Or. en

Amendamentul 15
Sven Giegold

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

(1) Plățile de dobânzi și de redevențe 
generate într-un stat membru sunt scutite 
de orice impozit prin reținere la sursă sau 
prin estimarea bazei de impozitare în statul 
membru  de origine respectiv, dacă 
beneficiarul dobânzilor sau al redevențelor 
este o societate dintr-un alt stat membru 
sau un sediu permanent, situat în alt stat 
membru, al unei societăți dintr-un stat 
membru și este efectiv impozabil pentru 
venitul obținut din plățile respective în acel 
alt stat membru  .

(1) Plățile de dobânzi și de redevențe 
generate într-un stat membru sunt scutite 
de orice impozit prin reținere la sursă sau 
prin estimarea bazei de impozitare în statul 
membru  de origine respectiv, dacă 
beneficiarul dobânzilor sau al redevențelor 
este o societate dintr-un alt stat membru 
sau un sediu permanent, situat în alt stat 
membru, al unei societăți dintr-un stat 
membru și este efectiv impozabil pentru 
venitul obținut din plățile respective în acel 
alt stat membru la o rată de cel puțin 70 % 
din rata medie oficială a impozitului pe 
profit aplicabilă în statele membre. Plățile 
de dobânzi și de redevențe nu sunt scutite 
de impozitare în statul membru în care 
sunt generate dacă plata nu este 
impozabilă în temeiul dreptului fiscal 
național sub incidența căruia se află 
beneficiarul ca urmare a unei clasificări 
diferite a plății (instrumente hibride) sau 
a unei clasificări diferite a plătitorului și a 
destinatarului (entități hibride).

Or. en

Justificare

Pentru a se preveni dubla neimpozitare ca urmare a discordanțelor dintre sistemele fiscale 
ale statelor membre și impozitarea sub nivelul prescris a veniturilor din dobânzi ale 
întreprinderilor, este necesară o impozitare minimă, iar statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a nu acorda avantajele oferite de prezenta directivă în cazul în care 
contribuabilii utilizează instrumente sau entități hibride pentru a evita impozitarea.
Parlamentul European a solicitat adoptarea unor astfel de măsuri în rezoluțiile sale recente 
privind impozitarea întreprinderilor: regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă 
și filialelor acestora din diferite state membre (reformare) și apelul pentru găsirea de 
modalități concrete de combatere a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale.

Amendamentul 16
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dacă este un contribuabil în sensul 
articolului 4 alineatul (1) din Directiva 
Consiliului privind o bază de impozitare 
consolidată comună pentru corporații.

Or. en

Amendamentul 17
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) când aceasta deține o participare de cel 
puțin 10 % la capitalul celeilalte societăți,
sau

(i) când aceasta deține o participare de cel 
puțin 25 % la capitalul celeilalte societăți 
sau

Or. en

Amendamentul 18
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) când cealaltă societate deține o 
participare de cel puțin 10 % la capitalul 
său, sau

(ii) când cealaltă societate deține o 
participare de cel puțin 25 % la capitalul 
său, sau

Or. en

Amendamentul 19
Liem Hoang Ngoc
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) când o a treia societate deține o 
participare de cel puțin 10 % la capitalul 
său și din capitalul celeilalte societăți.

(iii) când o a treia societate deține o 
participare de cel puțin 25% la capitalul 
său și din capitalul celeilalte societăți.

Or. en

Amendamentul 20
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fraude și abuzuri Fraudă fiscală, evaziune fiscală și abuzuri

Or. en

Amendamentul 21
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul operațiunilor al căror obiectiv 
principal este frauda sau evaziunea fiscală 
sau abuzurile, statele membre pot să 
retragă beneficiile prezentei directive sau 
să refuze să o aplice.

(2) În cazul operațiunilor al căror obiectiv 
principal este frauda fiscală sau evaziunea 
fiscală sau abuzurile fiscale, inclusiv unele 
cazuri de evitare a impozitării, statele 
membre pot să retragă beneficiile prezentei 
directive sau să refuze să o aplice.

Or. en

Amendamentul 22
Wolf Klinz



PE491.094v01-00 10/11 AM\904092RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma articolului 1 alineatele (1) și (3), 
articolului 2 literele (c) și (d) și anexei I 
partea A până la 1 ianuarie 2012 cel târziu. 
Statele membre comunică imediat 
Comisiei textul acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între aceste acte și 
prezenta directivă.

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma articolului 1 alineatele (1) și (3), 
articolului 2 literele (c) și (d) și anexei I 
partea A până la 31 decembrie 2013 cel 
târziu. Statele membre comunică imediat 
Comisiei textul acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între aceste acte și 
prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 23
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Întreprinderile folosesc formatul 
eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL) pentru întocmirea conturilor lor 
anuale și pentru toate datele fiscale 
relevante.

Or. de

Amendamentul 24
Wolf Klinz

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2016, Comisia Până la 31 decembrie 2015, Comisia 
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prezintă Consiliului un raport privind 
impactul economic al prezentei directive.

prezintă Parlamentului European și
Consiliului un raport privind impactul 
economic al prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 25
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu afectează aplicarea 
dispozițiilor naționale sau a dispozițiilor 
bazate pe o convenție care depășesc 
dispozițiile din prezenta directivă și au 
drept obiectiv eliminarea sau atenuarea 
dublei impozitări a dobânzilor și a 
redevențelor în statul de origine.

Prezenta directivă nu afectează aplicarea 
dispozițiilor naționale sau a dispozițiilor 
bazate pe o convenție care depășesc 
dispozițiile din prezenta directivă și au 
drept obiectiv eliminarea sau atenuarea 
dublei impozitări și a dublei neimpozitări a 
dobânzilor și a redevențelor.

Or. en


