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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun de 
impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate 
din state membre diferite (reformare)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare – reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0714),

– având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0516/2011),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1;

– având în vedere scrisoarea din 6 martie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 87 alineatul 
(3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7–0000/2012),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora,

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, 
Consiliului și Comisiei și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p.1.



PE487.846v01-00 6/13 PR\901671RO.doc

RO

parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 
3 iunie 2003 privind sistemul comun de 
impozitare, aplicabil plăților de dobânzi și 
de redevențe efectuate între societățile 
asociate din state membre diferite a fost 
modificată de mai multe ori. Din motive de 
claritate, este necesar, cu ocazia noilor 
modificări, să se procedeze la reformarea 
directivei menționate.

(1) Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 
3 iunie 2003 privind sistemul comun de 
impozitare, aplicabil plăților de dobânzi și 
de redevențe efectuate între societățile 
asociate din state membre diferite a fost 
modificată de mai multe ori. Din motive de 
claritate, este necesar, cu ocazia noilor 
modificări, să se procedeze la reformarea 
directivei menționate. La 19 aprilie 2012, 
Parlamentul European a solicitat să se 
definească modalități concrete de 
combatere a fraudei fiscale și a evaziunii 
fiscale, atrăgând atenția asupra 
posibilităților de comitere a evaziunii 
fiscale prin intermediul instrumentelor 
financiare hibride și solicitând statelor 
membre să asigure o cooperare și o 
coordonare funcțională între sistemele lor 
de impozitare, pentru a evita 
neimpozitarea involuntară și evaziunea 
fiscală.

Or. en

Amendamentul 2

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 

(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 
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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.

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, 
pentru a asigura un sistem de impozitare 
simplificat și mai transparent.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se garanteze că plata 
dobânzilor și a redevențelor este impozitată 
o singură dată într-un stat membru și că 
beneficiile directivei sunt aplicabile numai 
atunci când venitul obținut din plata 
respectivă este impozitat efectiv în statul 
membru al societății beneficiare sau în 
statul membru în care este situat sediul 
permanent al beneficiarului plății.

(5) Este necesar să se garanteze că plata 
dobânzilor și a redevențelor este impozitată 
o singură dată într-un stat membru și că 
beneficiile directivei sunt aplicabile numai 
atunci când venitul obținut din plata 
respectivă este impozitat efectiv în statul 
membru al societății beneficiare sau în 
statul membru în care este situat sediul 
permanent al beneficiarului plății, fără să 
existe posibilitatea scutirii de impozitare 
sau a înlocuirii sau substituirii 
impozitului prin plata unui alt impozit.

Or. hu
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Amendamentul 4

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, fără să existe posibilitatea 
scutirii de impozitare sau a înlocuirii sau 
substituirii impozitului prin plata unui alt 
impozit.

Or. hu

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un sediu permanent nu este considerat 
plătitor de dobânzi sau de redevențe decât 
dacă plățile în cauză constituie o cheltuială 
efectuată  pentru activitatea  sediului 
permanent respectiv.

(3) Un sediu permanent nu este considerat 
plătitor de dobânzi sau de redevențe decât 
dacă plățile în cauză constituie o cheltuială 
efectuată  pentru activitatea  sediului 
permanent respectiv. Numai un sediu 
permanent care și-a îndeplinit obligațiile 
fiscale poate fi considerat beneficiar al 
oricărei scutiri de impozitare sau al 
oricărui beneficiu fiscal.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) 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 2014. 
Statele membre comunică  imediat 
Comisiei textul acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între aceste acte și 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

La patru ani de la izbucnirea crizei financiare, economice și sociale, este extrem de important 
să se prezinte o imagine clară a strategiilor statelor membre atunci când se analizează toate 
posibilele soluții pentru a readuce Europa pe calea creșterii economice și a dezvoltării.

Pe de o parte, este esențial să se elaboreze noi politici comune și să se asume angajamentul 
aplicării acestora, deoarece prin intermediul lor statele membre vor fi unite și suficient de 
puternice pentru a evita o criză similară în viitor; pe de altă parte, în perioade dificile cum este 
cea prezentă, este necesar să se reexaminăm, totodată, politicile și angajamentele existente și 
să le supunem unui test pentru a verifica dacă acestea continuă să fie actualizate și adecvate 
pentru a face față provocărilor viitoare.

Directiva Consiliului privind un sistem comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și 
de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite a fost modificată în 
repetate rânduri în trecut, dar este necesar să se mai efectueze anumite ajustări tehnice, care 
sunt minore și - așa cum se afirmă și în declarația Comisiei - care au rolul de a conferi mai 
multă claritate și de a facilita asumarea responsabilității.

Având în vedere faptul că versiunea reformată a Directivei privind regimul fiscal al 
societăților-mamă și filialelor acestora a fost adoptată în septembrie 2011, iar Raportul privind 
baza de impozitare consolidată comună pentru corporații a fost adoptat anul acesta de către 
Comisia ECON, precum și faptul că există estimări recente referitoare la evaziunea fiscală și 
la frauda fiscală, care înseamnă, pentru guvernele statelor membre ale UE, un volum 
semnificativ de venituri care nu sunt colectate; deoarece pierderile de venituri cauzează 
creșterea nivelului de deficit și de datorie al diferitelor state membre; întrucât cooperarea 
dintre sistemele de impozitare ale diferitelor state membre se dovedește a fi tot mai oportună, 
este necesar să se modifice prezenta directivă pentru a reduce și mai mult posibilitatea ca 
neimpozitarea involuntară, dubla impozitare, frauda fiscală și evaziunea fiscală din statele 
membre să cauzeze în continuare prejudicii bunei funcționări a pieței interne, astfel cum se 
afirmă în propunerea de rezoluție recent adoptată referitoare la „găsirea de modalități concrete 
de combatere a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale”.

Printre amendamentele raportoarei, cele care vizează dispozițiile referitoare la veniturile 
impozitate și la sediul permanent au scopul de a elimina posibilitatea comiterii evaziunii 
fiscale, a substituirii impozitelor sau a oricăror scutiri de impozitare necuvenite.

Elementele legate de nivelul participației (10%) și de perioadele tranzitorii nu sunt modificate 
în proiectul de raport al raportoarei; totuși, este important să se sublinieze rolul îndeplinit de 
Parlamentul European în legătură cu aprecierea evaluării de impact realizate de Comisie în 
ceea ce privește directiva reformată. 
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ANEXĂ: AVIZUL SUB FORMĂ DE SCRISOARE AL COMISIEI PENTRU AFACERI 
JURIDICE

Ref.: D(2012)12434

Dnei Sharon Bowles
Președinta Comisiei pentru afaceri economice și monetare
ASP 10G201
Bruxelles

Subiect: Propunere de directivă a Consiliului privind sistemul comun de impozitare 
aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din 
state membre diferite (reformare)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Stimate doamnă Președintă,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea 
menționată anterior, în conformitate cu articolul 87 privind reformarea, introdus în 
Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Alineatul (3) al articolului respectiv are următorul conținut: 

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu 
implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează 
comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 156 și 157, în cadrul comisiei 
competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la 
acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, 
comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate 
ale propunerii, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din 
urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 54, cu privire la poziția sa 
privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de 
reformare.”

În urma avizului Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului 
de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările 
raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu 
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conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și 
că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu 
respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după discutarea subiectului în cadrul reuniunii sale din 1 martie 2012, Comisia 
pentru afaceri juridice, cu 22 voturi pentru și nicio abținere1, recomandă comisiei dvs., 
competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu articolul 
87.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner LEHNE

Anexă: Avizul grupului de lucru consultativ

                                               
1 La votul final au fost prezenți: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Evelyn Regner 
(vicepreședintă), Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), Françoise Castex (vicepreședintă), 
Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu 
Bușoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, 
Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE 
PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 16 ianuarie 2012

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere de directivă a Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil 
plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre 
diferite (reformare)
COM(2011)0714 of 11.11.2011 – 2011/0314(CNS)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 28 noiembrie 2011 în vederea 
examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La respectiva reuniune1, în urma examinării propunerii de directivă a Consiliului de reformare 
a Directivei 2003/49/CE din 3 iunie 2003 a Consiliului privind un sistem comun de 
impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din 
state membre diferite, grupul de lucru consultativ, de comun acord, a constatat că propunerea 
nu conține modificări substanțiale față de cele identificate inițial. De asemenea, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de 
substanță efectuate, grupul de lucru consultativ a ajuns la concluzia că propunerea se 
limitează la o simplă codificare a textului existent, fără să aducă modificări de substanță 
acestuia.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsult Jurisconsult Director General

                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și 
germană ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică 
originală a textului examinat.


