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Amendamentul 20
Zuzana Roithová

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 din 
cauza 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 la 3 martie 2010. 
Pentru a promova o economie socială de 
piață foarte competitivă în cadrul UE este 
necesar să se integreze într-o măsură mai 
mare baza fiscală.

Or. en

Amendamentul 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 
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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.

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 22
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 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Amendamentul 24
Zuzana Roithová

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 să afecteze libertatea 
de acțiune a statelor membre în ceea ce 
privește rata (ratele) naționale de 
impozitare a societăților. Statele membre 
își mențin astfel competența de a adopta 
anumite stimulente fiscale pentru 
societăți.

Or. en
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Amendamentul 25
Rolandas Paksas

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, statele membre ar trebui să aibă
libertatea de acțiune în ceea ce privește 
fixarea ratelor naționale de impozitare a 
societăților pentru a asigura 
competitivitatea în anumite state membre

Or. lt

Amendamentul 26
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 27
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)



AM\886991RO.doc 7/45 PE478.497v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă nu reprezintă un 
prim pas către armonizarea ratelor 
impozitului pe profit ale statelor membre, 
care, conform dispozițiilor relevante ale 
Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, ar trebui să rămână 
prerogativa exclusivă a statelor membre.

Or. en

Amendamentul 28
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Conform prezentei directive, 
funcționarea CCCTB ar trebui să aibă 
asupra statelor membre un impact neutru 
din punct de vedere al veniturilor fiscale.

Or. en

Amendamentul 29
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În măsura în care utilizarea CCCTB 
ar influența veniturile fiscale ale 
autorităților regionale sau locale, statele 
membre sunt libere să ia măsuri pentru a 
remedia acest lucru, în conformitate cu 
sistemele constituționale proprii și cu 
respectarea prezentei directive.
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Or. en

Amendamentul 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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.

Or. en
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Amendamentul 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 33
Zuzana Roithová

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 

(20) Sistemul trebuie să fie dotat cu o 
regulă anti-abuz eficace, 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 
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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 
asigurare12 precum și norme referitoare la 
societățile străine controlate.

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 asigurare precum și 
norme referitoare la societățile străine 
controlate. Statele membre nu ar trebui să 
fie împiedicate să introducă și să 
coordoneze reciproc măsuri suplimentare 
pentru reducerea impactului negativ al 
țărilor cu taxe reduse din afara Uniunii, 
care nu participă la schimburi de 
informații fiscale necesare.

Or. en

Amendamentul 34
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Ca resursă proprie nouă și ca parte 
a efortului 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 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii1.
____________
1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en
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Amendamentul 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 autorității 
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 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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. 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 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Pentru a evita ca aplicarea 
sistemului [baza fiscală consolidată 
comună a societăților (CCCTB)] să 
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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 
introducând un impozit minim pentru 
toate statele membre.

Or. fr

Amendamentul 38
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Regulile comune pentru calcularea 
bazei fiscale comune nu ar trebui să 
creeze costuri administrative suplimentare 
disproporționate pentru societăți pentru 
ca aceste costuri să nu afecteze negativ 
competitivitatea societăților.

Or. fr

Amendamentul 39
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Analiza efectuată pe baza clauzei de 
analizare ar trebui să includă, de 
asemenea, o examinare a caracterului 
opțional al CCCTB și considerente 
practice pentru IMM-uri.

Or. en
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Amendamentul 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 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 și 
stabilește reguli de calculare și utilizare a 
acestei baze. De asemenea, aceasta 
stabilește norme privind introducerea 
unui impozit minim pe profit în statele 
membre.

Or. fr

Amendamentul 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 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 42
Pascal Canfin

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1a (nou)
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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, ale căror 
venituri constituie o resursă suplimentară 
proprie, aceasta fiind aplicabilă de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societăți eligibile Societăți care fac obiectul prezentei 
directive

Or. en

Amendamentul 45
Rolandas Paksas
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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 
înființate în temeiul legislației unui stat 
membru atunci când sunt îndeplinite 
următoarele trei condiții:

Or. lt

Amendamentul 46
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) societatea face obiectul statutului 
instituit de un parteneriat;

Or. lt

Amendamentul 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Propunere de directivă
Articolul 4 – 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 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 4 – 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 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 4 – 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
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Amendamentul 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 4 – 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 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

OPTAREA PENTRU SISTEMUL
PREVĂZUT DE PREZENTA 
DIRECTIVĂ

STABILIREA REZIDENȚEI FISCALE 
ȘI DREPTUL APLICABIL ÎN CADRUL 
SISTEMULUI PREVĂZUT DE 
PREZENTA DIRECTIVĂ

Or. fr

Amendamentul 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Optare Rezidența fiscală

Or. fr
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Amendamentul 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 este 
rezidentă în scopuri fiscale într-un stat 
membru aplică sistemul prevăzut de 
prezenta directivă în condițiile prevăzute 
de aceasta.

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 pentru a-și deplasa în mod artificial profiturile în 
scopul de a reduce, uneori la zero, rata efectivă a impozitului care li se aplică.

Amendamentul 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 face obiectul 
sistemului prevăzut de prezenta directivă 
în condițiile prevăzute de aceasta.

Or. fr

Amendamentul 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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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 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(6) O societate rezidentă într-un stat 
membru care face obiectul sistemului
prevăzut de prezenta directivă este supusă 



AM\886991RO.doc 21/45 PE478.497v01-00

RO

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.

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 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

Or. fr

Amendamentul 60
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Posibilitatea de neparticipare la sistem a 

statelor membre
Statele membre pot alege să nu aplice 
dispozițiile prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 7 

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 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) repartizările primite ale profitului; eliminat

Or. en

Amendamentul 63
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, sunt considerate cheltuieli 
deductibile, cheltuielile recurente legate 
de protecția mediului și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. 
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Or. lt

Amendamentul 64
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 65
Liem Hoang Ngoc

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

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 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Capitolul VIII - titlu
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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 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 44

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 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 46 – paragraful 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 

Veniturile și cheltuielile care, în 
conformitate cu articolul 24 alineatele (2) 
și (3), sunt considerate generate sau 
angajate înainte ca contribuabilul să intre 
în sistemul prevăzut de prezenta directivă 
dar care nu au fost încă incluse în baza 
fiscală conform legislației fiscale naționale 
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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.

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

Amendamentul 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 intrat în sistemul 
prevăzut de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 intre în sistem pentru 
care nu s-au făcut deduceri sunt 
deductibile.

Or. en
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Amendamentul 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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
sistem nu pot face obiectul unei noi 
deduceri.

Or. en

Amendamentul 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48 eliminat
Pierderi înainte de intrarea în sistem

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 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 48 
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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 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49 eliminat
Regula generală de ieșire din sistem

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 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50 eliminat
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Imobilizări amortizate în grup
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 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51 eliminat
Contracte pe termen lung în momentul 

părăsirii sistemului
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. fr

Amendamentul 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 52
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 52 eliminat
Provizioane și deduceri în momentul 

părăsirii sistemului
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 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53 eliminat
Pierderi în momentul părăsirii sistemului
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 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Consolidarea nu ia în considerare 
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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 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57a
Neretroactivitate

Consolidarea nu se aplică decât 
profiturilor impozabile realizate de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. fr

Amendamentul 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57a
Reportarea pierderilor

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

Or. en

Amendamentul 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 66 – 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 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 66 – 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

eliminat
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care devine aplicabilă, ca și cum 
pierderile ar fi fost înregistrate în timp ce 
contribuabilul era supus legislației 
respective;

Or. fr

Amendamentul 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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



AM\886991RO.doc 33/45 PE478.497v01-00

RO

Amendamentul 87
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 80 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

eliminat
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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:
(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 
desfășurată în scopul obținerii unui profit 
și în contextul căreia funcționarii și 
angajații desfășoară importante activități 
manageriale și operaționale.

Or. fr

Amendamentul 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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
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Amendamentul 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Amendamentul 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 104

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 104 eliminat
Notificarea opțiunii

(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 
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 
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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 93
Robert Rochefort

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.

(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. După ce 
opțiunea a fost acceptată, autoritatea 
fiscală principală asigură coordonarea 
controalelor fiscale în toate statele 
membre în care sunt stabiliți sau sunt 
rezidenți membrii grupului.

Or. fr

Amendamentul 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Propunere de directivă
Articolul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105 eliminat
Perioada de aplicare a sistemului de către 

un grup
(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 
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
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Amendamentul 95
Rolandas Paksas

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 
cinci ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual 
trebuie să se conformeze regimului 
instituit de prezenta directivă sau să se 
supună definitiv legislației naționale 
relevante. Această dispoziție se aplică 
tuturor societăților care intră în domeniul 
de aplicare al prezentei directive.
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.

Or. lt

Amendamentul 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 106

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106 eliminat
Informațiile conținute în notificarea 

opțiunii
Notificarea opțiunii trebuie să conțină 
următoarele informații:
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(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

Amendamentul 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 107 eliminat
Controlul notificării opțiunii

(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. fr

Amendamentul 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
aplicabilă în statele membre.
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Rata medie oficială a impozitului pe profit 
aplicabilă în statele membre se publică 
anual de către Comisie. Aceasta se 
calculează ca medie aritmetică.

Or. fr

Amendamentul 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 se abțin de la adoptarea 
de măsuri care au drept consecință 
scăderea ratei lor efective a impozitului pe 
profit.

Or. fr

Amendamentul 101
Iliana Ivanova

Propunere de directivă
Articolul 130

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 Parlamentului 
European.

Or. en
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Amendamentul 102
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 133

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 Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
modul de funcționare a prezentei directive. 
Raportul trebuie să includă în special o 
analiză a extinderii (inclusiv posibilitatea 
de neparticipare) sau a limitării 
domeniului de aplicare a prezentei 
directive și să amintească dispozițiile 
acesteia. Raportul include, de asemenea, 
și o analiză a utilizării prezentei directive 
de către IMM-uri și a caracterului practic 
al acesteia pentru IMM-uri.
La opt ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia realizează o 
evaluare a impactului oportunității de 
utilizare a dispozițiilor cu privire la baza 
fiscală consolidată prevăzute la capitolele 
IX – XII și XVI din prezenta directivă în 
cazul economiilor tuturor statelor 
membre, îndeosebi cu privire la impactul 
neutru asupra bugetelor publice. Comisia 
raportează Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la evaluarea 
impactului. În cazul în care evaluarea 
impactului evidențiază pierderi 
semnificative de venituri fiscale în mai 
multe state membre, Comisia propune 
amânarea aplicării bazei fiscale 
consolidate prevăzute la capitolele IX –
XII și XVI din prezenta directivă până la 
încetarea acestui impact negativ.

Or. en



AM\886991RO.doc 43/45 PE478.497v01-00

RO

Amendamentul 103
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 133

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. De asemenea, acest raport 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, o 
analiză a impactului acestei directive 
asupra comunităților locale și regionale. 

Or. lt

Amendamentul 104
Iliana Ivanova

Propunere de directivă
Articolul 133

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 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 și o 
analiză a impactului mecanismului 
asupra economiilor naționale și asupra 
sistemelor fiscale naționale.
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Amendamentul 105
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 133a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 133a
Proiecte-pilot și studii de vizibilitate în 

statele membre
Până la …*, statele membre derulează 
proiecte-pilot pentru a testa impactul real 
al dispozițiilor prezentei directive asupra 
contribuabililor și asupra autorităților 
fiscale. Acestea raportează Comisiei 
rezultatele respectivelor proiecte-pilot, iar 
Comisia le publică în format uniform și 
informează în consecință Parlamentul 
European și Consiliul.
Până la ...**, statele membre realizează 
studii de vizibilitate pentru a evalua 
impactul real al dispozițiilor privind baza 
fiscală consolidată prevăzute la capitolele 
IX – XII și XVI din prezenta directivă cu 
privire la bugetele publice. Acestea 
raportează Comisiei rezultatele 
respectivelor studii de vizibilitate, iar 
Comisia le publică în format uniform și 
informează în consecință Parlamentul 
European și Consiliul.
_____________
* JO: a se introduce data: doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.
** JO: a se introduce data: șapte ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.
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Amendamentul 106
Zuzana Roithová
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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 adoptă și publică în 
termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive și, în cazul 
capitolelor IX – XII și XVI, în termen de 
opt ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, 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.
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Amendamentul 107
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 134 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică aceste acte începând 
cu […].

Statele membre aplică aceste acte în 
termen de cel mult cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive, cu 
excepția dispozițiilor capitolelor IX – XII 
și XVI, care se aplică în termen de zece 
ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.
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