
 

AM\1079101RO.doc  PE571.047v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

18.11.2015 A8-0317/11 

Amendamentul  11 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că, deși conformarea la 

diverse sisteme fiscale a devenit din ce în 

ce mai complexă pentru firmele care 

funcționează la nivel transfrontalier, 

globalizarea și digitalizarea le-au înlesnit 

organizarea activităților prin intermediul 

centrelor financiare off-shore și crearea de 

structuri sofisticate pentru a-și reduce 

contribuția fiscală globală; este preocupat 

de faptul că, din cauza crizei economice și 

a consolidării bugetare, majoritatea statelor 

membre și-au redus semnificativ 

personalul din cadrul administrațiilor 

fiscale; subliniază că administrațiile fiscale 

naționale ar trebui să dispună de suficiente 

resurse, inclusiv de suficient personal, 

pentru a funcționa eficient în prevenirea, 

depistarea și combaterea planificării fiscale 

agresive, a evaziunii și eludării fiscale, ce 

generează erodarea substanțială a bazei lor 

fiscale și asigură o mai bună și o mai 

corectă impunere fiscală, precum și 

credibilitatea sistemului fiscal; ia act de 

faptul că studiile au arătat că prezența 

personalului calificat în administrațiile 

fiscale contribuie în mod semnificativ la 

asigurarea unor venituri mai mari pentru 

stat decât costurile de personal, 

eficacitatea administrațiilor fiscale având 

un impact pozitiv direct asupra bugetelor 

naționale; 

3. ia act de faptul că, deși conformarea la 

diverse sisteme fiscale a devenit din ce în 

ce mai complexă pentru firmele care 

funcționează la nivel transfrontalier, 

globalizarea și digitalizarea le-au înlesnit 

organizarea activităților prin intermediul 

centrelor financiare off-shore și crearea de 

structuri sofisticate pentru a-și reduce 

contribuția fiscală globală; este preocupat 

de faptul că, din cauza crizei economice și 

a consolidării bugetare, majoritatea statelor 

membre și-au redus semnificativ 

personalul din cadrul administrațiilor 

fiscale; subliniază că administrațiile fiscale 

naționale ar trebui să dispună de suficiente 

resurse, inclusiv de suficient personal, 

pentru a funcționa eficient în prevenirea, 

depistarea și combaterea planificării fiscale 

agresive, a evaziunii și eludării fiscale, ce 

generează erodarea substanțială a bazei lor 

fiscale și asigură o mai bună și o mai 

corectă impunere fiscală, precum și 

credibilitatea sistemului fiscal; ia act de 

faptul că studiile au arătat că prezența 

personalului calificat în administrațiile 

fiscale contribuie în mod semnificativ la 

asigurarea unor venituri mai mari pentru 

stat decât costurile conexe, eficacitatea 

administrațiilor fiscale având un impact 

pozitiv direct asupra veniturilor fiscale; 
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18.11.2015 A8-0317/12 

Amendamentul  12 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 95 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 95a. invită statele membre, în special pe 

cele care primesc asistență financiară, să 

pună în aplicare reforme structurale, să 

combată frauda fiscală și să aplice măsuri 

împotriva planificării fiscale agresive; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/13 

Amendamentul  13 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 135 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

135. consideră că o mai mare transparență 

în ceea ce privește activitățile companiilor 

multinaționale este esențială pentru a se 

sigura că administrațiile fiscale sunt în 

măsură să combată eficient erodarea bazei 

impozabile și transferul profiturilor; își 

reafirmă, în consecință, poziția potrivit 

căreia companiile multinaționale din toate 

sectoarele ar trebui să prezinte clar și 

inteligibil în situațiile lor financiare, 

defalcate pe fiecare stat membru și țară 

terță în care au un sediu, o serie de 

informații agregate, care să includă profitul 

sau pierderea înainte de impozitare, 

impozitele pe profit sau pe pierdere, 

numărul de angajați, activele deținute și 

informațiile de bază privind deciziile 

fiscale (raportarea pentru fiecare țară în 

parte); subliniază că este important ca 

aceste informații să fie făcute publice, 

eventual sub forma unui registru central la 

nivelul UE; subliniază, de asemenea, că 

IMM-urile care nu sunt companii 

multinaționale ar trebui scutite de această 

obligație; invită Consiliul să adopte, până 

la sfârșitul anului 2015, poziția 

Parlamentului European votată în Directiva 

privind dreptul acționarilor, în iulie 2015; 

subliniază că cerințele în materie de 

transparență ar trebui elaborate și puse în 

aplicare astfel încât societățile europene să 

135. consideră că o mai mare transparență 

în ceea ce privește activitățile companiilor 

multinaționale este esențială pentru a se 

sigura că administrațiile fiscale sunt în 

măsură să combată eficient erodarea bazei 

impozabile și transferul profiturilor; își 

reafirmă, în consecință, poziția potrivit 

căreia companiile multinaționale din toate 

sectoarele ar trebui să prezinte clar și 

inteligibil în situațiile lor financiare, 

defalcate pe fiecare stat membru și țară 

terță în care au un sediu, o serie de 

informații agregate, care să includă profitul 

sau pierderea înainte de impozitare, 

impozitele pe profit sau pe pierdere, 

numărul de angajați, activele deținute și 

informațiile de bază privind deciziile 

fiscale (raportarea pentru fiecare țară în 

parte); subliniază că este important ca 

aceste informații să fie făcute publice, 

eventual sub forma unui registru central la 

nivelul UE; subliniază, de asemenea, că 

IMM-urile și întreprinderile cu 

capitalizare medie care nu sunt companii 

multinaționale ar trebui scutite de această 

obligație; invită Consiliul să adopte, până 

la sfârșitul anului 2015, poziția 

Parlamentului European votată în Directiva 

privind dreptul acționarilor, în iulie 2015; 

subliniază că cerințele în materie de 

transparență ar trebui elaborate și puse în 
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nu sufere de un dezavantaj concurențial; aplicare astfel încât societățile europene să 

nu sufere de un dezavantaj concurențial; 

Or. en 

 

 


