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1.6.2016 A8-0189/92 

Amendamentul  92 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Costurile excedentare ale 

îndatorării sunt deductibile în exercițiul 

financiar în care sunt suportate doar până la 

30 % din veniturile contribuabilului înainte 

de dobânzi, impozite, depreciere și 

amortizare (EBITDA) sau până la o 

valoare de 1 000 000 EUR, în funcție de 

care dintre aceste sume este mai mare. 

EBITDA se calculează prin adăugarea la 

venitul impozabil a sumelor ajustate în 

scopul impozitării pentru cheltuielile nete 

cu dobânzile și alte costuri echivalente cu 

dobânzile, precum și sumele ajustate în 

scopul impozitării pentru depreciere și 

amortizare. 

2. Costurile excedentare ale 

îndatorării sunt deductibile în exercițiul 

financiar în care sunt suportate doar până la 

10 % din veniturile contribuabilului înainte 

de dobânzi, impozite, depreciere și 

amortizare (EBITDA) sau până la o 

valoare de 1 000 000 EUR, în funcție de 

care dintre aceste sume este mai mare. 

EBITDA se calculează prin adăugarea la 

venitul impozabil a sumelor ajustate în 

scopul impozitării pentru cheltuielile nete 

cu dobânzile și alte costuri echivalente cu 

dobânzile, precum și sumele ajustate în 

scopul impozitării pentru depreciere și 

amortizare. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/93 

Amendamentul  93 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Costurile îndatorării care nu pot fi 

deduse în exercițiul financiar curent în 

temeiul alineatului (2) sunt deductibile în 

procent de până la 30 % din EBITDA în 

anii fiscali următori în același mod ca și 

costurile îndatorării pentru anii respectivi. 

5. Costurile îndatorării care nu pot fi 

deduse în exercițiul financiar curent în 

temeiul alineatului (2) sunt deductibile în 

procent de până la 10 % din EBITDA în 

anii fiscali următori în același mod ca și 

costurile îndatorării pentru anii respectivi. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/94 

Amendamentul  94 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cadrul regimului general din țara 

entității, profiturile sunt supuse unei rate 

efective a impozitului pe profit mai mică 

decât 40 % din rata efectivă a impozitului 

care ar fi fost percepută în conformitate 

cu sistemul de impozitare a profitului 

aplicabil în statul membru al 

contribuabilului; 

(b) în cadrul regimului general din țara 

entității, profiturile sunt supuse unei rate a 

impozitului pe profit de 25 %; Această 

rată se calculează pe baza profiturilor de 

dinainte de implementarea operațiunilor 

aplicate de aceste țări pentru a reduce 

baza de impozitare supusă ratei. 

Or. en 

 

 


