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1.6.2016 A8-0189/96 

Amendamentul  96 

Luděk Niedermayer 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Normele generale anti-abuz din 

sistemele de impozitare au rolul de a 

combate practicile abuzive în acest 

domeniu care nu au fost încă reglementate 

prin dispoziții specifice. Prin urmare, 

normele generale anti-abuz sunt menite să 

acopere lacunele existente și nu ar trebui să 

afecteze aplicabilitatea normelor anti-abuz 

specifice. În cadrul Uniunii, aplicarea 

normelor generale anti-abuz ar trebui 

limitată la demersurile care sunt „pur 

artificiale” (care nu sunt oneste); în caz 

contrar, contribuabilul ar trebui să aibă 

dreptul să aleagă cea mai eficientă 

structură fiscală pentru activitățile sale 

comerciale. În plus, este important să se 

asigure că normele generale anti-abuz se 

aplică pe plan național, în interiorul 

Uniunii și în raport cu țările terțe într-un 

mod uniform, astfel încât domeniul lor de 

aplicare și rezultatele aplicării în situațiile 

interne și transfrontaliere să nu difere. 

(9) Normele generale anti-abuz din 

sistemele de impozitare au rolul de a 

combate practicile abuzive în acest 

domeniu care nu au fost încă reglementate 

prin dispoziții specifice. Prin urmare, 

normele generale anti-abuz sunt menite să 

acopere lacunele existente și nu ar trebui să 

afecteze aplicabilitatea normelor anti-abuz 

specifice. În cadrul Uniunii, aplicarea 

normelor generale anti-abuz ar trebui să 

aibă ca obiect demersurile în cazul cărora 

scopul principal sau unul dintre scopurile 

principale este obținerea unui avantaj 

fiscal care contravine obiectului sau 

scopului dispozițiilor fiscale aplicabile în 

mod normal, fără ca aceasta să împiedice 

un contribuabil să aleagă cea mai eficientă 

structură fiscală pentru activitățile sale 

comerciale. În plus, este important să se 

asigure că normele generale anti-abuz se 

aplică pe plan național, în interiorul 

Uniunii și în raport cu țările terțe într-un 

mod uniform, astfel încât domeniul lor de 

aplicare și rezultatele aplicării în situațiile 

interne și transfrontaliere să nu difere. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/97 

Amendamentul  97 

Luděk Niedermayer 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Statele membre ar trebui să 

implementeze dispoziții detaliate care 

clarifică ce se înțelege prin demersuri 

neoneste și alte activități din domeniul 

fiscal care sunt pasibile de sancțiuni. 

Sancțiunile ar trebui stabilite clar pentru 

a nu crea nesiguranță juridică și a oferi 

un stimulent puternic pentru 

conformitatea deplină cu legislația 

fiscală. 

Or. en 

 

 


