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1.6.2016 A8-0189/101 

Amendamentul  101 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

în numele Grupului S&D 

 

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 7 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Regimurile fiscale asociate 

proprietății intelectuale, brevetelor și 

cercetării și dezvoltării (C-D) sunt folosite 

pe scară largă în întreaga Uniune. Mai 

multe studii ale Comisiei au demonstrat 

însă în mod clar că legătura dintre 

regimurile fiscale favorabile pentru 

brevete și promovarea C-D este deseori 

arbitrară. OCDE a elaborat o versiune 

modificată a abordării bazate pe 

conexiune în efortul de a reglementa 

sistemul regimurilor fiscale preferențiale 

pentru brevete. Această metodă 

garantează că, în cadrul sistemului de 

regimuri fiscale preferențiale pentru 

brevete, beneficiază de o impozitare 

privilegiată doar veniturile direct legate de 

cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare. 

Cu toate acestea, deja se constată că unele 

state membre întâmpină dificultăți în 

aplicarea conceptelor de „conexiune” și 

„substanță economică” la regimurile lor 

fiscale preferențiale pentru inovare. Dacă, 

până în ianuarie 2017, statele membre nu 

vor aplica pe deplin în mod omogen 

abordarea bazată pe conexiune în 

varianta sa modificată pentru a elimina 

actualele regimuri fiscale preferențiale 

pentru brevete, care au efecte negative, 

Comisia ar trebui să prezinte o nouă 

propunere legislativă cu caracter 
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obligatoriu, în temeiul articolului 116 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în scopul de a avansa până la 

30 iunie 2017 termenul pentru eliminarea 

vechilor regimuri cu efecte negative, 

scurtând perioada în care se aplică clauza 

de anterioritate. CCCTB ar trebui să 

elimine problema transferului de profituri 

prin intermediul planificării fiscale în 

cazul proprietății intelectuale. CCCTB ar 

trebui să elimine problema transferului de 

profituri prin intermediul planificării 

fiscale în cazul proprietății intelectuale. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/102 

Amendamentul  102 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

în numele Grupului S&D 

 

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 6 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre nu trebuie să 

scutească un contribuabil de la plata 

impozitului pe venitul din străinătate pe 

care contribuabilul l-a obținut sub formă de 

distribuiri ale profitului de la o entitate 

dintr-o țară terță, încasări din cedarea de 

acțiuni deținute la o entitate dintr-o țară 

terță sau venituri provenite de la un sediu 

permanent situat într-o țară terță, în cazul 

în care entitatea sau sediul permanent în 

cauză face obiectul, în țara de reședință a 

entității sau în țara în care este situat sediul 

permanent, unui impozit pe profit la o rată 

oficială a impozitului pe profit mai mică 

decât 40 % din rata de impozitare legală 

care ar fi fost percepută pe baza 

sistemului de impozitare a întreprinderilor 

din statul membru al contribuabilului. În 

situațiile respective, contribuabilul trebuie 

să fie supus impozitului pe venitul din 

străinătate și poate să deducă impozitul 

plătit în țara terță din obligațiile sale fiscale 

în țara de rezidență fiscală. Deducerea nu 

trebuie să depășească valoarea impozitului, 

astfel cum a fost calculat înainte de 

deducere, care corespunde venitului care 

poate fi impozitat. 

1. Statele membre nu trebuie să 

scutească un contribuabil de la plata 

impozitului pe venitul din străinătate, care 

nu provine din activitatea economică 

curentă, pe care contribuabilul l-a obținut 

sub formă de distribuiri ale profitului de la 

o entitate dintr-o țară terță, încasări din 

cedarea de acțiuni deținute la o entitate 

dintr-o țară terță sau venituri provenite de 

la un sediu permanent situat într-o țară 

terță, în cazul în care entitatea sau sediul 

permanent în cauză face obiectul, în țara de 

reședință a entității sau în țara în care este 

situat sediul permanent, unui impozit pe 

profit la o rată oficială a impozitului pe 

profit mai mică de 15 %. În situațiile 

respective, contribuabilul trebuie să fie 

supus impozitului pe venitul din străinătate 

și poate să deducă impozitul plătit în țara 

terță din obligațiile sale fiscale în țara de 

rezidență fiscală. Deducerea nu trebuie să 

depășească valoarea impozitului, astfel 

cum a fost calculat înainte de deducere, 

care corespunde venitului care poate fi 

impozitat. Pentru a beneficia de scutire, 

contribuabilul va trebui să le dovedească 

autorităților fiscale din țara sa că venitul 

din străinătate provine din activități 

economice curente, susținute de personal, 

echipamente, active și localuri 



 

AM\1097068RO.doc  PE596.865v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

proporționale, care justifică venitul ce li 

se atribuie. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/103 

Amendamentul  103 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

în numele Grupului S&D 

 

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 7 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care un acord sau o serie 

de acorduri nu sunt luate în considerare în 

conformitate cu alineatul (1), obligația 

fiscală se calculează pe baza substanței 

economice în conformitate cu legislația 

națională. 

3. În cazul în care un acord sau o serie 

de acorduri nu sunt luate în considerare în 

conformitate cu alineatul (1), obligația 

fiscală se calculează pe baza substanței 

economice, astfel cum este definită la 

articolul 2, în conformitate cu legislația 

națională. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/104 

Amendamentul  104 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

în numele Grupului S&D 

 

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 

efective a impozitului pe profit mai mică 

de 15 %; această rată se evaluează pe 

baza profitului înainte de aplicarea 

operațiunilor instituite de aceste țări 

pentru a reduce baza impozabilă supusă 

ratei; această rată se revizuiește anual pe 

baza evoluțiilor economice ale comerțului 

mondial; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/105 

Amendamentul  105 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

în numele Grupului S&D 

 

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 2 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre nu trebuie să aplice 

alineatul (1) în cazul în care o entitate are 

rezidența fiscală într-un stat membru sau 

într-o țară terță care este parte la Acordul 

privind SEE sau în ceea ce privește un 

sediu permanent al unei entități dintr-o țară 

terță care este situat pe teritoriul unui stat 

membru, cu excepția cazului în care sediul 

entității este pur artificial sau în măsura 

în care entitatea se angajează, în cursul 

activității sale, în demersuri care nu sunt 

oneste, întreprinse cu scopul principal de 

a obține un avantaj fiscal. 

Statele membre trebuie să aplice alineatul 

(1) în cazul în care o entitate are rezidența 

fiscală într-un stat membru sau într-o țară 

terță care este parte la Acordul privind SEE 

sau în ceea ce privește un sediu permanent 

al unei entități dintr-o țară terță care este 

situat pe teritoriul unui stat membru, cu 

excepția cazului în care contribuabilul 

poate stabili că întreprinderea străină 

controlată a fost înființată din motive 

comerciale valabile și desfășoară o 

activitate economică susținută de 

personal, echipamente, active și localuri 

proporționale care justifică venitul ce i se 

atribuie. În cazul specific al societăților de 

asigurări, faptul că o societate-mamă își 

reasigură riscurile prin intermediul 

propriilor filiale se consideră un demers 

lipsit de onestitate. 

Or. en 

 

 


