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1.6.2016 A8-0189/106 

Amendamentul  106 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 11 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) 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, 

totuși, în mod clar, că legătura dintre 

regimurile fiscale favorabile pentru 

brevete și C-D este de cele mai multe ori 

arbitrară și/sau artificială și, ca urmare a 

acestor regimuri, toate guvernele, inclusiv 

cele implicate într-o astfel de politică, se 

confruntă deseori cu scăderi accentuate 

ale veniturilor fiscale, întrucât modelele 

actuale au ca efect uniformizarea la un 

nivel inferior în ceea ce privește 

contribuțiile fiscale reale ale 

întreprinderilor multinaționale. Mai mult, 

până acum, nu s-a dovedit că regimurile 

fiscale favorabile pentru brevete, 

cunoaștere sau C-D stimulează inovarea 

în Uniune, iar C-D pot fi promovate mai 

bine prin intermediul subvențiilor sau al 

deductibilității fiscale directe pentru 

cheltuieli. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/107 

Amendamentul  107 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 A8-0189/108 

Amendamentul  108 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 A8-0189/109 

Amendamentul  109 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4a 

 Norma privind limitarea redevențelor 

 1. Costurile cu redevențele sunt 

deductibile integral în exercițiul financiar 

în care sunt angajate dacă venitul 

corespunzător încasat de beneficiarul 

redevenței sau al plăților taxei de licență 

efectuate de contribuabil este supus unei 

rate de impozitare efectivă care este cel 

puțin egală cu rata de impozitare efectivă 

ce s-ar fi aplicat contribuabilului în caz de 

nedeductibilitate. 

 2. Costurile cu redevențele în cazul 

cărora venitul corespunzător încasat de 

beneficiarul redevenței și al plăților taxei 

de licență este supus, la destinația finală, 

unei rate de impozitare efective mai mici 

decât rata de impozitare efectivă care s-ar 

aplica contribuabilului în caz de 

nedeductibilitate sunt deductibile doar 

proporțional cu diferența dintre ratele de 

impozitare efective. 

 În sensul prezentului alineat, 

„proporțional” înseamnă că, în cazul unei 

diferențe de x % între ratele de impozitare 

efective aplicabile contribuabilului și 

beneficiarului final al venitului din 

redevențe, o parte egală de x % din 
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costurile cu redevențele este deductibilă 

pentru contribuabil. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/110 

Amendamentul  110 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4b 

 Regimuri fiscale preferențiale bazate pe 

active necorporale 

 1. Un contribuabil care beneficiază 

sau începe să beneficieze, înainte de 

30.6.2016, de regimuri fiscale 

preferențiale bazate pe active necorporale 

(așa-numitele regimuri fiscale 

preferențiale pentru brevete sau 

proprietate intelectuală) care nu respectă 

abordarea bazată pe conexiune în 

versiune modificată nu mai beneficiază de 

aceste regimuri după 31.12.2017.  

 2. Niciun contribuabil care nu a 

beneficiat înainte de 30.6.2016 de 

regimuri fiscale preferențiale bazate pe 

active necorporale (așa-numitele regimuri 

fiscale preferențiale pentru brevete sau 

proprietate intelectuală) care nu respectă 

abordarea bazată pe conexiune în 

versiune modificată nu va beneficia de 

aceste regimuri. 

 3. Un contribuabil care beneficiază 

de regimuri fiscale preferențiale bazate pe 

active necorporale (așa-numitele regimuri 

fiscale preferențiale pentru brevete sau 

proprietate intelectuală) care respectă 



 

AM\1097065RO.doc  PE596.865v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

abordarea bazată pe conexiune în 

versiune modificată nu mai beneficiază de 

aceste regimuri după 31.12.2021. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/111 

Amendamentul  111 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 c (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4c 

 Jurisdicțiile opace sau care aplică 

impozitarea redusă 

 1. Un stat membru impune un 

impozit reținut la sursă pentru plăți 

efectuate de o entitate din acel stat 

membru către o entitate dintr-o jurisdicție 

opacă sau care aplică impozitarea redusă, 

astfel cum este definită în prezenta 

directivă, dacă entitatea din jurisdicția 

opacă sau care aplică impozitarea redusă 

nu este supusă unei impozitări minime 

efective. 

 2. Plățile care nu sunt efectuate în 

mod direct către o entitate dintr-o 

jurisdicție opacă sau care aplică 

impozitarea redusă, dar în privința cărora 

se poate presupune în mod rezonabil că 

sunt efectuate în mod indirect către o 

entitate dintr-o jurisdicție opacă sau care 

aplică impozitarea redusă, de exemplu, cu 

ajutorul unor intermediari din alte 

jurisdicții, fac, de asemenea, obiectul 

dispozițiilor prevăzute la alineatul (1). 

 3. Statele membre actualizează în 

timp util orice convenții de evitare a 

dublei impuneri care interzic în prezent 
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un astfel de nivel al impozitului reținut la 

sursă pentru a elimina orice bariere 

juridice din calea acestei măsuri de 

protecție colectivă. 

Or. en 

 

 


