
 

AM\1100070RO.doc  PE585.332v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

4.7.2016 A8-0223/1 

Amendamentul  1 

Jeppe Kofod 

în numele Grupului S&D 

Michael Theurer 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul T 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

T. întrucât unele jurisdicții fiscale 

contribuie în mod activ la conceperea de 

politici fiscale agresive pentru 

întreprinderile multinaționale care, astfel, 

pot valorifica aceste oportunități pentru a 

evita impozitarea; întrucât, în pofida 

angajamentelor asumate de aceste 

jurisdicții în sensul schimbului automat 

de informații fiscale cu alte țări, în unele 

jurisdicții, rata statutară sau efectivă a 

impozitului pe profit este aproape zero sau 

chiar egală cu 0 %; întrucât unele dintre 

aceste jurisdicții figurează pe lista neagră 

a mai multor state membre; întrucât 

Grupul de lucru pentru codul de conduită 

privind impozitarea întreprinderilor a 

evaluat regimurile fiscale specifice din 

unele jurisdicții, ceea ce a condus la 

reforme în țările respective; 

T. întrucât unele jurisdicții fiscale specifice 

contribuie în mod activ la conceperea de 

politici fiscale agresive în numele 

întreprinderilor multinaționale care, astfel, 

evită impozitarea; întrucât, în unele 

jurisdicții, rata impozitului pe profit este 

aproape zero sau chiar egală cu 0 %; 

întrucât complexitatea diferitelor sisteme 

fiscale conduce la o lipsă de transparență 

nocivă la nivel global; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Jeppe Kofod 

în numele Grupului S&D 

Michael Theurer 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că Directiva privind 

cooperarea administrativă, după ce a fost 

supusă unui număr de două modificări 

consecutive ad hoc privind schimbul 

automat referitor la deciziile fiscale și 

privind raportarea pentru fiecare țară în 

parte, ar trebui acum revizuită integral, în 

special, dar nu numai, pentru a reduce și în 

final pentru a elimina excepțiile actuale de 

la principiul schimbului de informații; 

5. consideră că Directiva privind 

cooperarea administrativă, după ce a fost 

supusă mai multor modificări consecutive 

ad hoc privind schimbul automat referitor 

la deciziile fiscale și privind raportarea 

pentru fiecare țară în parte, ar trebui acum 

reformată integral, în special, dar nu 

numai, pentru a reduce și în final pentru a 

elimina excepțiile actuale de la principiul 

schimbului de informații; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Jeppe Kofod 

în numele Grupului S&D 

Michael Theurer 
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Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. solicită crearea unui registru global al 

tuturor activelor deținute de persoane 

fizice, societăți și de toate entitățile, 

precum fonduri fiduciare și fundații, la care 

autoritățile fiscale să aibă acces deplin și 

care să includă garanții adecvate pentru 

protejarea confidențialității informațiilor 

cuprinse în registru; 

78. solicită realizarea unui studiu privind 

fezabilitatea unui registru global al tuturor 

activelor financiare deținute de persoane 

fizice, societăți și de toate entitățile, 

precum fonduri fiduciare și fundații, la care 

autoritățile fiscale să aibă acces deplin și 

care să includă garanții adecvate pentru 

protejarea confidențialității informațiilor 

cuprinse în registru; 

Or. en 

 

 


