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21.2.2018 A8-0016/43 

Amendamentul  43 

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Persoanele care au acces la 

informații referitoare la nereguli fiscale 

în legătură cu modalitățile 

transfrontaliere raportabile, inclusiv la 

cazuri de evaziune fiscală și evitare a 

obligațiilor fiscale, ar trebui să fie 

încurajate să le raporteze autorităților și 

să coopereze cu autoritățile și ar trebui să 

fie pe deplin protejate de acestea sub toate 

formele, în conformitate cu cadrul juridic 

al fiecărui stat membru. 

Or. en 



 

AM\1146550RO.docx  PE616.043v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

21.2.2018 A8-0016/44 

Amendamentul  44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comunicarea informațiilor 

referitoare la modalitățile de planificare 

fiscală potențial agresivă cu dimensiune 

transfrontalieră poate contribui în mod 

eficace la eforturile de creare a unui mediu 

de fiscalitate echitabilă în cadrul pieței 

interne. În acest context, impunerea asupra 

intermediarilor a obligației de a informa 

autoritățile fiscale cu privire la anumite 

modalități transfrontaliere care ar putea fi 

utilizate în scopul evitării obligațiilor 

fiscale ar constitui un pas în direcția cea 

bună. Pentru a dezvolta o politică mai 

cuprinzătoare, ar fi de asemenea esențial ca 

un al doilea pas, după comunicarea 

informațiilor, să fie împărtășirea de către 

autoritățile fiscale a acestor informații 

omologilor lor din alte state membre. 

Aceste mecanisme ar trebui să sporească și 

eficacitatea SCR. În plus, ar fi esențial să 

se acorde acces Comisiei la un volum 

suficient de informații care să îi permită 

acesteia să monitorizeze buna funcționare a 

prezentei directive. Acest acces al Comisiei 

la informații nu scutește un stat membru de 

obligațiile sale de a notifica toate ajutoarele 

(6) Comunicarea informațiilor 

referitoare la modalitățile de planificare 

fiscală potențial agresivă cu dimensiune 

transfrontalieră poate contribui în mod 

eficace la eforturile de creare a unui mediu 

de fiscalitate echitabilă în cadrul pieței 

interne. În acest context, impunerea asupra 

intermediarilor, auditorilor și 

contribuabililor a obligației de a informa 

autoritățile fiscale cu privire la anumite 

modalități transfrontaliere care ar putea fi 

utilizate în scopul evitării obligațiilor 

fiscale ar constitui un pas în direcția cea 

bună. Pentru a dezvolta o politică mai 

cuprinzătoare, ar fi de asemenea esențial ca 

un al doilea pas, după comunicarea 

informațiilor, să fie împărtășirea de către 

autoritățile fiscale a acestor informații 

omologilor lor din alte state membre. 

Aceste mecanisme ar trebui să sporească și 

eficacitatea SCR. În plus, ar fi esențial să 

se acorde acces Comisiei la un volum 

suficient de informații care să îi permită 

acesteia să monitorizeze buna funcționare a 

prezentei directive. Acest acces al Comisiei 

la informații nu scutește un stat membru de 
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de stat Comisiei. obligațiile sale de a notifica toate ajutoarele 

de stat Comisiei. Comisia ar trebui să aibă 

obligația de a publica liste trimestriale ale 

modalităților transfrontaliere raportabile, 

incluzând contribuabilii și intermediarii 

implicați în aceste modalități. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Amendamentul  45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pentru a asigura buna funcționare a 

pieței și pentru a preveni apariția de lacune 

în cadrul normativ propus, obligația de 

comunicare a informațiilor ar trebui impusă 

asupra tuturor actorilor care sunt implicați 

de obicei în conceperea, comercializarea, 

organizarea sau gestionarea implementării 

unei tranzacții transfrontaliere raportabile 

sau a unei serii de astfel de tranzacții, 

precum și asupra celor care oferă asistență 

sau consiliere. De asemenea, nu ar trebui 

pierdut din vedere faptul că, în anumite 

cazuri, obligația de comunicare a 

informațiilor nu ar putea fi impusă unui 

intermediar din cauza unui privilegiu 

juridic profesional sau în cazul în care nu 

există niciun intermediar deoarece, de 

exemplu, contribuabilul concepe și 

implementează singur o schemă. Așadar, 

ar fi esențial ca, în astfel de circumstanțe, 

autoritățile fiscale să nu piardă 

posibilitatea de a primi informații cu 

privire la modalitățile fiscale care este 

posibil să fie legate de planificarea fiscală 

agresivă. Prin urmare, ar fi necesar ca, în 

aceste cazuri, obligația de comunicare a 

(8) Pentru a asigura buna funcționare a 

pieței și pentru a preveni apariția de lacune 

în cadrul normativ propus, obligația de 

comunicare a informațiilor ar trebui impusă 

asupra contribuabililor și a tuturor 

actorilor care sunt implicați de obicei în 

conceperea, comercializarea, organizarea 

sau gestionarea implementării unei 

tranzacții transfrontaliere raportabile sau a 

unei serii de astfel de tranzacții, precum și 

asupra celor care oferă asistență sau 

consiliere. Obligația de raportare are, de 

asemenea, un efect disuasiv, iar 

impunerea cerinței referitoare la 

comunicare contribuabilului va garanta 

că utilizatorul unei scheme fiscale 

potențial agresive este conștient de faptul 

că schema va fi examinată și ar putea fi 

anulată și/sau ar putea duce la impunerea 

unei sancțiuni. În cazul în care 

promotorul își are sediul în străinătate, 

obligația de comunicare a informațiilor ar 

trebui să îi revină atât contribuabilului, 

cât și intermediarului stabilit în 

străinătate. În cazul în care există 

preocupări și/sau dificultăți practice 
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informațiilor să fie transferată asupra 

contribuabilului care beneficiază de 

modalitatea respectivă. 

referitoare la respectarea și punerea în 

aplicare a normelor de către promotorii 

cu sediul în străinătate, ar trebui avută în 

vedere posibilitatea impunerii de 

sancțiuni, care pot include, de exemplu, 

restricționarea dreptului promotorilor 

respectivi la atribuirea de contracte 

publice. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Amendamentul  46 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru a îmbunătăți perspectivele 

de eficacitate ale prezentei directive, statele 

membre ar trebui să stabilească sancțiuni 

împotriva încălcării normelor naționale de 

punere în aplicare a prezentei directive și 

să asigure faptul că aceste sancțiuni se 

aplică efectiv în practică, sunt 

proporționale și au un efect disuasiv. 

(13) Pentru a îmbunătăți perspectivele 

de eficacitate ale prezentei directive, statele 

membre ar trebui să stabilească sancțiuni 

împotriva încălcării normelor naționale de 

punere în aplicare a prezentei directive și 

să asigure faptul că aceste sancțiuni se 

aplică efectiv în practică, sunt 

proporționale și au un efect disuasiv. 

Statele membre ar trebui să instituie un 

sistem prin intermediul căruia să facă 

publice numele promotorilor și ale 

contribuabililor care nu informează 

autoritățile fiscale competente cu privire 

la schemele de evitare a obligațiilor 

fiscale. În cazul în care aceste practici au 

un caracter extrem și sunt repetate, ar 

trebui examinată, de asemenea, 

posibilitatea de a revoca licența 

profesională a societății în cauză, astfel 

cum se recomandă la articolul 165 din 

Raportul final al Comisiei speciale pentru 

decizii fiscale a Parlamentului European. 

Or. en 

 


