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Amendamentul 1
Andreas Schwab, Martin Hlaváček
Raportori
Damien Carême, Niels Fuglsang

Raport A9-0103/2021
Andreas Schwab, Martin Hlaváček
Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor 
digitale și o posibilă taxă digitală europeană
(2021/2010(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că al doilea pilon 
urmărește să abordeze restul provocărilor 
BEPS, în special asigurând faptul că 
întreprinderile multinaționale mari, 
inclusiv cele digitalizate, plătesc o rată 
minimă efectivă a impozitului pe profit, 
indiferent unde sunt situate; consideră că 
orice rată minimă efectivă ar trebui să fie 
stabilită la un nivel echitabil și suficient 
pentru a descuraja transferul profiturilor și 
a preveni concurența fiscală dăunătoare;

16. subliniază că al doilea pilon 
urmărește să abordeze restul provocărilor 
BEPS, în special asigurând faptul că 
întreprinderile multinaționale mari, 
inclusiv cele digitalizate, plătesc o rată 
minimă efectivă a impozitului pe profit, 
indiferent unde sunt situate; salută noul 
impuls dat negocierilor din cadrul CI al 
G20/OCDE de recentele propuneri ale 
administrației SUA privind „un stimulent 
puternic pentru națiuni de a se alătura 
unui acord global care pune în aplicare 
norme fiscale minime la nivel mondial”; 
observă că astfel de propuneri includ o 
creștere la 21 % a impozitului minim pe 
venitul global provenit din imobilizările 
necorporale și impozitat la un nivel redus 
(GILTI) și o rată a SHIELD (stoparea 
inversiunilor dăunătoare și eliminarea 
evoluțiilor cu un nivel scăzut de 
impozitare) care ar fi echivalentă cu rata 
GILTI în cazul în care nu se ajunge la un 
acord global cu privire la pilonul II1; 
consideră că orice rată minimă efectivă ar 
trebui să fie stabilită la un nivel echitabil și 
suficient pentru a descuraja transferul 
profiturilor și a preveni concurența fiscală 
dăunătoare;

_____________________
1 The Made In America Tax Plan (Planul 
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de impozitare „Made In America”), 2021, 
US Department of the Treasury, p. 12.
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Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor 
digitale și o posibilă taxă digitală europeană
(2021/2010(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și Consiliul să 
intensifice dialogul cu noua administrație a 
SUA privind politica fiscală digitală, cu 
scopul de a găsi o abordare comună în 
cadrul negocierilor din CI al G20/OCDE 
înainte de luna iunie 2021; salută declarația 
recentă a noii administrații a SUA privind 
reangajarea în mod activ în negocierile din 
cadrul OCDE, pentru a se ajunge la un 
acord și a se renunța la conceptul „sferei de 
siguranță”; invită statele membre să se 
opună clauzei „sferei de siguranță”, care 
riscă să submineze grav eforturile de 
reformă; invită Comisia să continue cu o 
propunere proprie privind abordarea 
provocărilor pe care le prezintă economia 
digitalizată, dacă va fi inclusă o clauză a 
„sferei de siguranță” în pilonul I al 
reformei; reamintește, în această privință, 
propunerea pe termen lung a Comisiei care 
vizează o prezență digitală substanțială;

23. invită Comisia și Consiliul să 
intensifice dialogul cu noua administrație a 
SUA privind politica fiscală digitală, cu 
scopul de a găsi o abordare comună în 
cadrul negocierilor din CI al G20/OCDE 
înainte de luna iunie 2021; salută declarația 
recentă a noii administrații a SUA privind 
reangajarea în mod activ în negocierile din 
cadrul OCDE, pentru a se ajunge la un 
acord și a se renunța la conceptul „sferei de 
siguranță”; invită Comisia să evalueze cu 
atenție implicațiile noilor ajustări propuse 
de SUA pentru pilonul I; invită statele 
membre să se opună clauzei „sferei de 
siguranță”, care riscă să submineze grav 
eforturile de reformă; invită Comisia să 
continue cu o propunere proprie privind 
abordarea provocărilor pe care le prezintă 
economia digitalizată, dacă va fi inclusă o 
clauză a „sferei de siguranță” în pilonul I al 
reformei; reamintește, în această privință, 
propunerea pe termen lung a Comisiei care 
vizează o prezență digitală substanțială;
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Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor 
digitale și o posibilă taxă digitală europeană
(2021/2010(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. îndeamnă Comisia să includă 
poziția Parlamentului atunci când 
pregătește propuneri legislative privind o 
taxă digitală a UE ca resursă proprie și 
decizia revizuită privind resursele proprii și 
invită Consiliul să adopte rapid propunerea 
în conformitate cu foaia de parcurs; 
încurajează instituțiile să se angajeze rapid 
și constructiv în „dialogul periodic” 
prevăzut în foaia de parcurs convenită 
privind resursele proprii; îndeamnă 
Consiliul European să aprobe un rol de 
lider ferm al UE în eforturile depuse la 
nivel mondial pentru o impozitare mai 
echitabilă, prin luarea de măsuri rapide și 
hotărâte în vederea introducerii unei taxe 
digitale ca resursă proprie în cursul anului 
2021;

57. îndeamnă Comisia să includă 
poziția Parlamentului atunci când 
pregătește propuneri legislative privind o 
taxă digitală a UE ca resursă proprie și 
decizia revizuită privind resursele proprii și 
invită Consiliul să adopte rapid propunerea 
în conformitate cu foaia de parcurs; 
încurajează instituțiile să se angajeze rapid 
și constructiv în „dialogul periodic” 
prevăzut în foaia de parcurs convenită 
privind resursele proprii; îndeamnă 
Consiliul European să aprobe un rol de 
lider ferm al UE în eforturile depuse la 
nivel mondial pentru o impozitare mai 
echitabilă, prin luarea de măsuri rapide și 
hotărâte în vederea introducerii unei taxe 
digitale ca resursă proprie în cursul anului 
2021; salută, în acest sens, declarația 
membrilor Consiliului European din 25 
martie 2021, care subliniază 
angajamentul lor față de acest efort;
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