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Amendamentul 8
Bogdan Rzońca
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție B9-0238/2019
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare
Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de faptul că constatările 
preliminare ale evaluării de impact a 
Secretariatului OCDE sugerează că efectul 
combinat al pilonului unu și al celui de al 
doilea pilon ar conduce la o creștere 
semnificativă a veniturilor fiscale la nivel 
mondial, precum și la o redistribuire a 
drepturilor de impozitare către jurisdicțiile 
de pe piață; ia act, în special, de faptul că 
pilonul doi ar genera o creștere 
semnificativă a veniturilor din impozitul pe 
profit la nivel mondial; înțelege că cei doi 
piloni nu ar afecta negativ problema 
critică a mediului de investiții22; invită 
statele membre să insiste ca OCDE să 
extindă domeniul de aplicare al evaluărilor 
sale de impact pentru a include diferite 
versiuni ale propunerilor și o analiză a 
modului în care prezența impozabilă ar 
afecta veniturile din impozitul pe profit ale 
fiecărei țări și să publice aceste evaluări ale 
impactului după finalizarea acestora, 
pentru a oferi orientările necesare cu 
privire la reformele propuse;

______________
22 Raportul fiscal al Secretarului General al 
OCDE adresat miniștrilor de finanțe și 
guvernatorilor băncilor centrale din cadrul 

10. ia act de faptul că constatările 
preliminare ale evaluării de impact a 
Secretariatului OCDE sugerează că efectul 
combinat al pilonului unu și al celui de al 
doilea pilon ar conduce la o creștere 
semnificativă a veniturilor fiscale la nivel 
mondial, precum și la o redistribuire a 
drepturilor de impozitare către jurisdicțiile 
de pe piață; ia act, în special, de faptul că 
pilonul doi ar genera o creștere 
semnificativă a veniturilor din impozitul pe 
profit la nivel mondial; înțelege că, deși 
pilonul unu nu poate afecta negativ 
chestiunea critică a mediului de 
investiții22, pilonul II poate, dacă este pus 
în aplicare fără a fi golit de substanță, să 
aibă un efect negativ asupra investițiilor 
care generează externalități pozitive; 
invită statele membre să insiste ca OCDE 
să extindă domeniul de aplicare al 
evaluărilor sale de impact pentru a include 
diferite versiuni ale propunerilor și o 
analiză a modului în care prezența 
impozabilă ar afecta veniturile din 
impozitul pe profit ale fiecărei țări și să 
publice aceste evaluări ale impactului după 
finalizarea acestora, pentru a oferi 
orientările necesare cu privire la reformele 
propuse;

______________
22 Raportul fiscal al Secretarului General al 
OCDE adresat miniștrilor de finanțe și 
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Amendamentul 9
Bogdan Rzońca
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție B9-0238/2019
Irene Tinagli
în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare
Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută ideea că această nouă 
prezență impozabilă ar fi o dispoziție de 
sine stătătoare care să elimine necesitatea 
de a revizui toate tratatele fiscale;

22. consideră că ar trebui să se 
mediteze mai mult la o reformulare a 
conceptului de sediu permanent, în ideea 
de a-l baza pe principiul prezenței 
economice, și nu pe prezența fizică;
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