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La 1 iulie 2021, 130 de jurisdicții ale Cadrului incluziv al Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE)/G20 au semnat un acord privind principalele caracteristici ale 
unei soluții bazate pe doi piloni pentru reformarea cadrului global de impozitare a 
societăților1: o realocare parțială a drepturilor de impozitare către jurisdicțiile de pe piață 
(pilonul 1) și stabilirea unei rate minime efective a impozitului pe profit la nivel mondial 
pentru profiturile multinaționalelor (pilonul 2). Alte două jurisdicții au semnat ulterior 
acordul, care a fost ulterior aprobat de miniștrii de finanțe ai G20 la 9 iulie 20212. Comisia 
consideră că acest acord marchează un pas istoric în modernizarea cadrului global de 
impozitare a societăților. În prezent, lucrările continuă în vederea soluționării în detaliu a 
chestiunilor tehnice rămase și a pregătirii unui plan de punere în aplicare la nivel mondial.

Noua administrație a Statelor Unite (SUA) a reluat în mod activ discuțiile și și-a exprimat 
sprijinul pentru procesul OCDE/G20. Aceasta a aderat în mod oficial la principalele 
caracteristici ale ambilor piloni ai acordului în cadrul reuniunii Cadrului incluziv al 
OCDE/G20 din 1 iulie 2021, iar secretarul trezoreriei SUA, Janet Yellen, a aprobat acordul în 
cadrul reuniunii miniștrilor de finanțe ai G20 din 9 iulie 2021. 

Finalizarea cu succes a procesului OCDE/G20 va necesita un efort final din partea tuturor 
părților, iar Comisia se angajează să se concentreze asupra acestui efort. Din acest motiv, 
Comisia a decis să își suspende în această perioadă lucrările cu privire la o propunere de taxă 
digitală ca nouă resursă proprie a UE.

1 Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the 
Economy – 1 July 2021 (oecd.org) [Declarație privind o soluție cu doi piloni pentru abordarea provocărilor 
fiscale care decurg din digitalizarea economiei - 1 iulie 2021 (oecd.org)] 
2 Communique-Third-G20-FMCBG-meeting-9-10-July-2021.pdf 


