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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2020)0314),

– având în vedere articolele 113 și 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C9-0213/2020),

– având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare 
(A9-0000/2020),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ultimii ani, Comisia a 
monitorizat aplicarea și, în 2019, a realizat 
o evaluare a Directivei 2011/16/UE4. Deși 
s-au adus îmbunătățiri semnificative în 
domeniul schimbului automat de 
informații, există în continuare nevoia de a 

(2) În ultimii ani, Comisia a 
monitorizat aplicarea și, în 2019, a realizat 
o evaluare a Directivei 2011/16/UE4. Deși 
s-au adus îmbunătățiri semnificative în 
domeniul schimbului automat de 
informații, există în continuare nevoia de a 
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îmbunătăți dispozițiile existente referitoare 
la toate formele de schimburi de informații 
și de cooperare administrativă.

îmbunătăți dispozițiile existente referitoare 
la toate formele de schimburi de informații 
și de cooperare administrativă. În plus, ar 
trebui să fie consolidată capacitatea 
statelor membre de a prelucra cantitatea 
de informații financiare primite, iar 
resursele financiare, umane și 
informatice ale administrațiilor fiscale ar 
trebui să fie sporite.

__________________ __________________
4 Comisia Europeană, Document de lucru 
al serviciilor Comisiei, Evaluarea 
Directivei 2011/16/UE a Consiliului 
privind cooperarea administrativă în 
domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 
77/799/CEE, SWD(2019) 328 final.

4 Comisia Europeană, Document de lucru 
al serviciilor Comisiei, Evaluarea 
Directivei 2011/16/UE a Consiliului 
privind cooperarea administrativă în 
domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 
77/799/CEE, SWD(2019) 328 final.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În temeiul articolului 5 din 
Directiva 2011/16/UE, în urma unei cereri 
din partea autorității solicitante, autoritatea 
solicitată trebuie să comunice autorității 
solicitante orice informații de care dispune 
sau pe care le obține prin efectuarea de 
anchete administrative, care sunt relevante 
în mod previzibil pentru administrație și 
pentru punerea în aplicare a legislațiilor 
interne ale statelor membre cu privire la 
impozitele care intră în domeniul de 
aplicare al directivei menționate. Pentru a 
asigura eficacitatea schimburilor de 
informații și a preveni respingerea 
nejustificată a cererilor, precum și pentru a 
asigura claritatea și securitatea juridică atât 
pentru administrațiile fiscale, cât și pentru 
contribuabili, standardul relevanței 
previzibile ar trebui să fie delimitat în mod 
clar. În acest context, ar trebui să se 

(3) În temeiul articolului 5 din 
Directiva 2011/16/UE, în urma unei cereri 
din partea autorității solicitante, autoritatea 
solicitată trebuie să comunice autorității 
solicitante orice informații de care dispune 
sau pe care le obține prin efectuarea de 
anchete administrative, care sunt relevante 
în mod previzibil pentru administrație și 
pentru punerea în aplicare a legislațiilor 
interne ale statelor membre cu privire la 
impozitele care intră în domeniul de 
aplicare al directivei menționate. Pentru a 
asigura eficacitatea schimburilor de 
informații și a preveni respingerea 
nejustificată a cererilor, precum și pentru a 
asigura claritatea și securitatea juridică atât 
pentru administrațiile fiscale, cât și pentru 
contribuabili, standardul relevanței 
previzibile ar trebui să fie delimitat în mod 
clar, în conformitate cu jurisprudența 
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clarifice, de asemenea, că standardul 
relevanței previzibile nu ar trebui să se 
aplice cererilor de informații suplimentare 
care urmează unui schimb de informații în 
conformitate cu articolul 8a din Directiva 
2011/16/UE privind o decizie fiscală 
anticipată cu aplicare transfrontalieră sau 
un acord prealabil privind prețul de 
transfer.

Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
care prevede că termenul „relevanță 
previzibilă” este menit să asigure 
schimbul de informații în materie fiscală 
în cea mai mare măsură posibilă. În acest 
context, ar trebui să se clarifice, de 
asemenea, că standardul relevanței 
previzibile nu ar trebui să se aplice 
cererilor de informații suplimentare care 
urmează unui schimb de informații în 
conformitate cu articolul 8a din Directiva 
2011/16/UE privind o decizie fiscală 
anticipată cu aplicare transfrontalieră sau 
un acord prealabil privind prețul de 
transfer.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Astfel încât contribuabilii să fie 
informați în mod corect și complet, 
autoritățile competente ale statelor 
membre ar trebui să facă publice 
categoriile de venituri pentru care 
informațiile se comunică automat 
autorităților competente din alte state 
membre și țări terțe sau jurisdicții.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Evaluarea Directivei 2011/16/UE 
realizată de Comisie a demonstrat 

(16) Evaluarea Directivei 2011/16/UE 
realizată de Comisie a demonstrat 
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necesitatea unei monitorizări consecvente a 
eficacității aplicării directivei respective și 
a dispozițiilor de transpunere în dreptul 
intern care permit această aplicare. Pentru 
ca Comisia să poată monitoriza și evalua în 
continuare în mod adecvat eficacitatea 
schimburilor automate de informații în 
temeiul Directivei 2011/16/UE, statele 
membre ar trebui să aibă obligația de a 
comunica anual Comisiei statisticile cu 
privire la aceste schimburi.

necesitatea unei monitorizări consecvente a 
eficacității aplicării directivei respective și 
a dispozițiilor de transpunere în dreptul 
intern care permit această aplicare. Pentru 
ca Comisia să poată monitoriza și evalua în 
continuare în mod adecvat eficacitatea 
schimburilor automate de informații în 
temeiul Directivei 2011/16/UE, statele 
membre ar trebui să aibă obligația de a 
comunica anual Comisiei statisticile cu 
privire la aceste schimburi. De asemenea, 
acestea ar trebui să comunice anual 
Comisiei informații relevante privind 
obstacolele în calea punerii 
corespunzătoare în aplicare a directivei.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Controalele multilaterale efectuate 
cu sprijinul programului Fiscalis 2020 
instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
1286/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului5 au demonstrat avantajul 
controalelor coordonate asupra unuia sau 
mai multor contribuabili care prezintă un 
interes comun sau complementar pentru 
două sau mai multe administrații fiscale 
din Uniune. Întrucât nu există niciun temei 
juridic explicit pentru efectuarea de 
audituri comune, astfel de acțiuni comune 
se realizează în prezent pe baza 
dispozițiilor coroborate ale Directivei 
2011/16/UE referitoare la prezența 
funcționarilor străini pe teritoriul altui stat 
membru și la controalele simultane. 
Această practică s-a dovedit totuși, în 
multe cazuri, insuficientă și lipsită de 
claritate și securitate juridică.

(19) Controalele multilaterale efectuate 
cu sprijinul programului Fiscalis 2020 
instituit prin Regulamentul (UE) nr. 
1286/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului5 au demonstrat avantajul 
controalelor coordonate asupra unuia sau 
mai multor contribuabili care prezintă un 
interes comun sau complementar pentru 
două sau mai multe administrații fiscale 
din Uniune. Prin urmare, verificările la 
fața locului și auditurile comune ar trebui 
să facă parte din cadrul Uniunii pentru 
cooperarea între administrațiile fiscale. 
Întrucât nu există niciun temei juridic 
explicit pentru efectuarea de audituri 
comune, astfel de acțiuni comune se 
realizează în prezent pe baza dispozițiilor 
coroborate ale Directivei 2011/16/UE 
referitoare la prezența funcționarilor străini 
pe teritoriul altui stat membru și la 
controalele simultane. Această practică s-a 
dovedit totuși, în multe cazuri, insuficientă 
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și lipsită de claritate și securitate juridică.

__________________ __________________
5 Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a unui 
program de acțiune pentru a îmbunătăți 
funcționarea sistemelor de impozitare în 
Uniunea Europeană pentru perioada 2014-
2020 (Fiscalis 2020) și de abrogare a 
Deciziei nr. 1482/2007/CE (JO L 347, 
20.12.2013, p. 25).

5 Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a unui 
program de acțiune pentru a îmbunătăți 
funcționarea sistemelor de impozitare în 
Uniunea Europeană pentru perioada 2014-
2020 (Fiscalis 2020) și de abrogare a 
Deciziei nr. 1482/2007/CE (JO L 347, 
20.12.2013, p. 25).

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a asigura eficacitatea 
procesului, răspunsurile la cererile de 
efectuare a unor audituri comune ar trebui 
transmise într-un anumit termen specificat. 
Refuzurile ar trebui justificate în mod 
corespunzător. Modalitățile procedurale 
aplicabile unui audit comun ar trebui să fie 
cele ale statului membru în care are loc 
acțiunea relevantă de audit. În consecință, 
probele colectate în cursul unui audit 
comun ar trebui să fie recunoscute reciproc 
de statul (statele) membru (membre) 
participant(e). Este la fel de important ca 
autoritățile competente să convină asupra 
faptelor și circumstanțelor cazului și să 
depună eforturi pentru a ajunge la un acord 
privind modul în care trebuie interpretată 
poziția fiscală a persoanei (persoanelor) 
auditate. Pentru a asigura faptul că 
rezultatul unui audit comun poate fi pus în 
aplicare în statele membre participante, 
raportul final ar trebui să aibă o valoare 
juridică echivalentă cu cea a instrumentelor 
naționale relevante care sunt emise ca 
rezultat al unui audit efectuat în statele 

(21) Pentru a asigura eficacitatea 
procesului, răspunsurile la cererile de 
efectuare a unor audituri comune ar trebui 
transmise într-un anumit termen specificat. 
Refuzurile ar trebui justificate în mod 
corespunzător, iar autoritatea solicitantă 
ar trebui să aibă dreptul de a transmite un 
răspuns. Modalitățile procedurale 
aplicabile unui audit comun ar trebui să fie 
cele ale statului membru în care are loc 
acțiunea relevantă de audit. În consecință, 
probele colectate în cursul unui audit 
comun ar trebui să fie recunoscute reciproc 
de statul (statele) membru (membre) 
participant(e). Este la fel de important ca 
autoritățile competente să convină asupra 
faptelor și circumstanțelor cazului și să 
depună eforturi pentru a ajunge la un acord 
privind modul în care trebuie interpretată 
poziția fiscală a persoanei (persoanelor) 
auditate. Pentru a asigura faptul că 
rezultatul unui audit comun poate fi pus în 
aplicare în statele membre participante, 
raportul final ar trebui să aibă o valoare 
juridică echivalentă cu cea a instrumentelor 
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membre participante. Dacă este necesar, 
statele membre ar trebui să asigure cadrul 
juridic pentru realizarea unei ajustări 
corespunzătoare.

naționale relevante care sunt emise ca 
rezultat al unui audit efectuat în statele 
membre participante. Dacă este necesar, 
statele membre ar trebui să asigure cadrul 
juridic pentru realizarea unei ajustări 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Este la fel de important să se 
evidențieze faptul că nu numai schimbul 
de informații între autoritățile fiscale, ci și 
schimbul de bune practici contribuie la o 
colectare mai eficientă a impozitelor. În 
conformitate cu programul Fiscalis 2020, 
statele membre ar trebui să acorde 
prioritate schimbului de bune practici 
între autoritățile fiscale.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Orice prelucrare a datelor cu 
caracter personal efectuată în cadrul 
Directivei 2011/16/UE ar trebui să 
respecte în continuare Regulamentul 
(UE) 2016/679 și Regulamentul (UE) 
2018/1725. Prelucrarea datelor prevăzută 
în Directiva 2011/16/UE are exclusiv 
obiectivul de a servi unui interes public 
general în domeniul fiscal, și anume 
combaterea fraudei fiscale, a evaziunii 
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fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, 
protejarea veniturilor fiscale și 
promovarea unei impozitări echitabile, 
care consolidează oportunitățile de 
incluziune socială, politică și economică 
în statele membre. Prin urmare, 
trimiterile la dreptul relevant al Uniunii 
în materie de protecție a datelor din 
Directiva 2011/16/UE ar trebui 
actualizate și completate cu normele 
incluse în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă a fiecărui stat 
membru comunică autorității competente a 
oricărui alt stat membru, prin schimb 
automat, toate informațiile care sunt 
disponibile cu privire la rezidenții din acel 
stat membru și la următoarele categorii 
specifice de venituri și de capital, astfel 
cum sunt acestea înțelese în temeiul 
legislației naționale a statului membru care 
comunică informațiile:

Autoritatea competentă a fiecărui stat 
membru comunică autorității competente a 
oricărui alt stat membru, prin schimb 
automat, toate informațiile care sunt 
disponibile sau care ar putea fi puse la 
dispoziție în mod rezonabil cu privire la 
rezidenții din acel stat membru și la 
următoarele categorii specifice de venituri 
și de capital, astfel cum sunt acestea 
înțelese în temeiul legislației naționale a 
statului membru care comunică 
informațiile:

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează anual Comisia 
cu privire la cel puțin două categorii de 
venit și de capital menționate la primul 
paragraf, în legătură cu care comunică 
informații referitoare la rezidenții unui alt 
stat membru.

Statele membre informează anual Comisia 
cu privire la toate categoriile de venit și de 
capital menționate la primul paragraf, în 
legătură cu care comunică informații 
referitoare la rezidenții unui alt stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de 1 ianuarie 2023, statele 
membre informează Comisia cu privire la 
cel puțin patru categorii menționate la 
primul paragraf, în legătură cu care 
autoritatea competentă a fiecărui stat 
membru comunică, prin schimb automat, 
autorității competente a oricărui alt stat 
membru, informații referitoare la rezidenții 
respectivului alt stat membru. Informațiile 
vizează perioade impozabile care încep la 1 
ianuarie 2024 sau după această dată.

2. Înainte de 1 ianuarie 2023, statele 
membre informează Comisia cu privire la 
toate categoriile menționate la primul 
paragraf, în legătură cu care autoritatea 
competentă a fiecărui stat membru 
comunică, prin schimb automat, autorității 
competente a oricărui alt stat membru, 
informații referitoare la rezidenții 
respectivului alt stat membru. Informațiile 
vizează perioade impozabile care încep la 1 
ianuarie 2024 sau după această dată.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (3), primul paragraf se 
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elimină.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 3 a – paragraful 2 – litera a

Textul în vigoare Amendamentul

(ba) la alineatul (3a) paragraful al 
doilea, litera (a) se înlocuiește cu 
următorul text:

(a) numele, adresa, numărul (numerele) 
de identificare fiscală (NIF), precum și data 
și locul nașterii (în cazul unei persoane 
fizice) ale fiecărei Persoane care face 
obiectul raportării și care este Titular de 
cont al contului respectiv și, în cazul unei 
Entități care este Titular de cont și care, 
după aplicarea normelor de diligență 
fiscală prevăzute în anexe, este identificată 
ca având una sau mai multe Persoane care 
exercită controlul și care este o Persoană 
care face obiectul raportării, numele, 
adresa și NIF ale Entității, precum și 
numele, adresa, NIF și data și locul nașterii 
fiecărei Persoane care face obiectul 
raportării;

(a) numele, adresa, numărul (numerele) 
de identificare fiscală (NIF), precum și data 
și locul nașterii (în cazul unei persoane 
fizice) ale fiecărei Persoane care face 
obiectul raportării și care este Titular de 
cont și beneficiarul real al contului 
respectiv și, în cazul unei Entități care este 
Titular de cont și care, după aplicarea 
normelor de diligență fiscală prevăzute în 
anexe, este identificată ca având una sau 
mai multe Persoane care exercită controlul 
și care este o Persoană care face obiectul 
raportării, numele, adresa și NIF ale 
Entității, precum și numele, adresa, NIF și 
data și locul nașterii fiecărei Persoane care 
face obiectul raportării;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 - litera -a (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8a – alineatul 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Textul în vigoare Amendamentul

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:

Autoritatea competentă a unui stat membru 
în care s-a emis, s-a modificat sau s-a 
reînnoit o decizie fiscală anticipată cu 
aplicare transfrontalieră sau un acord 
prealabil privind prețul de transfer după 
data de 31 decembrie 2016 comunică, prin 
schimb automat, informații cu privire la 
acest lucru autorităților competente din 
toate celelalte state membre, precum și 
Comisiei Europene, cu limitarea cazurilor 
prevăzute la alineatul (8) din prezentul 
articol, în conformitate cu măsurile 
practice aplicabile adoptate în temeiul 
articolului 21.

„Autoritatea competentă a unui stat 
membru în care s-a emis, s-a modificat sau 
s-a reînnoit o decizie fiscală anticipată cu 
aplicare transfrontalieră sau un acord 
prealabil privind prețul de transfer sau un 
alt tip de acord informal cu caracter 
transfrontalier comunică, prin schimb 
automat, cu condiția ca decizia sau 
acordul în cauză să fie în continuare 
valabil(ă) și să nu aducă atingere 
alineatului (4), informații cu privire la 
acest lucru autorităților competente din 
toate celelalte state membre, precum și 
Comisiei Europene, cu limitarea cazurilor 
prevăzute la alineatul (8) din prezentul 
articol, în conformitate cu măsurile 
practice aplicabile adoptate în temeiul 
articolului 21.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -aa (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8a – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) la alineatul (2), al patrulea 
paragraf se elimină.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -ab (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) alineatul (4) se elimină.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -ac (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8a – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ac) se introduce următorul alineat:
„4a. În cazul deciziilor anticipate, 
precum deciziile fiscale naționale, și al 
altor acorduri informale excluse în 
temeiul alineatului (1), informațiile 
menționate la alineatul (6) fac obiectul 
schimburilor conform alineatelor (1) și 
(2).”

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8a – alineatul 6 – litera a

Textul în vigoare Amendamentul

(aa) la alineatul (6), litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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(a) identitatea persoanei, alta decât o 
persoană fizică, și, dacă este cazul, a 
grupului de persoane din care aceasta face 
parte;

„(a) identitatea persoanei, inclusiv a 
persoanelor fizice, și, dacă este cazul, a 
grupului de persoane din care aceasta face 
parte;”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8a – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(b) un rezumat al deciziei fiscale 
anticipate cu aplicare transfrontalieră sau al 
acordului prealabil privind prețul de 
transfer, inclusiv o descriere a activităților 
comerciale sau a tranzacției sau seriei de 
tranzacții relevante, precum și orice alte 
informații care ar putea ajuta autoritatea 
competentă să evalueze un posibil risc 
fiscal, fără să conducă la divulgarea unui 
secret comercial, industrial sau profesional 
sau a unui procedeu comercial ori a unor 
informații a căror divulgare ar fi contrară 
politicii publice;”;

„(b) un rezumat al deciziei fiscale 
anticipate cu aplicare transfrontalieră sau al 
acordului prealabil privind prețul de 
transfer, inclusiv o descriere a activităților 
comerciale sau a tranzacției sau seriei de 
tranzacții relevante, a tuturor implicațiilor 
fiscale directe și indirecte, precum cotele 
reale de impozitare, precum și orice alte 
informații care ar putea ajuta autoritatea 
competentă să evalueze un posibil risc 
fiscal, fără să conducă la divulgarea unui 
secret comercial, industrial sau profesional 
sau a unui procedeu comercial ori a unor 
informații a căror divulgare ar fi contrară 
politicii publice;”;

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8ac – alineatul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Identificatorul contului financiar în (h) Identificatorul contului financiar în 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701


PR\1214608RO.docx 17/31 PE658.793v01-00

RO

care se plătește sau se creditează 
Contraprestația, în măsura în care acesta 
este disponibil Operatorului platformei 
care are obligația raportării și dacă 
autoritatea competentă din statul membru 
în care își are reședința Vânzătorul nu a 
informat autoritățile competente din toate 
celelalte state membre că nu intenționează 
să utilizeze Identificatorul contului 
financiar în acest scop;

care se plătește sau se creditează 
Contraprestația, în măsura în care acesta 
este disponibil Operatorului platformei 
care are obligația raportării;

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (2) se elimină. eliminat

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8b – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(ba) la articolul 8b, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Înainte de 1 ianuarie 2019, Comisia 
înaintează un raport care furnizează o 
privire de ansamblu și o evaluare a 
statisticilor și a informațiilor primite în 
temeiul alineatului (1) al prezentului 
articol, referitor la aspecte precum costurile 
și beneficiile administrative și de altă 
natură relevante ale schimbului automat de 

2. Înainte de 1 ianuarie 2022, Comisia 
înaintează un raport care furnizează o 
privire de ansamblu și o evaluare a 
statisticilor și a informațiilor primite în 
temeiul alineatului (1) al prezentului 
articol, referitor la aspecte precum 
utilizarea efectivă a datelor primite de 
statele membre în scopuri fiscale sau în 
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informații, precum și la aspecte practice 
legate de acesta. Dacă este oportun, 
Comisia prezintă Consiliului o propunere 
privind categoriile și condițiile prevăzute la 
articolul 8 alineatul (1), inclusiv condiția ca 
informațiile referitoare la rezidenții din alte 
state membre să fie disponibile, sau 
elementele menționate la articolul 8 
alineatul (3a), ori ambele.

alte scopuri, costurile și beneficiile 
administrative și de altă natură relevante 
ale schimbului automat de informații, 
precum și la aspecte practice legate de 
acesta. Comisia prezintă Consiliului o 
propunere privind categoriile și condițiile 
prevăzute la articolul 8 alineatul (1), 
inclusiv condiția ca informațiile referitoare 
la rezidenții din alte state membre să fie 
disponibile sau să fie puse la dispoziție, și 
elementele menționate la articolul 8 
alineatul (3a), inclusiv proprietatea 
efectivă.

Atunci când examinează o propunere 
înaintată de Comisie, Consiliul evaluează 
consolidarea suplimentară a eficienței și a 
funcționării schimbului automat de 
informații și creșterea standardului aferent, 
pentru a se prevedea că:

Atunci când examinează o propunere 
înaintată de Comisie, Consiliul evaluează 
consolidarea suplimentară a eficienței și a 
funcționării schimbului automat de 
informații și creșterea standardului aferent, 
pentru a se prevedea că:

(a) autoritatea competentă din fiecare 
stat membru comunică, prin intermediul 
schimbului automat, autorității 
competente din orice alt stat membru 
informații referitoare la perioadele 
impozabile care încep la 1 ianuarie 2019, 
cu privire la rezidenții din acel alt stat 
membru în ceea ce privește toate 
categoriile de venituri și de capital 
enumerate la articolul 8 alineatul (1), 
astfel cum trebuie să fie înțelese în 
temeiul legislației naționale din statul 
membru care comunică informațiile; și

(a) listele de categorii de venit și de 
capital prevăzute la articolul 8 alineatul 
(1) sunt puse la dispoziție de statele 
membre, chiar dacă nu sunt disponibile în 
prezent, și sunt comunicate în mod 
corespunzător;

(b) listele de categorii și elemente 
prevăzute la articolul 8 alineatele (1) și 
(3a) se extind pentru a include alte 
categorii și elemente, inclusiv redevențele. 

(b) listele de elemente prevăzute la 
articolul 8 alineatul (3a) sunt extinse 
pentru a include date privind proprietarul 
efectiv real și pentru a combate problema 
circumvenției prin domicilii fiscale 
secundare sau multiple;
(c) statelor membre li se permite, în 
general, să folosească informațiile primite 
în alte scopuri decât cele menționate la 
articolul 16 alineatul (1);
(d) este evaluată corect utilizarea 
efectivă a datelor primite.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 11 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul comunicării informațiilor 
menționate la articolul 1 alineatul (1), 
autoritatea competentă a unui stat membru 
poate solicita autorității competente a unui 
alt stat membru ca funcționarii autorizați 
de cea dintâi, în conformitate cu 
modalitățile procedurale prevăzute de cea 
din urmă:

În scopul comunicării informațiilor 
menționate la articolul 1 alineatul (1), 
autoritatea competentă a unui stat membru 
poate solicita autorității competente a unui 
alt stat membru ca funcționarii autorizați 
de cea dintâi, în conformitate cu 
modalitățile procedurale prevăzute de cea 
din urmă:

(a) să fie prezenți în birourile în care își 
desfășoară activitatea autoritățile 
administrative ale statului membru 
solicitat;

(b) să fie prezenți la anchetele 
administrative efectuate pe teritoriul 
statului membru solicitat;

(a) să fie prezenți în birourile în care își 
desfășoară activitatea autoritățile 
administrative ale statului membru 
solicitat;

(b) să fie prezenți la anchetele 
administrative efectuate pe teritoriul 
statului membru solicitat;

(c) să participe la anchetele 
administrative desfășurate de statul 
membru solicitat prin intermediul 
mijloacelor de comunicare electronice, 
după caz.

(c) să participe la anchetele 
administrative desfășurate de statul 
membru solicitat prin intermediul 
mijloacelor de comunicare electronice, 
după caz.

O autoritate competentă răspunde la o 
cerere în conformitate cu primul paragraf 
în termen de 30 de zile, pentru a-și 
confirma acordul sau a-și comunica refuzul 
motivat autorității solicitante.

O autoritate competentă răspunde la o 
cerere în conformitate cu primul paragraf 
în termen de 30 de zile, pentru a-și 
confirma acordul sau a-și comunica refuzul 
motivat autorității solicitante.

Atunci când se transmite un refuz 
motivat, autoritatea solicitantă poate 
contacta din nou autoritatea competentă, 
cu elemente suplimentare, cu scopul de a 
obține o autorizație pentru ca 
funcționarul său public să îndeplinească 
sarcinile menționate la alineatul (1) litera 
(a), (b) sau (c). Autoritatea competentă 
răspunde la cea de a doua cerere în 
termen de 30 de zile de la primirea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20200701
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acesteia.
În cazul în care informațiile solicitate sunt 
incluse în documente la care funcționarii 
autorității solicitate au acces, funcționarii 
autorității solicitante primesc copii ale 
documentelor care conțin informațiile 
solicitate.”;

În cazul în care informațiile solicitate sunt 
incluse în documentația la care au acces 
funcționarii autorității solicitate, 
funcționarii autorității solicitante primesc 
copii ale documentelor care conțin 
informațiile solicitate.”;

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2011/16/UE
Articolul 12a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care o autoritate 
competentă dintr-un stat membru solicită 
autorității competente dintr-un alt stat 
membru (sau autorităților competente din 
alte state membre) să desfășoare un audit 
comun asupra uneia sau a mai multor 
persoane care prezintă interes comun sau 
complementar pentru toate statele membre 
respective, autoritățile solicitate răspund la 
cerere în termen de 30 de zile de la data 
primirii acesteia.

2. În cazul în care o autoritate 
competentă dintr-unul sau mai multe state 
membre solicită autorității competente 
dintr-un alt stat membru (sau autorităților 
competente din alte state membre) să 
desfășoare un audit comun asupra uneia 
sau a mai multor persoane care prezintă 
interes comun sau complementar pentru 
toate statele membre respective, autoritățile 
solicitate răspund la cerere în termen de 30 
de zile de la data primirii acesteia.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2011/16/UE
Articolul 12a – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. O cerere de efectuare a unui audit 
comun de către autoritatea competentă 
dintr-un stat membru poate fi respinsă 

3. O cerere de efectuare a unui audit 
comun de către autoritatea competentă 
dintr-un stat membru poate fi respinsă în 
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pentru motive justificate și, în special, 
pentru oricare dintre următoarele:

mod justificat pentru următoarele motive:

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2011/16/UE
Articolul 12a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea solicitată respinge cererea, 
aceasta informează persoana solicitantă 
(persoanele solicitante) cu privire la 
motivele deciziei sale.

Dacă autoritatea solicitată respinge cererea, 
aceasta informează persoana solicitantă 
(persoanele solicitante) pentru care dintre 
cele două motive menționate la alineatul 
(3) a fost respinsă solicitarea.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Informațiile și documentele primite 
conform prezentei directive pot fi utilizate 
în alte scopuri decât cele menționate la 
alineatul (1), cu permisiunea autorității 
competente a statului membru care 
comunică informații conform prezentei 
directive și numai în măsura în care acest 
lucru este permis în temeiul legislației 
statului membru al autorității competente 
care primește informațiile. 

2. Informațiile și documentele primite 
conform prezentei directive de către o 
autoritate competentă dintr-un stat 
membru pot fi utilizate în alte scopuri 
decât cele menționate la alineatul (1) 
numai în măsura în care acest lucru este 
permis în temeiul legislației statului 
membru al autorității competente care 
primește informațiile.

Autoritatea competentă a fiecărui stat 
membru comunică autorităților 
competente din toate celelalte state 
membre o listă cu scopurile pentru care se 
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pot utiliza informațiile și documentele, 
altele decât cele menționate la alineatul 
(1), în conformitate cu dreptul său intern. 
Autoritatea competentă care primește 
informații poate utiliza informațiile și 
documentele primite fără permisiunea 
menționată la primul paragraf pentru 
oricare dintre scopurile enumerate de 
statul membru care comunică 
informațiile.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alineatul (4) se elimină.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre examinează și 
evaluează, în jurisdicțiile lor, eficacitatea 
cooperării administrative în conformitate 
cu prezenta directivă în scopul combaterii 
evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor 
fiscale și comunică anual Comisiei 
rezultatele evaluării lor.

2. Statele membre examinează și 
evaluează, în jurisdicțiile lor, eficacitatea 
cooperării administrative în conformitate 
cu prezenta directivă în scopul combaterii 
evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor 
fiscale și comunică anual Comisiei 
rezultatele evaluării lor. Rezultatele 
respective sunt făcute publice, ținând cont 
de drepturile contribuabililor și de 
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caracterul confidențial. Informațiile nu 
sunt dezagregate la un nivel ce ar putea 
permite atribuirea lor unui anumit 
contribuabil.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23a – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(17a) la articolul 23a, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

1. În conformitate cu dispozițiile 
aplicabile autorităților din Uniune, 
Comisia păstrează confidențialitatea 
informațiilor care îi sunt comunicate în 
temeiul prezentei directive, informații care 
nu pot fi utilizate în alte scopuri în afară 
de cele necesare pentru a stabili dacă și în 
ce măsură statele membre se conformează 
prezentei directive.

1. Informațiile care îi sunt 
comunicate Comisiei în temeiul prezentei 
directive sunt confidențiale, în măsura în 
care informațiile respective pot fi atribuite 
unui anumit contribuabil, iar dezvăluirea 
lor ar încălca drepturile contribuabililor.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23a – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Informațiile comunicate Comisiei 
de un stat membru în temeiul articolului 
23, precum și orice raport sau document 
elaborat de Comisie pe baza acestor 
informații pot fi transmise altor state 

2. Informațiile comunicate Comisiei 
de un stat membru în temeiul articolului 
23, precum și orice raport sau document 
elaborat de Comisie pe baza acestor 
informații ce pot fi atribuite, pot fi 
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membre. Astfel de informații transmise 
intră sub incidența secretului de serviciu și 
beneficiază de protecția acordată 
informațiilor asemănătoare conform 
legislației interne a statului membru care 
le-a primit.

transmise altor state membre. Astfel de 
informații transmise intră sub incidența 
secretului de serviciu și beneficiază de 
protecția acordată informațiilor 
asemănătoare conform legislației interne a 
statului membru care le-a primit.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23a – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele și documentele întocmite de 
Comisie, menționate în primul paragraf, 
pot fi utilizate de statele membre doar în 
scopuri analitice, nu se publică și nici nu 
se pun la dispoziția unei alte persoane sau 
a unui alt organism fără acordul expres al 
Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Raportorul are îndoieli cu privire la faptul că acest paragraf ar fi în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 
30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului 
și ale Comisiei, aflat în vigoare.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23a – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere primului și celui de Comisia publică anual rezumate 



PR\1214608RO.docx 25/31 PE658.793v01-00

RO

al doilea paragraf, Comisia poate publica 
anual rezumate anonimizate ale datelor 
statistice pe care i le comunică statele 
membre în conformitate cu articolul 23 
alineatul (4).

anonimizate ale datelor statistice pe care i 
le comunică statele membre în 
conformitate cu articolul 23 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Directiva 2011/16/UE
Articolul 25 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele 
referitoare la sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor naționale adoptate 
în temeiul prezentei directive și în ceea ce 
privește articolele 8aa, 8ab și 8ac și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute 
trebuie să fie eficace, proporționale și cu 
efect de descurajare.

Statele membre stabilesc normele 
referitoare la sancțiunile aplicabile pentru 
încălcarea dispozițiilor naționale adoptate 
în temeiul prezentei directive și în ceea ce 
privește articolele 8aa, 8ab și 8ac și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acestora, în conformitate cu 
anexa V. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) se adaugă următorul articol:
„Articolul 25b
Clauza de revizuire
La doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia evaluează 
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punerea în aplicare a obligației de 
raportare de către Operatorii platformelor 
care au obligația raportării și poate 
prezenta propuneri legislative pentru 
crearea unei autorități europene de 
supraveghere, în cazul în care se 
consideră oportun.”

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta anexă conține, de asemenea, mai 
multe propuneri privind sancțiunile, în 
conformitate cu articolul 25a, care pot fi 
aplicate de către statele membre.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – secțiunea I – partea A – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „Operator al platformei care are 
obligația raportării, dar care este exclus” 
înseamnă un Operator al platformei care 
are obligația raportării și ale cărui 
venituri nu depășesc 100 000 de EUR 
într-o perioadă de trei ani.

Or. en
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – secțiunea I – partea A – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „Activitate relevantă exclusă” 
înseamnă orice schimb de bunuri și 
servicii care nu este remunerat și nu este 
monetar.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – secțiunea IV – partea C – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
evaluează eficiența procedurilor 
administrative și calitatea punerii în 
aplicare a procedurilor de diligență 
fiscală și a cerințelor de raportare. 
Evaluarea poate fi însoțită de propuneri 
legislative, dacă este nevoie de 
îmbunătățiri.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – secțiunea IV – partea Fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fa. Sancțiuni impuse în cazul 
încălcărilor
Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării obligațiilor de raportare de 
către Operatorii platformelor care au 
obligația raportării. Sancțiunile prevăzute 
trebuie să fie eficace, proporționale și cu 
efect de descurajare. Statele membre sunt 
invitate să asigure un set comun de 
sancțiuni, pentru a asigura aplicarea 
unor sancțiuni similare în Uniune și a 
evita înregistrările efectuate cu 
exploatarea celor mai favorabile condiții, 
în funcție de severitatea sancțiunilor 
aplicate.
Statele membre sunt încurajate, în 
special, să ia în considerare, cu titlu de 
sancțiuni, opțiuni de limitare a 
mijloacelor de plată reglementate sau 
perceperea unor taxe suplimentare per 
tranzacție.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 15 iulie 2020, Comisia a publicat un pachet legislativ în domeniul fiscal, care conține trei 
inițiative separate, dar complementare, inclusiv un plan de acțiune pentru o fiscalitate 
echitabilă și simplă în sprijinul strategiei de redresare și o propunere legislativă de modificare 
a Directivei privind cooperarea administrativă (DAC7).

Propunerea DAC7 vizează extinderea normelor UE privind transparența fiscală la platformele 
digitale. Dacă este adoptată, această propunere prevede că statele membre vor face în mod 
automat schimb de informații privind veniturile generate de vânzători pe platformele digitale. 
Aceasta le va permite autorităților naționale să identifice situații în care ar trebui plătite 
impozite și, de asemenea, va reduce sarcina administrativă a platformelor, care trebuie să 
respecte diferite cerințe naționale de raportare. În plus, subraportarea veniturilor obținute prin 
platformele digitale conduce la o concurență neloială între economia tradițională și economia 
platformelor digitale. Mai mult, propunerea sugerează o serie de ajustări ale directivei, 
inclusiv dispoziții privind audituri comune ale autorităților fiscale, o referire explicită la 
posibilitatea transmiterii unor cereri referitoare la grupuri din partea unui stat membru către 
altul sau clarificarea conceptului de relevanță previzibilă, printre altele.

Provocările pe care le presupune digitalizarea economiei trebuie să fie abordate, pentru a 
garanta faptul că veniturile obținute prin platformele digitale sunt raportate corect autorităților 
fiscale. Numai printr-un sistem fiabil de obligații de raportare și de trasabilitate a 
evenimentelor impozabile pentru autoritățile fiscale ne vom putea asigura că veniturile 
obținute de vânzători sunt impozitate în mod corespunzător în statul membru respectiv și 
contribuie la creșterea veniturilor fiscale ale statelor membre. În plus, criza provocată de 
pandemia de COVID-19 ne-a reamintit cât de important este să protejăm finanțele publice și 
că trebuie crescute veniturile pentru a putea face față efectelor economice și sociale ale 
pandemiei, precum și pentru a finanța investițiile viitoare necesare în Europa.

Ținând cont de cele expuse mai sus, propunerea DAC7 reprezintă un pas important pentru 
continuarea luptei împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, 
precum și pentru intensificarea cooperării și a schimbului de informații dintre autoritățile 
fiscale din Uniune. Așadar propunerea Comisiei trebuie salutată, căci ne apropie și mai mult 
de un schimb complet de informații privind toate veniturile și activele obținute și deținute de 
contribuabilii din UE. Prin urmare, DAC7 constituie un nou pas către o globalizare 
economică reconciliată cu impozitarea echitabilă și corectă a veniturilor și a avuției. Statele 
membre își vor recăpăta capacitatea de a impozita toate veniturile și avuțiile obținute sau 
deținute la nivel transfrontalier de către cetățenii lor, într-o manieră eficientă, echitabilă și 
corectă, doar dacă informațiile privind veniturile și avuțiile circulă în mod automat dincolo de 
frontiere. DAC și sistemul global al Standardului comun de raportare ne-au ajutat să ne 
apropiem de acest obiectiv. Însă, în special, bunurile imobile, fiduciile, acțiunile la societăți 
comerciale aflate sub pragul de proprietate de 25 %, unele forme de câștiguri de capital și 
criptoactivele trebuie să fie incluse integral în schimbul automat de informații în viitorul 
apropiat. Prin urmare, trebuie să fie cunoscut în mod efectiv beneficiarul real, nu doar cel 
legal. De asemenea, statele membre trebuie să facă progrese la disponibilitatea datelor și să nu 
se bazeze doar pe datele existente.

Totuși, această propunere poate fi modificată pozitiv între timp, prin următoarele 
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recomandări:

 În temeiul articolului 8, ar trebui partajate automat nu numai informațiile disponibile, 
ci și informațiile care ar putea fi puse la dispoziție în mod rezonabil de către statul 
membru;

 Statele membre ar trebui să aibă, în general, libertatea de a folosi informațiile primite 
în alte scopuri decât cele fiscale. Ca atare, a fost eliminată permisiunea obligatorie din 
partea autorității competente a statului membru de origine, iar statul membru al 
autorității competente destinatare poate folosi informațiile în măsura în care acest 
lucru este permis de legislația statului membru al autorității competente care primește 
informațiile;

 Consolidarea schimbului de informații privind deciziile cu aplicare transfrontalieră și 
acordurile prealabile privind prețul de transfer, prin extinderea sferei de aplicare la 
deciziile informale și la deciziile fiscale naționale;

 Evaluarea și analiza comunicate de statele membre Comisiei Europene ar trebui să fie 
publicate în măsura în care aceste evaluări nu dezvăluie informații care ar putea fi 
atribuite unui anumit contribuabil;

 Prevederea obligației Comisiei de a publica anual sinteze anonimizate ale datelor 
statistice primite de statele membre;

 Includerea unei definiții a „activităților relevante excluse” și a „operatorilor 
platformelor care au obligația raportării și care sunt excluși”, pentru a reduce sarcina 
birocratică asupra platformelor mici și a permite excluderea activităților neremunerate 
și nemonetare.

 Menționarea anumitor tipuri de sancțiuni pe care le pot folosi statele membre dacă 
platformele nu își îndeplinesc obligațiile și solicitarea unei armonizări a sancțiunilor 
între statele membre, pentru a sprijini punerea în aplicare uniformă și eficace de către 
toate platformele.

 Introducerea unei clauze de revizuire, astfel încât Comisia să poată evalua eficiența 
punerii în aplicare a acestei obligații de raportare, și luarea în considerare a posibilității 
de a numi o autoritate europeană de supraveghere care să se ocupe de asigurarea 
respectării directivei, dacă se consideră necesar.

Trebuie precizat faptul că Consiliul a ajuns la un acord la nivel tehnic, pe care miniștrii îl 
sprijină. Din păcate, acest acord reduce eficacitatea dispozițiilor din propunerea DAC7 în 
anumite domenii-cheie. Aceste domenii-cheie, astfel cum sunt enumerate mai jos, ar trebui 
lăsate nemodificate, conform propunerilor Comisiei Europene:

 În ceea ce privește auditurile comune, acordul Consiliului reduce semnificativ 
eficacitatea propunerii Comisiei Europene, din diferite puncte de vedere, cum ar fi 
eliminarea motivelor justificate pentru respingerea unui audit comun de către 
autoritățile competente, prelungirea mai multor termene-limită pentru răspuns, 
eliminarea posibilității ca persoanele să solicite un audit comun și reducerea cerințelor 
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pentru un raport final;

 În ceea ce privește „vânzătorii raportabili”, Consiliul propune adăugarea unui plafon și 
a unui prag arbitrare pentru activitățile de închiriere a bunurilor imobile;

 În ceea ce privește aplicarea dispozițiilor din directivă, Consiliul a propus amânarea 
acestora pentru încă un an. Comisia a propus ca directiva să fie aplicabilă începând cu 
ianuarie 2022. Acum, Consiliul propune anul 2023 și chiar sugerează o derogare 
pentru normele privind auditurile comune; acestea s-ar aplica doar începând cu 
ianuarie 2024.

În final, se pare că Consiliul nu va lua în considerare opiniile Parlamentului European, ceea ce 
este regretabil. Aceste acțiuni ar trebui interpretate drept contravenind principiilor cooperării 
sincere și rolului Parlamentului European într-un proces consultativ, astfel cum este prevăzut 
la articolul 115 din TFUE. În acest context, trebuie reiterată necesitatea aplicării unei 
majorități calificate în chestiunile fiscale. Rolul Parlamentului European în examinarea 
conceperii și a punerii în aplicare a directivelor privind cooperarea administrativă în domeniul 
fiscal ar trebui luat în serios.


