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PROIECT DE OPINIE 

asupra 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu Un sistem de 
impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 

domenii-cheie, COM (2015) 302 
 

 
 

În conformitate cu Hotărârea  Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind procedura 
de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor 
de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 
parlamentelor naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru 
examinarea pe fond cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European  şi Consiliu Un 
sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 
domenii-cheie, COM (2015) 302. 

Prin Comunicarea Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil şi eficient în 
Uniunea Europeană: 5 domnii –cheie adoptată la 17 iunie 2015, Comisia a prezentat un plan de 
acţiuni prin care se stabilesc o serie de măsuri menite să creeze un cadru juridic mai echitabil şi 
orientat spre creştere. Potrivit Comisiei, planul de măsuri cuprinde elementele esenţiale pentru 
evitarea transferului profitului şi pentru combaterea planificării fiscale agresive. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data de 06 octombrie 2015, a luat 
act de principalele obiective pentru a îndeplini obiectivul de impozitare mai echitabilă şi mai 
eficientă şi pentru a combate în mod eficace evaziunea fiscală practicată de întreprinderi, acestea 
fiind: 

- restabilirea legăturii dintre impozitare şi locul în care se desfăşoară activitatea economică; 

- asigurarea faptului că statele membre pot evalua corect activitatea întreprinderilor aflate în 
jurisdicţia lor; 

- crearea unui mediu de fiscalitate a întreprinderilor competitiv şi favorabil creşterii economice 
în UE, având ca rezultat un sector corporativ mai rezilient, în conformitate cu recomandările 
formulate în cadrul semestrului european; 
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- protejarea pieţei unice şi asigurarea unei abordări solide a UE referitoare la chestiunile 
externe legate de impozitul pe profit, inclusiv la măsurile de implementare a proiectului 
BEPS al OCDE, pentru a putea face faţă jurisdicţiilor fiscale necooperante şi pentru a creşte 
transparenţa fiscală. 

Planul de acţiune prezintă o serie de măsuri care să faciliteze atingerea obiectivelor 
menţionate anterior. Măsurile se concentrează pe domenii în care acţiunea UE ar putea să 
asigure în mod optim abordarea problemelor de fiscalitate corporativă şi focalizarea asupra 
anumitor tipuri de abuzuri. Aceasta include abordarea mecanismelor care au fost identificate în 
interiorul UE şi la nivel mondial drept cele mai susceptibile de a facilita planificarea fiscală 
agresivă, cum ar fi preţurile de transfer, regimurile fiscale favorabile brevetelor şi îndatorarea. 

Pachetul de măsuri cuprinde: 

1) Regândirea propunerii privind baza fiscală comună consolidată a companiilor 
(CCCTB); 

2) Asigurarea unei impozitări echitabile acolo unde profitul este generat; 

3) Măsuri pentru un mediu fiscal mai bun; 

4) Intrumente UE pentru coordonare; 

5) Creşterea transparenţei fiscale. 
 

 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci susţine continuarea discuţiilor tehnice pentru 
armonizarea regulilor fiscale de stabilire a bazei impozabile pentru companii, impozitarea adusă 
mai aproape de locul unde sunt generate profiturile şi asigurarea unei impozitări a profiturilor 
mai eficientă, precum şi măsurile privind regimurile preferenţiale de impozitare care leagă 
impozitarea de locul unde a fost generată valoarea impozabilă. 

 
  

     
 
 
 
 
 
 
P R E Ş E D I N T E,                          S E C R E T A R, 
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Consilier parlamentar, 
Ioana Popescu 
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