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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei intitulată „ Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, 
competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană” {COM(2016) 682 final} şi la propunerile de 
directive ale Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor 
(COM(2016) 683 final} şi o bază fiscală comună a societăţilor (COM(2016) 685final}.

Una dintre principalele priorităţi politice ale Comisiei este ca impozitarea să devină mai 
echitabilă şi mai eficientă în Uniunea Europeană, astfel cum se prevede în Planul de acţiune 
din iunie 2015 privind impozitarea echitabilă şi eficientă a întreprinderilor în 
Uniunea Europeană (COM(2015) 302final}. în ultimii doi ani, Comisia a promovat o agendă 
ambiţioasă pentru combaterea evaziunii fiscale şi a încercărilor de evitare a obligaţiilor 
fiscale. Plecând de la măsurile deja luate, este acum necesară o reformă mai cuprinzătoare a 
sistemului de impozitare a societăţilor comerciale din Uniunea Europeană, care să asigure o 
impozitare mai echitabilă şi un mediu fiscal previzibil şi favorabil creşterii economice pentru 
mediul de afaceri.

Comisia salută sprijinul amplu al Camerei Deputaţilor în ceea ce priveşte obiectivele 
propunerilor şi constată cu plăcere că aceasta împărtăşeşte punctul de vedere conform 
căruia, pentru a realiza cel mai bine obiectivele urmărite, acţiunea ar trebui realizată la 
nivelul Uniunii Europene.

Comisia salută, de asemenea, sprijinul exprimat de Camera Deputaţilor pentru introducerea 
unui sistem temporar de compensare transfrontaliera a pierderilor şi de noi stimulente pentru 
cercetare şi dezvoltare în cadrul bazei comune. în acest sens, Comisia ia act de sugestia 
privind introducerea de dispoziţii care vizează certificarea activităţilor de cercetare şi 
dezyoltare, astfel încât activităţile eligibile să fie încadrate unitar în toate statele membre.

In ceea ce priveşte consolidarea, propunerea de directivă privind o bază fiscală consolidată 
comună a societăţilor este concepută astfel încât să aibă o dimensiune transfrontaliera, 
scopul propunerii fiind promovarea creşterii economice pe piaţa internă şi reducerea 
planificării fiscale agresive. Comisia are convingerea că nu s-ar putea obţine toate beneficiile
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bazei fiscale comune fără consolidarea şi distribuirea bazei comune între diferitele state 
membre implicate în activitatea societăţii comerciale. în acest sens, Comisia confirmă faptul 
că cei trei factori din formula de repartizare se concentrează pe elemente care reflectă 
activitatea economică reală şi care nu sunt uşor de transferat între jurisdicţii.
л

In ceea ce priveşte impactul bugetar al adoptării acestor propuneri, Comisia face trimitere la 
evaluarea impactului care însoţeşte propunerile. Trebuie însă subliniat faptul că opţiunile de 
politică naţionale vor determina efectul exact asupra veniturilor statelor membre. Evident, 
Comisia salută orice demers menit să clarifice mai bine impactul bugetar al propunerilor 
pentru statele membre.

Precizările de mai sus au la bază propunerea iniţială prezentată de Comisie, care urmează, 
în prezent, cursul legislativ în cadrul Consiliului. Comisia va ţine seama de opinia 
Camerei Deputaţilor în contextul discuţiilor care au loc în prezent cu statele membre în 
Consiliu.

Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte

Pierre Moscovici 
Membru al Comisiei


