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Domnule Preşedinte,

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Propunerea 
Comisiei de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 
2013/34/UE în ceea ce priveşte comunicarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de 
informaţii privind impozitul pe profit [COM(2016) 198 final].

Propunerea face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri ambiţioase menite să combată 
evitarea de către întreprinderi a obligaţiilor de plată a impozitului pe profit, ceea ce 
reprezintă o prioritate politică pentru Comisie.

Comisia salută sprijinul amplu al Camerei Deputaţilor pentru obiectivele propunerii şi ia act 
de îndoielile sale referitoare la (1) necesitatea de a se concentra doar asupra 
contribuabililor care pun efectiv în aplicare strategii de planificare fiscală agresivă şi (2) 
necesitatea de a asigura respectarea secretului de afaceri al societăţilor.

Comisia profită de această ocazie pentru a oferi o serie de clarificări în legătură cu 
propunerea sa şi îşi exprimă încrederea că acestea vor constitui un răspuns la preocupările 
formulate de Camera Deputaţilor.

La elaborarea propunerii, s-a acordat atenţie protejării secretului de afaceri al societăţilor 
şi evitării sarcinilor administrative inutile. Propunerea a fost ajustată astfel încât să vizeze 
numai societăţile cele mai importante care, având în vedere mărimea şi complexitatea lor, 
sunt cele mai în măsură să practice planificarea fiscală agresivă şi să facă publică numai o 
serie limitată de informaţii, în mare parte deja disponibile în registrele statelor membre. 
Noile principii de transparenţă ar face ca aceste informaţii să fie accesibile mai uşor şi la 
nivel mai centralizat şi ar asigura beneficii suplimentare în UE, în special pentru cetăţeni.

Precizările de mai sus se bazează pe propunerea iniţială prezentată de Comisie şi aflată în 
prezent în procesul legislativ la care participă atât Parlamentul European, cât şi Consiliul, 
în cadrul acestuia din urmă fiind reprezentat şi Guvernul României.
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Propunerea este în prezent discutată de Comisie şi colegiuitori, iar Comisia este în 
continuare încrezătoare că se va ajunge la un acord în viitorul apropiat.

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Frans TIMMERMANS 
Prim-vicepreşedinte

Valdis Dombrovskis 
Vicepreşedinte

2


