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PROIECT DE OPINIE 
asupra 

propunerii de Directivă a  Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE 
în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul 
fiscal, COM (2015)135 şi asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu privind transparenţa fiscală în scopul combaterii 
evaziunii fiscale licite şi ilicite, COM (2015)136 

 
 
 

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 a propunerii de Directivă a  Consiliului de modificare a Directivei 
2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul 
fiscal, COM (2015)135 precum şi a Comunicării Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu privind transparenţa fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite şi ilicite, 
COM (2015)136. 

 În ceea ce priveşte Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu 
privind transparenţa fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite şi ilicite COM 
(2015)136, aceasta face parte din pachetul privind transparenţa fiscală prezentat la 18 martie 
2015, care constituie o primă etapă a unei acţiuni mai ample împotriva evaziunii fiscale a 
societăţilor (comerciale). 

Pachetul include şi: 

- Propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului 
[privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi] – COM(2015)129; 
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- Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce 
priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal – COM(2015)135 

Membrii Comisiei au fost informaţi cu privire la faptul că: 

- Comunicarea prezintă o reflecţie asupra combaterii evaziunii fiscale licite şi ilicite. În 
acest sens, este menţionată existenţa unor tehnici de planificare fiscală agresivă, prin care 
societăţi exploatează lacunele juridice ale sistemelor fiscale şi neconcordanţele dintre normele 
naţionale în scopul evitării plăţii impozitelor şi taxelor datorate, dar şi împrejurarea că regimurile 
fiscale din multe ţări permit societăţilor să îşi transfere în mod artificial profiturile către 
jurisdicţiile respective, efectul acelei practici fiind încurajarea planificării fiscale agresive; 

- Comunicarea va fi urmată de un plan de acţiune detaliat referitor la impozitarea 
societăţilor; 

- sunt tratate măsuri întreprinse la nivelul UE în vederea creşterii transparenţei în 
materie de fiscalitate, menţionându-se ca realizări şi revizuirea Directivei 2011/96 din 30 
noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor 
acestora din diferite state membre – prin Directiva 2015/121, revizuire menită să împiedice 
anumite practici fiscale abuzive ale societăţilor; 

În urma analizei materialelor prezentate, opinia Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
este favorabilă acţiunilor viitoare în scopul creşterii transparenţei în materie de fiscalitate. 

Referitor la propunerea de Directivă a  Consiliului de modificare a Directivei 
2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul 
fiscal, COM (2015)135, aceasta are ca obiectiv general sporirea transparenţei fiscale în Uniune 
în general datorită modificării semnificative a perspectivei statelor membre in privinţa practicilor 
fiscale, în particular în privinţa deciziilor fiscale. 

În scopul creşterii transparenţei, propunerea vizează consolidarea instrumentelor şi 
mecanismelor instituite de Directiva 2011/16, prin introducerea unei dispoziţii specifice 
referitoare la schimbul automat de informaţii privind deciziile fiscale transfrontaliere în avans 
şi acordurile de preţ în avans. 

Membrii Comisiei au dezbătut propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în 
domeniul fiscal, COM (2015)135 precum şi Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu privind transparenţa fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale 
licite şi ilicite, COM (2015)136 în şedinţa din data de 19 mai 2015. 

 
Propunerea obligă statele membre să schimbe în mod automat informaţii de bază privind 

deciziile transfrontaliere în avans şi acordurile de preţ în avans cu toate celelalte state membre. 
Acest lucru se bazează pe principiul conform căruia alte state membre sunt mai în măsură să 
evalueze impactul potenţial şi pertinenţa unor astfel de decizii decât statul membru care emite 
decizia. În cazurile corespunzătoare, statele membre care primesc informaţiile pot solicita 
informaţii suplimentare mai detaliate. 

În acest sens, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a luat act de următoarele dispoziţii 
ale propunerii: 
- schimbul de informaţii va privi decizii fiscale referitoare la aceleaşi impozite vizate de 
Directiva 2011/16; vor fi vizate deciziile transfrontaliere; 

- statele membre urmează a schimba informaţii cu privire la toate deciziile în vigoare sau viitoare 
emise într-o perioadă care începe cu zece ani înainte de data intrării în vigoare, dar care sunt încă 
valabile la data intrării în vigoare a directivei; 

- schimbul de informaţii va lua forma unui schimb automat obligatoriu pe bază trimestrială direct 
către celelalte state membre şi către Comisie; se va trece astfel de la schimbul bilateral între state 
(la cerere sau spontan) la un schimb multilateral între toate statele membre; 

- este stabilită o listă exemplificativă de informaţii care trebuie schimbate; 
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- directiva ar urma să instituie un registru central, accesibil tuturor statelor membre şi 
Comisiei; 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost informaţi cu privire la faptul că 
aspectele tehnice privind schimbul de informaţii urmează a fi definitivate, în vederea susţinerii, 
după consultarea ANAF (autoritate competentă pentru schimbul de informaţii cu statele 
membre) şi stabilirea împreună cu aceasta a unui punct de vedere comun ce va fi prezentat în 
cadrul următoarei reuniuni a grupului de lucru pe probleme fiscale de la Bruxelles. 
 

În urma analizei materialelor prezentate, opinia Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
este favorabilă măsurilor ce susţin propunerea Comisiei de extindere a aplicabilităţii Directivei 
2011/16/UE a Consiliului, precum şi a celor legate de transparenţa fiscală şi combaterea 
evaziunii fiscale. 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,                                           S E C R E T A R, 
 

         Viorel ȘTEFAN                                             Mihai – Aurel DONȚU 
 

 
 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Ioana Popescu 


