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 În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților,  republicat,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru 
analizarea respectării principiului subsidiarităţii şi dezbatere pe fond, cu Propunerea 
de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2011/16/UE în 
ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea 
spălării banilor,  document legislativ, adoptat de către Comisia Europeană, în data 
de 5 iulie 2016. 
 
 Propunerea de Directivă va modifica Directiva 2011/16/UE, în sensul 
asigurării de către statele membre, prin lege, a accesului autorităţilor fiscale la 
mecanismele, procedurile, documentele şi informaţiile specificate în articolele 13, 30, 
31, 32a1 şi 40 din Directiva 2015/849. 
 
 Obiectivul propunerii de Directivă este instituirea unei cooperări 
administrative eficiente între statele membre şi monitorizarea efectivă a instituţiilor 
financiare, în condiţii compatibile cu buna funcţionare a pieţei interne. Demersul va 
asigura accesul autorităţilor fiscale la toate documentele şi mecanismele privind 
combaterea spălării banilor precum şi de a asigura confirmarea faptului că instituţiile 
financire aplică în mod corespunzător Directiva 2011/16/UE, identificând în mod 
corect şi raportând beneficiarii reali ai structurilor intermediare. 

  

 La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 27 
septembrie 2016, și-au înregistrat prezența un număr de 29 deputați din totalul de 
29 de membri. 
 



 2

 La analizarea propunerii de Directivă au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. 
 
   In urma examinării Propunerii de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de 
modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la 
informații privind combaterea spălării banilor, deputaţii prezenţi la lucrări apreciază 
că : 
 
 - propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii,  deoarece obiectivul 
nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la 
nivel regional şi local, dar datorită dimeniunilor şi efectelor ce vor fi produse de 
Directivă, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii; 
 - consideră că schimbul automat va asigura un acces extins al autorităţilor 
fiscale la informaţiile disponibile atât în privinţa conturilor existente cât şi a celor noi, 
asigurându-se o monitorizare a informaţiilor privind beneficiarii reali din spatele 
entităţilor intermediare; 
 - măsurile propuse vor contribui în mod direct la combaterea fenomenului de 
evaziune fiscală, spălarea banilor şi finanţarea terorismului.  
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