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La finalul lunii septembrie vor începe negocierile trialog între Consiliu, Comisie și Parla-

mentul European referitoare la revizuirea Directivei privind drepturile acționarilor 

(2014/0121-COD). Un punct esențial este  crearea cadrului legal care va obliga compani-

ile multinaționale să raporteze în mod public informațiile financiare referitoare la taxele 

și impozitele plătite în fiecare țară în care operează. 

Transparency International, alături de alte 38 de organizații europene și-au exprimat susține-

rea fermă pentru adoptarea raportării financiare publice, defalcată pe țări, în cadrul acestei di-

rective, întrucât acest standard de transparență va promova competitivitatea și investițiile, înlă-

turând în același timp de pe piață companiile corupte. 

O evaluare a impactului realizată de Comisia Europeană arată că investițiile ar putea crește ca 

urmare a acestui model de transparență,  întrucât investitorii se vor simți mai în siguranță să 

investească în companii care își demonstrează în mod activ angajamentul de a respecta cel 

mai înalt grad de transparență. De asemenea, un plus de transparență poate elimina practicile 

nocive ieșite la iveală în ultimii ani în companiile multinaționale care doresc să opereze pe pia-

ța europeană, dar care vor să facă acest lucru exploatând sistemul fiscal pentru a-și reduce, 

aproape la zero, plata taxelor și impozitelor.  

Transparența fiscală va contribui totodată la uniformizarea condițiilor de concurență pentru 

IMM-urile europene și  companiile multinaționale. În prezent, IMM-urile – care de altfel contri-

buie cel mai mult la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Europa – sunt în 

dezavantaj față de companiile multinaționale, care își transferă profiturile în paradise fiscale.  

În multe cazuri, IMM-urile sunt deja obligate să dezvăluie mare parte a informațiilor care vor fi 

cerute companiilor multinaționale prin Directiva amintită. Prin urmare, nu este vorba de impu-

nerea unor poveri nejustificate mediului de afaceri, ci mai degrabă de crearea unui cadru în 

care toate companiile, indiferent de mărime, să aibă șanse egale. 

Directiva pentru drepturile acționarilor 

raportarea publică defalcată pe țări 

I n t r o d u c e r e  
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Transparency International face apel la preșe-

dintele Comisiei Europene Jean-Claude Junker 

să susțină în mod public legislația care va per-

mite cetățenilor să monitorizeze taxele și impo-

zitele plătite de companiile multinaționale în 

țările în care își desfășoară activitatea. 

Apelul Transparency International vine în contextul 

dialogului între președintele CE și comisia Decizii 

fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte simila-

re (numită pe scurt TAXE), din cadrul Parlamentu-

lui European. Comisia TAXE a fost înființată după 

ce s-a descoperit că autoritățile de la Luxemburg 

au aprobat strategiile agresive aplicate de sute de 

companii multinaționale pentru a evita plata taxe-

lor și impozitelor. Jean-Claude Junker a fost 6 ani 

ministru de finanțe și ulterior, timp de 18 ani, prim-

ministru al Luxemburgului, înainte de a fi numit 

președinte al CE. 

Pe baza dezvăluirilor făcute de un avertizor de in-

tegritate, Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de 

Investigație (International Consortium of Investiga-

tive Journalists – ICIJ) a arătat că peste 300 de 

companii multinaționale primiseră asigurări din 

partea autorităților luxemburgheze referitor la lega-

litatea strategiilor care le permiteau să își reducă 

plata taxelor la nivel global. Aranjamentele nu erau 

cunoscute publicului larg. 

Carl Dohan, președintele Transparency Internatio-

nal UE, a declarat: „Mulțumită eforturilor depuse 

de avertizorii de integritate și de jurnaliști, vedem 

acum acțiuni întreprinse de UE cu privire la prac-

tici considerate abuzive de marea majoritate. Însă 

nu ar trebui să fie necesar ca oamenii să își riște 

carierele și reputațiile pentru ca astfel de informații 

să fie cunoscute publicului. Buna guvernare și bu-

nul simț cer ca cetățenii europeni să cunoască in-

formațiile de bază despre taxele și impozitele plăti-

te de companii. Președintele Junker ar trebui să 

susțină, fără echivoc, acest principiu în fața repre-

zentanților cetățenilor.” 

În sistemul actual, companiile multinaționale cu 

sediul central în UE nu sunt obligate să facă publi-

ce informațiile privind activitățile lor, taxele și impo-

zitele pe care le plătesc în fiecare țară în care ope-

rează. Transparency International solicită regle-

mentări UE care să ceară companiilor  să publice 

date financiare cheie din fiecare țară în care ope-

rează (raportare defalcată pe țări „country-by-

country reporting”). Acesta este un instrument im-

portant pentru a combate evaziunea fiscală și a 

scoate la iveală cazurile multinaționalelor care be-

neficiază de tratament fiscal preferențial. Astfel 

poate fi semnalată corupția. 

În mod special, această măsură de raportare va 

avea un impact pozitiv asupra colectării fiscale în 

țările aflate în curs de dezvoltare, întrucât în pre-

zent pierderile cauzate de schemele de evitare a 

taxelor folosite de corporații sunt mai mari decât 

resursele primite prin asistența oficială de dezvol-

tare. Raportul Investițiilor Globale de anul acesta 

al Conferinței ONU pentru Comerț și Dezvoltare 

(UNCTAD) estimează că pierderile țărilor în curs 

de dezvoltare cauzate de abuzurile fiscale ale mul-

tinaționalelor ating 100 de miliarde de dolari pe an. 

În iulie 2015, Parlamentul European a votat deja în 

favoarea unor măsuri care cer marilor companii 

europene să facă publice informațiile fiscale, ca 

parte a revizuirii Directivei privind drepturile acțio-

narilor. Între timp, comisia Europeană analizează 

rezultatele  celei mai recente consultări publice 

referitoare la transparența fiscală corporativă, ale 

cărei rezultate vor fi incluse în evaluarea impactu-

lui asupra legislației la nivelul UE.  

Transparency International: Președintele Junker 

trebuie să susțină monitorizarea publică a  

taxelor și impozitelor plătite de multinaționale 
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ADVOCACY TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

PENTRU SUSȚINEREA TRANSPARENȚEI FISCALE CORPORATIVE 

 

TI încurajează guvernele să susțină raportarea publică,  

defalcată pe țări, în cadrul negocierilor trilaterale  

În pregătirea negocierilor anunțate pentru 30 Septembrie 2015, Transparency International și alte 38 de 

organizații neguvernamentale din Europa au transmis miniștrilor de finanțe ai statelor membre solicitarea 

ca, în calitate de membri ai Consiliului European, să susțină raportarea publică defalcată pe țări, în cadrul 

negocierilor amintite.În același timp, Biroul UE al Transparency International a transmis reprezentanțelor 

permanente ale statelor membre pe lângă Uniunea Europeană solicitarea de a susține adoptarea acestei 

măsuri. 

 

TI a participat la consultarea publică derulată de Comisia Europeană  

În cadrul consultării publice derulate de Comisia Europeană cu privire la transparența corporativă, 

Transparency International a transmis mai multe argumente în favoarea raportării fiscale publice, defal-

cate pe țări, ca măsură optimă pentru promovarea răspunderii companiilor multinaționale în fața cetățeni-

lor. 

 

TI a solicitat europarlamentarilor să voteze Directiva privind drepturile acționarilor 

Înainte ca Directiva privind drepturile acționarilor revizuită să fie supusă votului în Parlamentul European, 

Transparency International a transmis europarlamentarilor informații referitoare la raportarea publică de-

falcată pe țări și beneficiile acesteia pentru economia europeană, precum și solicitarea de a vota în fa-

voarea acestei măsuri. Mai multe detalii găsiți pe pagina noastră: http://www.transparency.org.ro/stiri/

comunicate_de_presa/2015/8iunie/index.html    

 

TI România parte a campaniei de advocacy a coaliției globale anticorupție 

TI România s-a alăturat campaniei de advocacy, coordonată de Biroul UE al TI, transmițând ministrului 

de finanțe Eugen Teodorovici și tuturor eurodeputaților români toate informațiile necesare în vederea 

susținerii transparenței fiscale corporative. Totodată, experții TI-RO au participat la formularea argumen-

telor în favoarea raportării fiscale publice, defalcate pe țări, în cadrul consultării derulate de Comisia Eu-

ropeană.De asemenea, pentru a informa publicul și partenerii despre măsurile pentru consolidarea tran-

sparenței corporative, atât în domeniul financiar cât și în cel nefinanciar, TI România a dedicat 

newsletterul cu numărul 11 acestui subiect. Vă invităm să citiți publicația pe pagina noastră: http://

www.transparency.org.ro/stiri/newsletter/TIRONewsletter201511/index.html   
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