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RECOMANDAREA COMISIEI 

din 21.3.2018 

referitoare la impozitarea societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292, 

întrucât: 

(1) Comunicarea Comisiei intitulată „Un sistem de impozitare echitabil și eficient în 

Uniunea Europeană pentru piața unică digitală”
1
, adoptată la 21 septembrie 2017, 

afirma că sunt necesare noi norme internaționale specifice provocărilor ridicate de 

economia digitală, pentru a determina unde este creată valoarea companiilor și care 

este modul în care ar trebui atribuită în scopuri fiscale. Pentru a face progrese în 

legătură cu abordările avute în vedere în Raportul privind acțiunea 1 a proiectului 

BEPS (erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor) al Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)/G20, intitulat „Addressing the Tax 

Challenges of the Digital Economy”
2
 și publicat în octombrie 2015, și examinate mai 

amănunțit în „Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018” al 

OCDE
3
, acest lucru ar implica reformarea normelor fiscale internaționale referitoare la 

noțiunea de sediu permanent, la stabilirea prețurilor de transfer și la atribuirea 

profitului aplicabile activităților legate de furnizarea de servicii digitale. 

(2) Concluziile Consiliului European din 19 octombrie 2017 subliniau că este nevoie de 

un sistem de impozitare eficace și echitabil, adecvat pentru era digitală, și că se 

așteaptă cu interes propuneri adecvate din partea Comisiei până la începutul anului 

2018. În concluziile sale din 5 decembrie 2017, Consiliul ECOFIN a subliniat că o 

definiție acceptată la nivel mondial a sediului permanent și normele aferente privind 

stabilirea prețurilor de transfer și atribuirea profitului ar trebui să rămână esențiale și 

atunci când sunt abordate provocările impozitării profiturilor din economia digitală și a 

încurajat o strânsă cooperare între Uniune, OCDE și alți parteneri internaționali pentru 

a se răspunde provocărilor legate de impozitarea profiturilor din economia digitală.  

(3) De asemenea, în cadrul acelorași concluzii, Consiliul ECOFIN a adresat OCDE 

solicitarea de a găsi soluții adecvate pentru modernizarea rețelei globale a convențiilor 

de evitare a dublei impuneri și de a modifica modelul său de convenție fiscală și 

observațiile aferente, precum și Liniile sale directoare privind stabilirea prețurilor de 

transfer și Orientările sale privind atribuirea profiturilor către sediile permanente, 

pentru a răspunde acestor provocări mondiale. 

                                                 
1 COM(2017) 547 final. 
2 OCDE (2015), „Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”, acțiunea 1 - Raport final 

2015, Proiect privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor al OCDE/G20, OECD 

Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en. 
3 OCDE (2018), „Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive 

Framework on BEPS”, Proiect privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor al 

OCDE/G20, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en. 
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(4) Noțiunea de sediu permanent, astfel cum este prevăzută în prezent la articolul 5 din 

Modelul de convenție fiscală al OCDE, trebuie să fie revizuită pentru a lua în 

considerare criterii precum veniturile și alte criterii bazate pe utilizatori pentru 

determinarea „prezenței digitale substanțiale” a unei întreprinderi. Normele de 

atribuire a profitului, astfel cum sunt prevăzute în prezent la articolele 7 și 9 din 

Modelul de convenție fiscală al OCDE și în Liniile directoare ale OCDE privind 

stabilirea prețurilor de transfer, ar trebui să fie revizuite pentru a se ține seama, de 

exemplu, de contribuția utilizatorilor și a datelor la crearea de valoare. Eforturile 

internaționale ar trebui să includă o analiză suplimentară a utilizării metodei împărțirii 

profitului pentru a se asigura o repartizare echitabilă a profiturilor către prezența 

digitală substanțială sau în raport cu aceasta. 

(5) Convențiile de evitare a dublei impuneri joacă un rol important în încurajarea 

eficienței comerțului transfrontalier, prin îmbunătățirea gradului de certitudine pentru 

contribuabili în ceea ce privește tranzacțiile lor internaționale. Atunci când încheie o 

convenție de evitare a dublei impuneri, statele contractante convin să își repartizeze 

între ele drepturile de impozitare, cu scopul de a elimina dubla impunere și, prin 

urmare, de a încuraja activitatea și creșterea economică. Prin urmare, ar trebui să se 

promoveze efectuarea de revizuiri și de completări corespunzătoare în ceea ce privește 

convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de statele membre cu partenerii lor 

din afara Uniunii, pentru a se asigura coerența între piața unică digitală și economia 

mondială. 

(6) Statele membre sunt invitate să utilizeze dispozițiile propunerii de directivă a 

Consiliului de stabilire a normelor referitoare la impozitarea societăților în cazul unei 

prezențe digitale substanțiale [COM(2018) 147 final] drept sursă de ilustrare sau de 

interpretare pentru modificările aduse convențiilor de evitare a dublei impuneri 

încheiate cu jurisdicții din afara Uniunii, 

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE: 

1. Considerații generale 

Prezenta recomandare vine cu o propunere de realizare a unor adaptări ale convențiilor de 

evitare a dublei impuneri încheiate de statele membre cu jurisdicții din afara Uniunii, având 

drept scop, în primul rând, să extindă noțiunea de sediu permanent astfel încât să includă o 

prezență digitală substanțială prin care o companie își desfășoară integral sau parțial 

activitatea într-o altă jurisdicție și, în al doilea rând, să includă norme de atribuire a 

profiturilor către o prezență digitală substanțială sau în raport cu aceasta. 

2. Recomandare 

Statelor membre li se recomandă să negocieze adaptările necesare aduse convențiilor de 

evitare a dublei impuneri pe care le-au încheiat cu jurisdicții din afara Uniunii, astfel încât să 

asigure intrarea în vigoare a următoarelor elemente: 

(a) o definiție a prezenței digitale substanțiale, după cum urmează: 

„(1) În sensul prezentei convenții, termenul «sediu permanent» include, de asemenea, 

o «prezență digitală substanțială» prin care o întreprindere își desfășoară integral sau 

parțial activitatea.  

(2) Se consideră că într-o jurisdicție, în decursul unei perioade fiscale, există o 

«prezență digitală substanțială» în cazul în care activitatea desfășurată printr-o 

întreprindere constă integral sau parțial în furnizarea de servicii digitale printr-o 

interfață digitală și sunt îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele condiții în 
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ceea ce privește furnizarea acestor servicii de către întreprinderea care desfășoară 

activitatea respectivă, luată împreună cu furnizarea oricăror astfel de servicii printr-o 

interfață digitală de fiecare dintre societățile afiliate ale întreprinderii respective, în 

formă agregată: 

(a) proporția veniturilor totale obținute în acea perioadă fiscală din furnizarea 

serviciilor digitale respective către utilizatori situați în jurisdicția în cauză în 

acea perioadă fiscală depășește [...] EUR*; 

(b) numărul de utilizatori ai unuia sau mai multora dintre serviciile digitale 

respective care sunt situați în jurisdicția în cauză în acea perioadă fiscală 

depășește [...]*; 

(c) numărul de contracte comerciale pentru furnizarea oricărui astfel de serviciu 

digital care sunt încheiate în acea perioadă fiscală de către utilizatori situați în 

jurisdicția în cauză depășește [...]*; 

*Pragurile pentru determinarea situației în care o prezență digitală substanțială 

constituie un sediu permanent ar trebui să fie definite în convențiile de evitare a dublei 

impuneri în conformitate cu pragurile stabilite de normele naționale ale statelor 

membre, având în vedere propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor 

referitoare la impozitarea societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale 

[COM(2018) 147 final]. 

(3) În ceea ce privește utilizarea serviciilor digitale, se consideră că un utilizator este 

situat într-o jurisdicție într-o perioadă fiscală dacă utilizatorul folosește un dispozitiv 

în jurisdicția în cauză în acea perioadă fiscală pentru a accesa interfața digitală prin 

care sunt furnizate serviciile digitale. 

(4) În ceea ce privește încheierea contractelor pentru furnizarea de servicii digitale: 

(a) un contract este luat în considerare drept contract comercial dacă utilizatorul 

încheie contractul în cadrul desfășurării unei activități comerciale; 

(b) se consideră că un utilizator este situat într-o jurisdicție într-o perioadă fiscală 

dacă utilizatorul este rezident în scopul impozitului pe profit în jurisdicția în 

cauză în acea perioadă fiscală sau dacă are un sediu permanent în jurisdicția în 

cauză în acea perioadă fiscală. 

(5) Jurisdicția în care este folosit un dispozitiv de utilizator este stabilită prin referire 

la adresa IP (protocol de internet) a dispozitivului sau, dacă este mai precisă, orice altă 

metodă de geolocalizare. 

(6) Proporția veniturilor totale menționată la alineatul 2 litera (a) se determină în 

funcție de numărul de dăți când sunt utilizate dispozitive în acea perioadă fiscală, de 

către utilizatori situați oriunde în lume, pentru a avea acces la interfața digitală prin 

care sunt furnizate serviciile digitale.” 

(b) normele de atribuire a profiturilor către o prezență digitală substanțială sau în raport cu 

aceasta, după cum urmează: 

„(1) Profiturile care pot fi atribuite prezenței digitale substanțiale sau în raport cu 

aceasta sunt cele pe care prezența digitală substanțială le-ar fi obținut dacă ar fi fost o 

companie separată și independentă care desfășoară activități identice sau similare în 

condiții identice sau similare, în special în relațiile sale cu alte părți ale companiei, 

ținând seama de funcțiile îndeplinite, de activele utilizate și de riscurile asumate, 

printr-o interfață digitală. 
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(2) În sensul alineatului (1), determinarea profiturilor care pot fi atribuite prezenței 

digitale substanțiale sau în raport cu aceasta se bazează pe o analiză funcțională. 

Pentru a determina funcțiile prezenței digitale substanțiale și pentru a atribui acesteia 

proprietatea economică asupra activelor și riscurile, se ține seama de activitățile 

semnificative din punct de vedere economic desfășurate de această prezență printr-o 

interfață digitală. În acest scop, activitățile desfășurate de companie printr-o interfață 

digitală legate de date sau de utilizatori sunt considerate activități semnificative din 

punct de vedere economic ale prezenței digitale substanțiale care atribuie acestei 

prezențe riscuri și proprietate economică asupra activelor. 

(3) Pentru determinarea profiturilor care pot fi atribuite în conformitate cu alineatul 

(2), se ține seama în mod corespunzător de activitățile semnificative din punct de 

vedere economic desfășurate de prezența digitală substanțială care sunt relevante 

pentru dezvoltarea, îmbunătățirea, întreținerea, protecția și exploatarea activelor 

necorporale ale companiei. 

(4) Activitățile semnificative din punct de vedere economic desfășurate de prezența 

digitală substanțială printr-o interfață digitală includ, printre altele, următoarele 

activități: 

(a) colectarea, stocarea, prelucrarea, analizarea, utilizarea și vânzarea de date de la 

nivel de utilizator; 

(b) colectarea, stocarea, prelucrarea și afișarea de conținut generat de utilizatori; 

(c) vânzarea de spațiu publicitar online; 

(d) punerea la dispoziție a unor conținuturi create de terți pe o piață digitală; 

(e) furnizarea oricărui serviciu digital care nu este enumerat la literele (a)-(d). 

(5) Pentru determinarea profiturilor care pot fi atribuite în conformitate cu alineatele 

(1)-(4), contribuabilii trebuie să utilizeze metoda împărțirii profitului, cu excepția 

cazului în care contribuabilul demonstrează că o metodă alternativă care respectă 

principiile acceptate la nivel internațional este mai adecvată având în vedere 

rezultatele analizei funcționale. Printre factorii de împărțire se pot număra cheltuielile 

suportate pentru cercetare, dezvoltare și marketing, precum și numărul de utilizatori și 

datele colectate per jurisdicție.” 

3. Interacțiunea cu alte acte ale Uniunii 

Se recomandă ca prevederile convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de statele 

membre cu jurisdicții din afara Uniunii să ia în considerare definițiile și alte condiții pentru o 

prezență digitală substanțială, precum și normele de atribuire a profiturilor către o prezență 

digitală substanțială sau în raport cu aceasta, prevăzute în dispozițiile propunerii de directivă a 

Consiliului de stabilire a normelor referitoare la impozitarea societăților în cazul unei prezențe 

digitale substanțiale [COM(2018) 147 final], pentru a asigura aplicarea consecventă la nivel 

internațional. 

4. Măsuri ulterioare 

Statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la măsurile luate pentru a se 

conforma prezentei recomandări, precum și cu privire la eventualele modificări aduse 

măsurilor respective. 

5. Destinatari  
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Prezenta recomandare se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 21.3.2018 

 Pentru Comisie 

 Pierre MOSCOVICI 

 Membru al Comisiei 

 

 


