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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Parlamentului Danemarcei referitor la propunerea de directivă a 

Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Parlamentul Danemarcei a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea 

de directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

Parlamentul Danemarcei (Folketing) 

Comisia pentru afaceri europene 

Christiansborg 

DK-1240 Copenhagen K 

 

Tel. +45 33 37 55 00 

Fax +45 33 32 85 36 

www.ft.dk ft@ft.dk 

 

19 decembrie 2016 

Ref. 16-000910-2 

 

Contact 

Nina Møller Porst 

Secretariatul comisiei 

Telefon direct + 45 3337 3645 

Nina.porst@ft.dk 

 

Frans Timmermans 

Prim-vicepreședinte al Comisiei Europene 

Rue de la Loi 200 

B -1049 Brussels 

 

Avizul Parlamentului Danemarcei referitor la propunerea de  

directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților (CCTB) prezentată de 

Comisie - COM (2016)0685 (CCTB) și COM (2016)0683 (CCCTB) 

 

Stimate domnule Timmermans, 

 

La 25 octombrie 2016, Comisia a prezentat propuneri de directive privind o bază fiscală 

comună a societăților, COM (2016)0685 (CCTB), precum și privind o bază fiscală 

consolidată comună a societăților COM (2016)0683 (CCCTB).  

Obiectivul propunerilor este de a stabili norme comune pentru impozitarea întreprinderilor și 

pentru a permite întreprinderilor să prezinte o singură declarație fiscală consolidată pentru 

activitățile societății autorității fiscale dintr-un singur stat membru al UE. 

 

Într-o scrisoare din 4 noiembrie 2016, Comisia pentru afaceri europene a solicitat Comisiei 

pentru afaceri fiscale avizul său privind cele două propuneri. În cadrul reuniunii sale din 8 

noiembrie 2016, Comisia pentru afaceri fiscale a decis să emită un aviz adresat Comisiei 

pentru afaceri europene. Comisia pentru afaceri fiscale a adresat ministrului finanțelor o 

întrebare privind consecințele economice ale propunerilor asupra Danemarcei (a se vedea 

SAU alm. del — întrebarea 116), la care ministrul finanțelor a răspuns la 7 decembrie 2016. 

 

În aceste condiții și având în vedere faptul că discuțiile privind propunerile de directive sunt 

într-o fază inițială, Comisia pentru afaceri fiscale a adoptat o recomandare pentru următorul 

aviz motivat în data de 15 decembrie, pe care Comisia pentru afaceri europene l-a adoptat la 

16 decembrie 2016. 
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Aviz motivat 

 

O majoritate a comisiei (Partidul Popular Danez, Partidul Liberal, Alianța Socialiștilor și 

Ecologiștilor și Partidul Conservator) este de părere că propunerile de acest tip sunt contrare 

principiului subsidiarității. În ceea ce privește respectarea principiului subsidiarității prevăzut 

la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană de către propunerile de directivă, 

majoritatea este sceptică în ceea ce privește raționamentul Comisiei potrivit căruia aceste 

măsuri pot fi puse în aplicare mai bine la nivelul UE decât la nivel național. Opinia majorității 

este că această legislație poate fi pusă în aplicare la fel de eficient prin intermediul legislației 

naționale și că Danemarca ar trebui să păstreze principiul potrivit căruia politica fiscală nu se 

încadrează în sfera de competență a UE. 

 

În plus, există incertitudini considerabile în ceea ce privește consecințele financiare ale 

directivelor propuse asupra Danemarcei. Majoritatea nu consideră, prin urmare, că justificarea 

Comisiei privind conformitatea directivelor propuse cu principiile subsidiarității și 

proporționalității respectă cerința de la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și 

consideră că justificarea ar trebui să includă informații care să permită evaluarea impactului 

financiar al propunerii. 

 

Opinie minoritară cu privire la avizul motivat 

 

O minoritate a comisiei (Partidul Social Democrat și Alternativa) consideră că propunerile 

sunt în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității. 

 

Opiniile minoritare referitoare la substanța politică a propunerilor 

 

O minoritate a comisiei (Partidul Social Democrat și Alternativa) este, în principiu, în 

favoarea măsurilor care pot stopa evaziunea fiscală și diluarea bazelor de impozitare ale 

fiecărei țări în parte și pot asigura o impozitare echitabilă a societăților comerciale și condiții 

de concurență echitabile pentru întreprinderile din UE. Stabilirea taxelor și impozitelor ar 

trebui să rămână o competență națională și UE ar trebui să dea dovadă de prudență în 

încercarea de a armoniza modul în care legislația fiscală este organizată în statele membre. 

Acest lucru este valabil, în special, pentru măsurile care depășesc ceea ce este necesar pentru 

a combate în mod eficace frauda și evaziunea fiscală. 

 

Cu toate acestea, minoritatea este conștientă de proiectul-cheie de repartizare din propunerea 

CCCTB, care va favoriza țările cu piețe interne mari, în timp ce economiile mai mici axate pe 

export, precum Danemarca, se pot aștepta la o scădere a veniturilor provenite din impozitarea 

societăților. Majoritatea acordă, prin urmare, o importanță crucială eforturilor în cadrul 

negocierilor care vizează ajungerea la o metodă de repartizare mai echitabilă, precum și o 

limită inferioară a impozitului pe profit efectiv în statele membre ale UE. 

 

O altă minoritate a comisiei (Partidul Popular Danez și Alianța Socialiștilor și Ecologiștilor) 

este de părere că în prezent este dificil să se stabilească o poziție definitivă privind propunerea 

de directivă CCTB, deoarece, printre altele, domeniul de aplicare al propunerii, inclusiv 

impactul asupra veniturilor, nu este clarificat suficient. 

 

În plus, Alianța Socialiștilor și Ecologiștilor afirmă că dorește să combată evaziunea fiscală, 



 

PE597.408v01-00 4/5 NP\1116238RO.docx 

RO 

dar dorește un model de cooperare care să nu submineze bazele fiscale naționale sau să creeze 

norme prea rigide și inflexibile în mod nejustificat. În acest scop, Alianța Socialiștilor și 

Ecologiștilor dorește să mențină punctul de plecare privind faptul că politica fiscală ține de 

competența fiecărui stat membru în parte. 

 

Cu toate acestea, Alianța Socialiștilor și Ecologiștilor se opune propunerii de introducere a 

unei deduceri pentru profiturile obținute din capitalurile proprii (așa-numita deducere ACE) și 

o super-deducere de peste 100 % pentru cercetarea în cadrul corporațiilor private. 

 

O a treia minoritate a comisiei (Partidul Liberal și Partidul Conservator) sprijină, în general, 

măsurile care urmăresc crearea unei transparențe cât mai mari în ceea ce privește plata 

impozitelor de către marile întreprinderi, asigurând condiții echitabile și egale de concurență 

între societăți și prevenind evaziunea fiscală, evitarea obligațiilor fiscale și planificarea fiscală 

agresivă. Având în vedere acest lucru, Partidul Liberal și Partidul Conservator sunt în 

favoarea scopului general al celor două directive. 

 

Cu toate acestea, Partidul Liberal și Partidul Conservator sunt sceptice cu privire la o bază 

fiscală consolidată comună a societăților. Există multe indicii că Danemarca, care se bucură 

de o bază fiscală largă, va suferi o erodare considerabilă a bazei sale fiscale, având în vedere 

că directiva prevede o bază fiscală mult mai redusă decât baza daneză actuală. 

 

O bază fiscală consolidată comună a societăților poate avea consecințe economice de mare 

anvergură pentru țări mici axate pe exporturi, precum Danemarca, ceea ce ar putea afecta 

evoluția întreprinderilor și conduce la pierderi de locuri de muncă. Acest lucru este valabil în 

special pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele producției, cercetării 

și dezvoltării, deoarece, ca urmare a introducerii directivelor, acestea vor plasa un număr tot 

mai mare de activități foarte costisitoare în țările în care veniturile sunt generate. 

 

Confederația Daneză a Întreprinderilor a estimat anterior că trezoreria daneză s-ar confrunta 

cu o pierdere de peste 10 miliarde DKK în cazul în care baza fiscală consolidată comună a 

societăților (CCCTB) ar fi introdusă la nivel global. Cele mai recente estimări ale 

Confederației Daneze a Întreprinderilor afirmă că trezoreria daneză ar pierde între 5 și 10 

miliarde DKK în cazul în care baza fiscală daneză a societăților s-ar reduce cu 35 %, potrivit 

propunerii Comisiei. 

 

În fine, Partidul Liberal și Partidul Conservator sunt de părere că introducerea unei baze 

fiscale comune a societăților este doar primul pas către extinderea cedării de competențe către 

UE într-un domeniu care reprezintă, de altfel, o competență națională. Chiar dacă propunerea 

de directivă se referă doar la calcularea bazei fiscale a societăților, iar statele membre își 

mențin dreptul de a stabili o rată a impozitului pe profit, aceasta, de asemenea, va deveni în 

mod inevitabil un parametru concurențial care va influența societățile comerciale în alegerea, 

din motive fiscale, a statelor membre în care transferă locuri de muncă și activități. 

 

Ca atare, Partidul Liberal și Partidul Conservator sunt în favoarea scopului directivelor 

propuse, dar doresc un model care să nu submineze bazele fiscale ale statelor membre. În 

același timp, Partidul Liberal și Partidul Conservator doresc un model care prevede, într-o mai 

mare măsură decât actualele propuneri de directive, o distribuire mai echitabilă a veniturilor 

între statele membre, ținând seama în mod corespunzător de țările cu un număr mare de 

întreprinderi bazate pe cunoaștere. 
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Cu deosebită considerație, 

 

Erik Christensen 

Președintele Comisiei pentru afaceri europene 

 

 


