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Subiect: Avizul motivat al Camerei Deputaților din Luxemburg 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. 

Camera Deputaților din Luxemburg a transmis avizul 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 

 

Rezoluție 

 

Camera deputaților, 

 

având în vedere articolul 168 din Regulamentul Camerei Deputaților; 

 

reamintind că Comisia pentru finanțe și buget a fost însărcinată să examineze propunerea de 

directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților (COM(2016)0685) și 

propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților 

(CCCTB) (COM(2016)0683), propuneri prezentate de Comisia Europeană și care fac obiectul 

verificării subsidiarității; 

 

constatând că Comisia pentru finanțe și buget a adoptat un aviz motivat cu privire la 

propunerile menționate anterior;  

 

a decis să adopte avizul Comisiei pentru finanțe și buget, care are următorul conținut: 

 

Camera Deputaților din Marele Ducat al Luxemburgului a examinat cu atenție propunerea 

Comisiei Europene de a stabili o bază fiscală comună a societăților și o bază fiscală 

consolidată comună a societăților (CCCTB). 

 

Camera Deputaților, cu toate că salută eforturile depuse de Comisia Europeană în lupta 

împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea 

pieței interne, ar dori să își exprime îngrijorarea cu privire la propunerile de directive 

menționate mai sus și consideră că acestea nu respectă, în stadiul actual, nici principiul 

subsidiarității, nici principiul proporționalității, în sensul articolului 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană.  

 

Camera Deputaților reamintește că articolul 5 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea 

principiilor subsidiarității și proporționalității prevede obligația Comisiei Europene de a 

motiva propunerile sale legislative în lumina principiilor subsidiarității și proporționalității. 

Respectarea acestei cerințe de motivare impune, printre altele, prezentarea unei „ fișe detaliate 

care să permită evaluarea conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității”. Cu 

toate acestea, Camera Deputaților este de părere că Comisia Europeană nu a reușit să aducă 

dovezi adecvate privind conformitatea cu aceste principii, în special cu privire la aspectele de 

mai jos. 

 

Armonizarea bazei de impozitare care rezultă din propunerile de directive are un impact direct 

asupra prerogativei statelor membre de a stabili în mod liber aspectele esențiale ale politicii 

lor fiscale. Politica fiscală nu reprezintă doar un element fundamental al suveranității statelor 

membre, ci constituie, de asemenea, expresia alegerii politicii economice și sociale, ținând 

seama de particularitățile fiecărui stat membru. În cazul de față, punerea în aplicare a 

propunerilor ar conduce la o situație în care aceste considerații (de ordin politic, economic și 

social) specifice fiecărui stat să nu mai poată fi luate în considerare în mod corespunzător la 

nivel național, ci ar trebui, în viitor, să fie negociate cu unanimitate în cadrul Consiliului. 
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Din cauza impactului bugetar negativ asupra anumitor state membre - inclusiv asupra 

Luxemburgului - propunerile Comisiei Europene ar putea, de asemenea, să reducă de facto 

puterea de apreciere a statelor membre de a-și stabili ratele de impozitare, întrucât reducerea 

veniturilor fiscale cauzată, în anumite state, de punerea în aplicare a CCCTB va trebui să fie 

compensată prin acționarea altor măsuri de sprijinire bugetară, cum ar fi în special rata de 

impozitare. În acest context, Camera Deputaților constată cu îngrijorare că propunerile ar 

putea avea un impact disproporționat asupra micilor economii deschise din cadrul Uniunii 

Europene. În măsura în care, după punerea în aplicare a bazei comune, unicul criteriu de 

diferențiere între statele membre ar fi rata de impozitare a societăților comerciale, Camera 

Deputaților își exprimă temerea cu privire la o uniformizare excesivă la un nivel inferior. 

 

Camera Deputaților ia act cu îngrijorare de faptul că Comisia Europeană nu a reușit să aducă 

argumente convingătoare pentru a explica motivele pentru care ar fi necesară armonizarea 

bazei fiscale pentru a combate evaziunea fiscală, având în vedere că Consiliul Uniunii 

Europene tocmai a adoptat, în iulie 2016, o directivă care vizează combaterea practicilor de 

evitare a obligațiilor fiscale1 , stabilind în acest sens un grad minim de coordonare în cadrul 

Uniunii. Dat fiind că Directiva 2016/1164 nu a fost încă pusă în aplicare, beneficiile 

suplimentare care decurg din introducerea unei baze consolidate comune și care ar justifica o 

acțiune la nivelul Uniunii nu au fost clar stabilite de Comisia Europeană. 

 

Camera Deputaților are, de asemenea, îndoieli cu privire la faptul că propunerile în discuție ar 

putea conduce la o reducere a sarcinilor administrative.  

 Prin introducerea unui sistem de impozitare care coexistă în paralel cu sistemul de impozitare 

național, există temerea că eventuala reducere a costurilor de asigurare a conformității pentru 

întreprinderi va ajunge în final să fie contrabalansată de creșterea costurilor administrative 

pentru administrațiile fiscale naționale, care, în viitor, ar trebui să pună în aplicare în paralel a 

două sisteme diferite de impozitare. Camera Deputaților își exprimă temerea că o astfel de 

soluție ar putea fi o sursă suplimentară de complexitate pentru toate părțile interesate și că ar 

putea, în plus, să ridice probleme în ceea ce privește principiul egalității în fața legii și al 

egalității în materie fiscală. 

 

Propunerile Comisiei presupun, de asemenea, faptul că normele privind prețurile de transfer 

nu se vor mai aplica în viitor în cadrul grupurilor de societăți care se încadrează în domeniul 

de aplicare a CCCTB. Camera Deputaților își exprimă temerea că o astfel de soluție ar putea 

contribui la crearea de divergențe între soluțiile convenite în cadrul Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și cele adoptate de Uniunea Europeană. Într-

adevăr, dacă ar fi puse în aplicare, propunerile Comisiei ar putea submina în mod grav 

normele existente convenite în cadrul OCDE existente și, prin urmare, ar putea fi în 

contradicție cu convențiile internaționale aplicabile în Luxemburg, în Europa și în afara ei. O 

astfel de soluție ar pune la îndoială importanța pe care statele membre ale UE o acordă 

eficacității soluțiilor găsite în cadrul OCDE, în special în domeniul normelor privind prețurile 

de transfer. 

 

Rezoluție adoptată de Camera Deputaților în cadrul ședinței sale publice din 22 decembrie 

2016 

 

                                                 
1 Directiva (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de 

evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne.  
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