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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE
Subiect: Avizul motivat al Parlamentului Maltei 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 maltez a transmis avizul motivat anexat referitor la propunerea de directivă 
menționată anterior.

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

Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a 
societăților – (CCCTB) (COM (2016) 683)

Aviz motivat al Camerei Reprezentanților din Malta

Aspecte legate de subsidiaritate

Camera Reprezentanților a Parlamentului Maltei face trimitere la avizul său motivat cu privire 
la COM(2011)121 din 17 mai 2011, reamintind că domeniul de aplicare aferent propunerii de 
directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) 
(COM(2016)683) (denumit în continuare „CCCTB”) iese din sfera competenței exclusive a 
Uniunii și considerând că obiectivele sale pot fi atinse prin mijloace naționale.

Camera Reprezentanților a Parlamentului Maltei relevă că principiile subsidiarității și 
proporționalității devin relevante atunci când Uniunea și statele membre au competențe 
comune într-un domeniu potrivit dispozițiilor Tratatului privind Uniunea Europeană și 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Deși scopul urmărit de Comisie prin 
această inițiativă este de a facilita comerțul pe piața internă printr-o legislație fiscală 
uniformă, Camera Reprezentanților a Parlamentului Maltei crede că propunerea privind 
CCCTB va afecta inevitabil veniturile și regimurile fiscale naționale.

În conformitate cu temeiul juridic al propunerii (articolul 115 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene), Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o 
procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului 
Economic și Social European, adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege și 
a actelor administrative ale statelor membre, care au incidență directă asupra instituirii sau 
funcționării pieței interne. În ciuda dorinței Comisiei de a eradica distorsiunile care afectează 
funcționarea pieței interne, Camera Reprezentanților a Parlamentului Maltei rămâne la părerea 
că „apropierea legislațiilor” urmărește realizarea unui sistem CCCTB prin consolidare și 
repartizare într-un mod care are un impact asupra suveranității fiscale și bugetare naționale, 
funcție esențială a unui stat membru. 

Camera Reprezentanților a Parlamentului Maltei mai consideră și că sistemul CCCTB propus 
încalcă principiul subsidiarității din următoarele motive:

 Din moment ce CCCTB este opțional pentru companiile cu venituri globale care nu 
depășesc 750 de milioane EUR pe an, companiile mai mici vor avea de furcă, pe 
lângă cele 28 de sisteme normative diferite, și cu CCCTB, fiindu-le greu să aleagă 
sistemul optim pentru ele. Cu toate că propunerea nu afectează ratele de impozitare 
aplicate de statele membre, există posibilitatea ca statele membre să fie nevoite să își 
modifice ratele de impozitare.

 În pofida impresiei că fiecare contribuabil va avea de a face cu o singură 
administrație fiscală, sub regimul CCCTB companiile individuale va trebui să 
interacționeze cu principalul contribuabil fiscal, atât în momentul consolidării, cât și 
atunci când autoritatea competentă derulează audituri. Aceasta deoarece, sub regimul 
CCCTB, fiecare companie este obligată să păstreze fiecare evidență și document 
doveditor. 
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– În plus, propunerea privind CCCTB nu elimină prețurile de transfer, care continuă să 
se aplice în cazul companiilor din afara CCCTB sau între companii care fac parte din 
categorii diferite de CCCTB.

 Mecanismele care urmăresc reducerea oportunităților nejustificate și neintenționate 
de eludare a taxelor sunt deja reglementate de Grupul de lucru pentru codul de 
conduită (impozitarea întreprinderilor) și de Directiva de stabilire a normelor 
împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra 
funcționării pieței interne (denumită în continuare „ATAD I”) și propunerea de 
directivă în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor hibride care 
implică țări terțe (denumită în continuare „ATAD II”), așa că nu este nevoie de alte 
măsuri la nivelul Uniunii pentru atingerea acestui obiectiv.

– În sfârșit, formula de repartizare provoacă distorsiuni în sensul unui avantaj 
comparativ și competitiv pentru statele membre care au economii care depind în 
primul rând de sectoare economice cu folosirea intensivă a forței de muncă și 
penalizează acele economii cu un nivel de productivitate relativ ridicat și/sau care se 
îndreaptă către activități economice cu valoare adăugată mai ridicată și/sau unde 
dimensiunea pieței este limitată. Mai multe elemente de consolidare ar putea fi 
implementate de statele membre individual sau împreună prin folosirea unor 
mecanisme care nu au un impact așa de puternic și de vast asupra prerogativelor 
statelor membre și oferă perspective destul de bune de încurajare a activităților 
transfrontaliere.

Camera Reprezentanților a Parlamentului Maltei rămâne la părerea că există opțiuni mai puțin 
intruzive care ar putea duce la îndeplinirea obiectivelor din spatele mecanismului CCCTB, 
atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, fără să interfereze cu principiile subsidiarității și 
proporționalității.

Poziția Camerei Reprezentanților a Parlamentului Maltei 

Camera Reprezentanților a Parlamentului Maltei nu susține acest dosar. La fel ca în cazul 
propunerii din 2011, Camera Reprezentanților a Parlamentului Maltei nu susține formula de 
repartizare a veniturilor (consolidarea) care favorizează acele economii care depind încă de 
sectoare economice tradiționale care folosesc intensiv forța de muncă și penalizează acele 
economii cu un nivel de productivitate relativ ridicat și/sau care s-au îndreptat către activități 
economice cu valoare adăugată mai ridicată și/sau unde dimensiunea pieței este limitată. 

Ca urmare, formula de CCCTB propusă va redistribui bogăția între statele membre astfel încât 
se poate vorbi, din punct de vedere tehnic, de un transfer de venituri dintr-o economie relativ 
săracă, în curs de dezvoltare, din UE către o țară a UE cu o economie mult mai dezvoltată și 
mai bogată. Ea va ameliora poziția și sustenabilitatea bugetară a unor țări, slăbind-o pe cea a 
altora, nu în ultimul rând prin erodarea bazei de impozitare. 

De asemenea, implementarea CC(C)TB în ansamblu nu va exclude posibilitatea unei îndârjiri 
a concurenței fiscale din moment ce probabilitatea ca statele membre să recurgă la reduceri 
ale ratelor de impozitare va fi în continuare un mijloc de a atrage investiții străine. Și nu 
trebuie pierdut din vedere faptul că administrațiile fiscale va trebui să coopereze și să își 
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coordoneze activitățile la maximum pentru a ajunge la un control fiscal așa cum are în vedere 
pachetul CC(C)TB, punând sarcini administrative suplimentare în cârca administrațiilor 
fiscale.

Implicații posibile

Formula de repartizare va duce la o pierdere de venituri, întrucât toate aceste componente 
precum vânzarea în funcție de destinație, numărul de angajați și salarii și valoarea activelor 
statelor, dezavantajează jurisdicțiile mici, precum Malta.

Anglu Farrugia M.P.
Președinte

26 decembrie 2016


