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Subiect: Avizul motivat al Camerei Inferioare a Parlamentului Țărilor de Jos 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 Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos a transmis Parlamentului 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. 



 

PE597.680v01-00 2/10 NP\1115437RO.docx 

RO 

ANEXĂ 

Președintelui Comisiei Europene 

Domnul Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgia 

 

 

Haga, 20 decembrie 2016 

 

 

Subiect: Aviz motivat (subsidiaritate) referitor la propunerile UE privind o bază fiscală 

comună a societăților (CCTB) – COM (2016)0685 și privind o bază fiscală consolidată 

comună a societăților (CCCTB) – COM (2016)0683 

 

 

Stimate domnule Juncker, 

 

Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos a examinat propunerile UE privind o bază 

fiscală comună a societăților (CCTB) – COM(2016)0685 și privind o bază fiscală consolidată 

comună a societăților (CCCTB) – COM(2016)06831 din punctul de vedere al principiului 

subsidiarității. 

 

Vă adresez această scrisoare pentru a vă informa că avizul Camerei Inferioare a Parlamentului 

Țărilor de Jos cu privire la subsidiaritatea propunerilor menționate anterior este negativ. 

Camera Inferioară recunoaște importanța combaterii evitării obligațiilor fiscale, însă consideră 

că propunerile CC(C)TB nu sunt în concordanță cu principiul subsidiarității. Camera 

Inferioară nu este convinsă că măsurile adoptate de UE prin intermediul propunerilor 

CC(C)TB oferă avantaje clare față de măsurile întreprinse de statele membre la nivel național. 

 

Din diverse motive, Camera Inferioară nu vede niciun avantaj clar adus de inițiativele 

CC(C)TB care au fost propuse. Printre argumentele importante pentru un aviz negativ 

referitor la subsidiaritate se numără următoarele: propunerile pot avea efecte adverse asupra 

economiei neerlandeze; propunerile, în opinia Camerei Reprezentanților, nu previn o 

uniformizare la un nivel inferior; măsurile vor avea, probabil, o contribuție redusă sau chiar 

inexistentă la prevenirea evitării obligațiilor fiscale, iar cu aceste propuneri, vor fi menținute 

diferitele regimuri fiscale. 

 

Anexa prezintă contribuțiile diferitelor partide parlamentare la dezbatere, în care acestea își 

expun mai în detaliu punctele de vedere cu privire la subsidiaritate, printre altele. Aș aprecia 

dacă ați include aceste contribuții în răspunsul dumneavoastră la această scrisoare. 

 

Parlamentul European, Consiliul și guvernul neerlandez vor primi câte o copie a acestei 

scrisori. 

 

Cu deosebită considerație, 

                                                 
1 În continuare: Propunerile CC(C)TB. 
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Khadija Arib 

Președintele Camerei Inferioare a Parlamentului Țărilor de Jos 
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Anexă: Contribuțiile diferitelor partide parlamentare la dezbatere 

 

Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos cuprinde 150 de locuri. Aceste locuri sunt 

distribuite în felul următor: 

 Partidul Popular pentru Libertate și Democrație - VVD (40) 

 Partidul Muncii - PvdA (35) 

 Partidul Socialist - SP (15) 

 Apelul Creștin-Democrat - CDA (13) 

 Partidul pentru Libertate - PVV (12) 

 Democrații 66 - D66 (12) 

 Uniunea Creștină -CU (5) 

 Stânga Verde - GL (4) 

 Partidul Politic Reformat - SGP (3) 

 Partidul pentru Drepturile Animalelor - PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Grupul Kuzu/Özturk – GrKÖ (2) 

 Grupul Bontes/van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

În cadrul evaluării subsidiarității propunerilor, opt partide parlamentare și-au adus contribuția. 

 

Pozițiile cu privire la subsidiaritate 

 

Avizul membrilor partidului parlamentar VVD referitor la subsidiaritatea propunerii 

CCTB este negativ. Aceștia doresc ca Țările de Jos să își mențină controlul asupra impozitării 

societăților comerciale. De asemenea, propunerile CCTB nu contribuie la obiectivul de a 

consolida piața internă și mediul de afaceri și la cel de a combate evitarea obligațiilor fiscale. 

Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale (ATAD), adoptată în cursul președinției 

neerlandeze a UE, a condus deja la un pachet extins de măsuri împotriva evitării obligațiilor 

fiscale. În plus, propunerea CCTB nu aduce o contribuție suplimentară la realizarea acestui 

obiectiv. Membrii partidului parlamentar VVD consideră CCTB drept un punct de plecare în 

direcția CCCTB și nu doresc să își reducă astfel spațiul de manevră. Reprezentanții VVD nu 

doresc să transfere UE nicio competență cu privire la impozitarea societăților comerciale. 

CCTB permite doar concurența în privința ratelor de impozitare, iar acest lucru ar conduce la 

o uniformizare la un nivel inferior. Propunerea CCTB ar conduce la încetarea scutirii 

neerlandeze pentru participații în forma sa actuală, deși aceasta a fost introdusă recent, cu 

mare dificultate și eforturi, în propunerile ATAD. Membrii partidului parlamentar VVD sunt 

de părere că, din momentul în care s-ar merge pe linia CCTB, nu va mai exista cale de 

întoarcere, având ca rezultat aceleași probleme ca cele din prezent în ceea ce privește sistemul 

TVA inflexibil, în care introducerea unor modificări dorite (la nivel național) este aproape 

imposibilă sau durează foarte mult. Comisia afirmă că o bază fiscală comună a societăților 

pentru consolidarea pieței interne poate fi adoptată numai la nivelul UE. În opinia membrilor 

partidului parlamentar VVD, din propuneri nu reiese că o soluție europeană ar aduce valoare 

adăugată pentru toate părțile implicate în această chestiune. 
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Avizul reprezentanților VVD referitor la subsidiaritatea propunerii CCCTB este negativ. 

Aceștia doresc ca Țările de Jos să își mențină controlul asupra impozitării societăților 

comerciale. Impozitarea ține de suveranitatea statelor membre. Pentru membrii partidului 

parlamentar VVD, o deplasare de la nivel național la cel european în domeniul impozitării 

directe este de nedorit. În 2011, Comisia Europeană a arătat deja că introducerea unei CCCTB 

ar avea efecte economice negative pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. În 

opinia acestor membri, nu este clar de ce această pierdere a prosperității nu ar apărea și ca 

urmare a prezentelor propuneri. De asemenea, din documentele Comisiei Europene nu reiese 

nici că există valoare adăugată pentru toate părțile implicate. Propunerea ar afecta Țările de 

Jos din punctul de vedere al creșterii economice, al locurilor de muncă și al veniturilor fiscale. 

Este posibil ca propunerea să funcționeze pentru țări mari, cu o industrii prelucrătoare, însă în 

mod sigur nu este bună pentru țări mici, cu o economie deschisă, precum Țările de Jos. 

CCCTB ar fi obligatorie pentru societățile cu o cifră de afaceri de peste 750 de milioane de 

euro; din această cauză, punerea în aplicare a propunerii ar fi complexă și dificilă și, prin 

urmare, costisitoare, întrucât ar exista două sisteme de impozitare diferite. Membrii partidului 

parlamentar VVD sunt de părere că nu este nici util, nici necesar să se procedeze, la nivel 

european, la consolidarea și realocarea profitului. Există deja în cadrul OCDE acorduri - care 

diferă de această cheie de contribuție - privind stabilirea prețurilor de transfer pe baza cărora 

se alocă profiturile la nivel internațional. Prin negarea creării de valoare prin intermediul 

activelor necorporale și financiare, cheia de repartizare propusă este cu atât mai 

dezavantajoasă pentru economiile mai moderne. Publicul larg se exprimă tot mai mult 

împotriva cedării într-o mai mare măsură a suveranității către Bruxelles. Prin aceste 

propuneri, Comisia Europeană arată că nu ține seama de vocile critice din societate și 

alimentează euroscepticismul. În analizele sale, Comisia nu a luat în considerare în niciun fel 

efectele societale ale acestei nemulțumiri în creștere. 

 

Membrii partidului parlamentar PvdA apreciază că directivele în cauză respectă principiul 

subsidiarității. Ei recunosc faptul că politica din domeniul impozitării directe este rezervată, în 

principiu, statelor membre individuale. Cu toate acestea, statele membre au mari interese 

comune în această domeniu. Există un consens internațional larg cu privire la caracterul 

indezirabil al evitării obligațiilor fiscale. De asemenea, există un larg consens cu privire la 

faptul că evitarea obligațiilor fiscale poate fi abordată cel mai bine la nivel internațional. În 

plus, armonizarea contribuie la mai buna funcționare a pieței interne și ajută la prevenirea 

concurenței nedorite dintre statele membre în domeniul impozitării societăților comerciale. 

 

Membrii partidului parlamentar PvdA sunt de părere că evitarea obligațiilor fiscale este pe 

bună dreptate în centrul atenției. OCDE a calculat că autoritățile pierd până la 240 de miliarde 

USD pe an din cauza evitării obligațiilor fiscale. La inițiativa G20, s-a luat o decizie politică 

importantă. Evitarea obligațiilor fiscale va fi combătută la nivel global, în mod coordonat. Sub 

conducerea OCDE, a fost lansat proiectul BEPS (erodarea bazei impozabile și transferul 

profiturilor). Toate statele membre UE s-au conformat rezultatelor BEPS. Acest lucru a dat 

rezultate, sub forma Directivei împotriva evitării obligațiilor fiscale (ATAD). 

 

Membrii partidului parlamentar PvdA precizează că BEPS ne-a dovedit că evitarea 

obligațiilor fiscale este posibilă din cauza diferențelor dintre sistemele de impozitare. Pe 

continentul european acest lucru este, desigur, un factor foarte important. O mare 

interconectare economică, obstacolele mici în calea fluxurilor de capital transfrontaliere și, în 

același timp, diferențele mari dintre regimurile fiscale determină numeroase posibilități de 

evitare a obligațiilor fiscale pe continent. Acești membri indică faptul că statele membre au 
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recunoscut acest lucru în unanimitate, participând la proiectul BEPS și adoptând împreună 

directiva ATAD. 

 

În opinia membrilor partidului parlamentar PvdA, elementul final al reducerii diferențelor 

între regimurile fiscale ar fi reprezentată de CCCTB. CCTB poate fi un prim pas în acest sens. 

CCTB ar reduce și posibilitatea de a abuza de diferențele dintre metodele de calificare, de 

diferențele de evaluare, de duratele de amortizare etc. Cu CCCTB, evitarea obligațiilor fiscale 

este complet imposibilă în acest mod. Propunerile care conduc la CCCTB sunt deci în deplină 

concordanță cu intenția tuturor statelor membre de a combate împreună evitarea obligațiilor 

fiscale. De asemenea, este în interesul tuturor statelor membre ca societățile să plătească 

impozitul pentru care a fost elaborată legea și ca acestea să nu își poată manipula sarcina 

fiscală. 

 

UE are o piață internă unică pentru bunuri și servicii. Obstacolele dintre statele membre sunt, 

pe cât posibil, înlăturate, la fel ca diferențele de concurență, pe cât posibil. Membrii partidului 

parlamentar PvdA sunt de părere că diferențele între sistemele de impozitare a profitului 

constituie, probabil, cel mai mare obstacol încă prezent pe piața internă. Contează în ce stat 

membru se află sediul social, în ce stat membru este amplasat biroul de vânzări și în ce stat 

membru se depozitează excedentul de numerar. Faptul că sediul social este în Țările de Jos, 

biroul de vânzări se află în Irlanda, iar excedentul de numerar este gestionat în Belgia este 

determinat, în principal, de sistemul fiscal. Acest lucru reprezintă, în mod evident, o 

denaturare a pieței. Înlăturarea acestei denaturări este, astfel, coerentă cu consolidarea în 

continuare a pieței interne. CCTB și CCCTB ar contribui la acest lucru. 

 

Membrii partidului parlamentar PvdA constată în continuare că, în domeniul impozitării 

societăților comerciale, se tinde către o uniformizare la un nivel inferior. Țările încearcă să 

atragă activități comerciale concurând în privința bazei fiscale a societăților și a ratelor de 

impozitare. Aceasta este o partidă cu miză nulă. Câștigătorul obține activitatea comercială, 

însă acest lucru se întâmplă în detrimentul unei activități din altă parte. Cel care pierde este 

contribuabilul obișnuit, care constată scăderea treptată a veniturilor din impozitul pe profit. 

Această scădere trebuie compensată prin impozite mai mari asupra muncii și a consumului. 

 

Membrii partidului parlamentar PvdA sunt de părere că această concurență din domeniul 

impozitării societăților comerciale poate fi oprită doar printr-o cooperare la nivel european. 

Un rol central îl joacă mai ales statele membre mici. UE este într-o poziție optimă pentru a 

crea condițiile de concurență echitabile, pe care chiar să o impună, în unele cazuri, și țărilor 

învecinate cu care are relații comerciale intensive. Combaterea concurenței fiscale dăunătoare 

este în interesul tuturor statelor membre. Concurența ar trebui să se bazeze pe factorii de 

creștere a productivității, precum educația, infrastructura și buna guvernanță. CCTB și 

CCCTB pot contribui la acest lucru. 

 

Membrii partidului parlamentar SP sprijină ideea unui nivel minim în UE pentru baza și 

cotele de impozitare a societăților comerciale. În acest fel, poate fi stopată uniformizarea la un 

nivel inferior. Totuși, propunerea în cauză diferă în puncte-cheie de poziția adoptată de 

membrii partidului parlamentar SP. Comisia a ales să nu propună o cotă și o bază minime, iar 

acest lucru le va da statelor membre mai multă libertate să își stabilească, după cum doresc, 

propriile regimuri fiscale. În opinia membrilor partidului parlamentar SP, propunerile 

Comisiei le vor oferi în continuare societăților cu o cifră de afaceri mai mică de 750 de 

milioane de euro posibilitatea de a „alege” unul dintre regimurile fiscale. Posibilitățile lor de a 
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„alege” ar fi chiar sporite, având în vedere că trebuie instituit un nou sistem de impozitare a 

profitului, pentru care societățile pot opta. Prin urmare, partidul parlamentar SP nu consideră 

că propunerile ar determina reducerea „denaturărilor care rezultă din interacțiunea actuală a 

28 de sisteme fiscale”, astfel cum își propune Comisia. 

De aceea, SP evaluează în mod negativ subsidiaritatea propunerilor. 

 

Avizul membrilor partidului parlamentar CDA referitor la subsidiaritatea propunerilor în 

cauză ale UE este negativ. Propunerile nu contribuie la realizarea obiectivului vizat, de a 

combate evitarea obligațiilor fiscale. În această direcție a fost făcut deja un pas important, prin 

adoptarea Directivei împotriva evitării obligațiilor fiscale. În plus, prezenta propunere a UE ar 

putea genera noi posibilități de evitare a obligațiilor fiscale dacă societăților cu o cifră de 

afaceri mai mică de 750 de milioane de euro li se oferă posibilitatea de a opta între baza de 

impozitare prevăzute de normele armonizate și cea prevăzută de legislația fiscală națională. 

Întrucât nu este vorba despre o combatere clară a evitării obligațiilor fiscale, se poate 

concluziona doar că propunerile UE reprezintă o modificare a legislației fiscale, care ține de 

suveranitatea națională a statelor membre. Și din punctul de vedere al distribuirii profiturilor 

între statele membre, acești membri emit un aviz negativ cu privire la subsidiaritate. În opinia 

membrilor CDA, UE nu ar trebui să realizeze acorduri în acest sens, având în vedere că în 

cadrul OCDE au fost deja încheiate acorduri cu privire la stabilirea reciprocă a prețurilor de 

transfer. Propunerile UE se abat de la aceste acorduri. 

 

Membrii partidului parlamentar PVV consideră că nu s-au furnizat suficiente dovezi 

potrivit cărora acțiunea întreprinsă de Uniunea Europeană prezintă avantaje comparativ cu 

acțiunile separate ale statelor membre individuale. 

 

Partidul parlamentar PVV este de părere că introducerea directivelor nu ar aduce beneficii 

tuturor părților implicate, fiind necesar să se analizeze avantajele obținute de unii și 

dezavantajele suferite de ceilalți. În cadrul acestei analize, membrii partidului parlamentar 

PVV observă că efectul pozitiv asupra prosperității UE în ansamblu este foarte redus. 

Membrii PVV constată că introducerea directivelor propuse ar avea chiar un impact negativ 

asupra PIB-ului UE în ansamblu. 

 

Din studiul de impact al Comisiei Europene cu privire la propunerea anterioară pentru o 

directivă privind CCCTB a reieșit că introducerea acesteia ar conduce, probabil, la o scădere a 

PIB-ului la nivelul UE. 

 

Pentru Țările de Jos, introducerea directivei CCCTB propuse ar fi în detrimentul nivelului 

general de prosperitate. Pentru majoritatea statelor membre, aceasta ar însemna o scădere a 

PIB-ului. Pe baza datelor din 2011, scăderea PIB-ului în Țările de Jos ar putea ajunge până la 

1,69 %, ceea ce ar reprezenta o pierdere nerecuperabilă de 11 până la 12 miliarde de euro. 

Membrii partidului parlamentar PVV își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 

introducerea directivei CCCTB propuse ar determina o puternică scădere a nivelului 

investițiilor din Țările de Jos. 

 

Introducerea directivei CCCTB propuse ar duce la o pierdere de venituri bugetare. Reducerea 

propusă a bazei fiscale va determina o scădere a veniturilor fiscale în Țările de Jos și în alte 

state membre. În lumina Pactului de stabilitate și de creștere, o asemenea încălcare a pozițiilor 

bugetare ale statelor membre apare mereu într-un moment nepotrivit, în opinia membrilor 

PVV. 
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Astfel, membrii partidului parlamentar PVV sunt de părere că propunerea nu respectă 

principiul subsidiarității. 

 

Membrii PVV consideră că acțiunea UE depășește ceea ce este necesar pentru realizarea 

obiectivelor tratatului și că, de aceea, nu este nici proporțională. Ei își susțin opinia cu 

următoarele argumente: 

 

Introducerea unui nou sistem presupune costuri mari. Aceasta ar însemna, de asemenea, o 

sarcină suplimentară cu privire la convențiile fiscale bazate pe sistemul actual, și nu pe 

situația propusă, cu un sistem suplimentar. Și acest lucru este considerat de către membrii 

partidului parlamentar PVV indezirabil și, de asemenea, disproporțional cu beneficiile vizate. 

 

În plus, cheia de repartizare propusă pentru profitul consolidat comun (transfrontalier) le este 

defavorabilă statelor membre cu un sector al serviciilor extins, întrucât factori precum activele 

necorporale și financiare nu sunt incluse în modelul de repartizare. Țările de Jos ar fi, printre 

altele, dezavantajate în mod disproporționat. 

 

Membrii partidului parlamentar D66 sunt în favoarea unei baze fiscale europene 

armonizate pentru impozitarea societăților. Prin urmare, avizul acestor membri referitor la 

subsidiaritatea CCTB este pozitiv. Cu toate acestea, membrii au întrebări de natură critică cu 

privire la formatul propunerilor UE pentru CCTB și CCCTB. De exemplu, CCTB prevede o 

bază fiscală pentru impozitarea societăților mai mică decât actuala bază neerlandeză, care nu 

este în conformitate cu convențiile fiscale actuale. De asemenea, membrii consideră că ar fi 

probleme la punerea în aplicare a propunerii. 

 

În ceea ce privește propunerea pentru o bază consolidată, CCCTB, membrii sunt chiar mai 

rezervați. Cheia de repartizare propusă pe care ar aplica-o CCCTB nu este favorabilă pentru 

Țările de Jos. O cheie de repartizare ar trebui să ia în considerare într-o mai mare măsură 

țările mai mici, cu un sector al serviciilor inovator. În pofida perspectivei critice pe care o 

adoptă față de conținutul propunerii, membrii partidului parlamentar D66 evaluează în mod 

pozitiv și subsidiaritatea pentru CCCTB. 

 

Membrii partidului parlamentar D66 sprijină o abordare europeană a evitării obligațiilor 

fiscale. Ei sunt de părere că evitarea obligațiilor fiscale poate fi abordată în mod eficient doar 

la nivel european. Astfel, membrii D66 nu văd niciun motiv de a da un cartonaș galben pentru 

propunerea privind CCTB sau propunerea privind CCCTB. 

 

Membrii partidului parlamentar Uniunea Creștină au luat cunoștință de propunerile de 

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

fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB). Acești membri recunosc faptul că evitarea 

obligațiilor fiscale reprezintă o problemă transfrontalieră, care necesită o abordare 

transfrontalieră. Astfel, acești membri înțeleg valoarea adăugată a acordurilor europene. Ei 

sunt însă critici cu privire la modul de abordare a evitării obligațiilor fiscale în directivele 

propuse. În plus, trebuie subliniat că opiniile critice exprimate față de CCCTB sunt mai 

profunde decât cele exprimate față de CCTB. Pentru acești membri, compensarea europeană a 

profiturilor și a pierderilor acumulate în cazul societăților care operează la nivel multinațional, 

astfel cum se propune în cadrul CCCTB, merge prea departe și constituie o încălcare a 

principiului subsidiarității. Deși CCTB încă are nevoie de îmbunătățiri, membrii partidului 
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parlamentar Uniunea Creștină nu consideră că aceasta contravine principiului subsidiarității. 

În opinia acestor membri, o armonizare mai amplă a impozitelor pe profit este inevitabilă, atât 

pentru a combate evitarea obligațiilor fiscale, cât și pentru a opri uniformizarea la un nivel 

inferior a impozitelor pe profit. În opinia acestor membri, un cartonaș galben ar fi adecvat 

pentru CCCTB, însă nu și pentru CCTB. 

 

Avizul membrilor partidului parlamentar Stânga Verde referitor la subsidiaritatea 

propunerilor UE de directivă privind CCTB și de directivă privind CCCTB este negativ. 

Membrii subliniază că punctul de vedere al guvernului neerlandez în această privință este 

foarte diferit de cel al partidului parlamentar Stânga Verde, care se distanțează de evaluarea 

negativă a Cabinetului cu privire la subsidiaritate. 

 

Membrii partidului parlamentar Stânga Verde consideră, la fel ca și Comisia, că evitarea 

obligațiilor fiscale reprezintă o problemă transfrontalieră prin excelență. Se poate chiar susține 

că suveranitatea statelor membre individuale este în prezent supusă unor presiunilor, deoarece 

profiturile sunt transferate cu ușurință peste granițe, iar sistemele reacționează greu la această 

situație și, astfel, baza este deja erodată. Tolerarea în continuare a evitării obligațiilor fiscale 

afectează puterea de decizie a statelor membre. Este nevoie de o abordare internațională, iar 

UE reprezintă o soluție logică în acest sens. 

 

Membrii partidului parlamentar Stânga Verde consideră, de asemenea, că o consecință logică 

a integrării ample a pieței interne este faptul că armonizarea regulamentelor privind vânzarea 

de produse implică și armonizarea regulamentelor privind veniturile provenite din 

respectivele vânzări. 

 

În plus, membrii sunt de părere că este neobișnuit ca subsidiaritatea directivelor referitoare la 

venituri să fie evaluată în mod negativ, în timp ce UE impune deja norme extinse cu privire la 

cheltuieli și la echilibrul bugetar, în cadrul PSC (Pactul de stabilitate și de creștere). Membrii 

consideră că ar fi la fel de logic să se poată adopta norme și în privința veniturilor. 

 

Membrii evaluează și proporționalitatea în mod pozitiv. Cabinetul neerlandez consideră că 

directivele nu sunt necesare și că ar conduce la apariția prea multor norme suplimentare. 

Membrii partidului parlamentar Stânga Verde le consideră însă necesare și sunt de părere că 

măsurile sunt proporționale. Din cauza amplorii pe care o are în prezent evitarea obligațiilor 

fiscale, o reglementare solidă și o coordonare clară sunt urgente și necesare. Cu toate acestea, 

membrii se întreabă dacă simplificarea introducerii directivelor nu ar reprezenta o soluție 

inteligentă, de exemplu prin eliminarea din propunere a posibilității de a opta acordată 

societăților. 

 

Membrii partidului parlamentar Stânga Verde au totuși și o serie de păreri critice cu privire la 

fondul directivelor. Li s-ar părea logic ca directivele să prevadă și niveluri inferioare, de 

exemplu în cazul cotei. Aceștia se întreabă dacă Comisia nu ar considera prevenirea 

uniformizării la un nivel inferior drept o măsură inteligentă. În plus, ei consideră că sunt 

necesare precizări suplimentare privind deducerea costurilor pentru cheltuielile din cercetare 

și dezvoltare, precum și deducerea pentru capitalul propriu. 

 

De asemenea, membrii partidului parlamentar Stânga Verde analizează în mod critic cheia de 

repartizare din cadrul directivei CCCTB. Ei așteaptă cu interes propuneri alternative din 

partea Comisiei, în cadrul cărora ar putea fi incluse, de exemplu, activele necorporale și 



 

PE597.680v01-00 10/10 NP\1115437RO.docx 

RO 

serviciile. Membrii sunt interesați și de cât de fezabilă este punerea în aplicare, în opinia 

Comisiei, punându-se întrebarea dacă toate statele membre sunt în măsură să aplice astfel de 

regimuri fiscale. Deși membrii evaluează în mod pozitiv subsidiaritatea în cazul Directivei 

CCCTB, ei sunt de părere că, pe fond, mai sunt multe de făcut. 

 

Evaluarea temeiului juridic 

 

Din punctul de vedere al temeiului juridic, membrii partidului parlamentar VVD consideră 

important să atragă atenția că aceste directive trebuie adoptate cu unanimitate de voturi în 

Consiliu. 

 

Membrii partidului parlamentar PvdA consideră că articolul 115 din TFUE reprezintă 

temeiul corect pentru aceste propuneri. Astfel cum s-a precizat mai sus, CCTB și CCCTB pot 

contribui la o funcționare mai bună a pieței interne. 

 

Membrii partidului parlamentar SP sunt de părere că propunerea actuală intră în domeniul 

de aplicare al articolului 115 din TFUE. 

 

Membrii partidului parlamentar CDA sunt de părere că temeiul juridic pe care se bazează 

Comisia Europeană este cel corect. 

 

Membrii partidului parlamentar PVV sunt de părere că TFUE nu oferă niciun temei juridic 

pentru introducerea acestor propuneri. În ansamblul său, TFUE nu furnizează niciun temei 

pentru adoptarea de măsuri în domeniul impozitării directe. Impozitarea directă ține de 

suveranitatea statelor membre. În articolele 110-113, TFUE include dispoziții privind 

impozitarea indirectă. Totuși, aceste propuneri vizează impozitarea societăților comerciale, 

care este considerată o impozitare directă. 

 

Nici articolul 115 din TFUE nu oferă un temei juridic solid pentru directivele propuse, 

întrucât acesta se referă la funcționarea pieței interne, și nu la impozitarea directă. Chiar dacă 

se iau în considerare practicile pe care directivele propuse încearcă să le combată, este 

necesară o incidență directă asupra funcționării pieței interne. În acest caz, nu există nicio 

incidență directă, astfel cum prevede articolul 115 din TFUE. 

 

De asemenea, membrii subliniază faptul că posibila aplicabilitate a articolului 115 din TFUE 

implică adoptarea directivei de către Consiliu cu unanimitate de voturi. 

 

Membrii partidului parlamentar D66 evaluează în mod pozitiv temeiul juridic al ambelor 

propuneri ale UE. 

 

Membrii partidului parlamentar Uniunea Creștină nu au nicio observație cu privire la 

invocarea articolului 115 din TFUE ca temei juridic pentru aceste două directive. 

 

Membrii partidului parlamentar Stânga Verde evaluează în mod pozitiv temeiul juridic și 

sunt de acord cu opinia Comisiei Europene. Aceștia consideră perfect logic ca, dacă piața 

internă trebuie să funcționeze într-un cadru de reglementare unic, impozitarea pieței să fie 

cuprinsă în cadrul respectiv. În mod similar Comisiei, ei sunt de părere că acest lucru ar face 

sistemul mai rezistent la strategiile fiscale agresive. Prin urmare, ei consideră că aceste 

propuneri îmbunătățesc funcționarea pieței interne. 


