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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Camerei Superioare 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 Superioară a Parlamentului Țărilor de Jos 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 

Președintelui Comisiei Europene 

dl Jean-Claude Juncker 

B-1049 Brussels  

Belgia 

 

Data: 21 decembrie 2016 

Subiect: Aviz motivat referitor la propunerile UE (COM(2016) 683), (COM(2016) 685) și 

(COM(2016) 687) 

Referința noastră: 160408u 

 

Stimate domnule Juncker, 

 

În conformitate cu procedura stabilită, Camera Superioară a Parlamentului Țărilor de Jos a 

examinat dacă următoarele propuneri respectă principiul subsidiarității: 

 Propunere de directivă privind o bază fiscală consolidată comună a societăților 

(CCCTB) COM(2016)6831;

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

COM(2016)6852;

 Propunere de directivă în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor 

hibride care implică țări terțe (COM(2016) 687)3. 

 

În cursul acestui proces, Camera Superioară a aplicat articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană și Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona privind aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității. 

 

Vă adresez această scrisoare pentru a vă informa cu privire la poziția adoptată de Camera 

Superioară a Parlamentului Țărilor de Jos.  Scrisori identice au fost adresate Parlamentului 

European, Consiliului și Guvernului Țărilor de Jos. 

 

Majoritatea Camerei Superioare consideră că propunerile de directivă privind o bază fiscală 

consolidată comună a societăților (CCCTB) (COM(2016)683)4, privind o bază fiscală comună 

a societăților (CCTB) (COM(2016)685)5 și privind tratamentul neuniform al elementelor 

hibride care implică țări terțe (COM(2016)687)6 nu respectă principiul subsidiarității. 

 

Partidele parlamentare, care au adoptat acest aviz cu majoritate de voturi, oferă următoarele 

motive pentru punctul lor de vedere în ceea ce privește respectarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității de către propunerile în cauză: 

 

                                                 
1 A se vedea dosarul E160043 la adresa www.europapoort.nl 
2 A se vedea dosarul E160044 la adresa www.europapoort.nl 
3 A se vedea dosarul E160046 la adresa www.europapoort.nl 
4 Acesta este punctul de vedere susținut de următoarele partide parlamentare: VVD (13 locuri), CDA, (12 locuri), 

PVV (9 de locuri), SP (9 locuri), ChristenUnie (3 locuri), PvdD (2 de locuri), SGP (2 locuri) și 50Plus (2 locuri). 
5 Acesta este punctul de vedere susținut de următoarele partide parlamentare: VVD (13 locuri), CDA, (12 locuri), 

PVV (9 de locuri), SP (9 locuri), ChristenUnie (3 locuri), PvdD (2 de locuri), SGP (2 locuri) și 50Plus (2 locuri). 
6 Acesta este punctul de vedere susținut de următoarele partide parlamentare: VVD (13 locuri), CDA, (12 locuri), 

PVV (9 de locuri), ChristenUnie (3 locuri), SGP (2 locuri) și 50Plus (2 locuri). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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O bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) (COM(2016)683) 
 

Propunerea de directivă care este predecesoarea celor două propuneri de directive privind o 

bază fiscală comună a societăților și o bază fiscală consolidată comună a societăților a fost 

evaluată în mod critic de către guvernul Țărilor de Jos în 2011. La momentul respectiv, această 

evaluare a condus la concluzia că propunerea nu respecta principiul subsidiarității. Vor trebui 

să fie studiate în continuare prezentele propuneri de directivă în cursul procedurii care trebuie 

să fie finalizată. Problemele sunt variate și consecințele asupra veniturilor guvernamentale nu 

sunt suficient de clare. Majoritatea membrilor Camerei Superioare este de acord cu guvernul că 

propunerea nu respectă principiul subsidiarității. Avizul susține următoarele: 

„Guvernul consideră că nu este respectat principiul subsidiarității. Aceasta nu consideră că 

este necesar ca redistribuirea și consolidarea profiturilor să fie reglementate la nivel 

european. Acordurile privind prețurile de transfer (care diferă de această rată de alocare) 

există deja în cadrul OCDE.”7 

 

În plus, majoritatea membrilor Camerei Superioare consideră că propunerea nu respectă 

principiul subsidiarității din următoarele motive: 

 nu există niciun motiv pentru care consolidarea ar trebui să fie obligatorie în cadrul 

UE pentru grupurile cu o cifră de afaceri de peste 750 de milioane EUR; 

 nu s-a demonstrat niciun avantaj pentru piața internă, în condițiile în care există 

deja acorduri privind prețurile de transfer în cadrul OCDE;

 evaluarea de impact a Comisiei Europene se bazează pe ipoteze nerealiste (și 

anume, faptul că în 16 de țări, inclusiv în Țările de Jos, va crește rata impozitului 

pe profit);

 riscul ca această directivă să conducă în cele din urmă la reducerea veniturilor 

fiscale din impozitul pe profit în Țările de Jos este prea mare;

 legătura cu combaterea evitării obligațiilor fiscale este prea departe de realitate;

 propunerea nu prevede o rată minimă a impozitului pe profit, de exemplu 20 %.

 

În plus, majoritatea membrilor Camerei Superioare consideră că propunerea nu respectă 

principiul proporționalității din următoarele motive: 

 propunerea are o complexitate nejustificată și punerea sa în aplicare va fi 

complicată (coexistența a trei sisteme);

 rata de alocare este în detrimentul unei țări precum Țările de Jos, specializată în 

comerț și servicii (în ceea ce privește cifra de afaceri, activele fixe, combinarea 

masei salariale și a numărului de angajați);

 acordurile privind prețurile de transfer, pe baza cărora se alocă profiturile, există 

deja în cadrul OCDE.

 

O bază fiscală comună a societăților (CCTB) (COM(2016)685)  

 

Majoritatea membrilor Camerei Superioare este de acord cu guvernul că propunerea nu 

respectă principiul subsidiarității. Avizul susține următoarele: 
 

„Guvernul consideră că nu este respectat principiul subsidiarității. Acesta poate susține 

obiectivele prezentei propuneri, și anume consolidarea pieței interne, crearea unui mediu 

                                                 
7 Documentele parlamentare II 2016-2017, 34 604, nr. 4, p. 11. 
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favorabil afacerilor în cadrul UE și combaterea evitării obligațiilor fiscale. Cu toate acestea, 

propunerile au o contribuție redusă sau chiar inexistentă la atingerea acestor obiective. 

Comisia afirmă că o bază fiscală comună a societăților pentru consolidarea pieței interne 

poate fi adoptată numai la nivelul UE. În opinia guvernului, din propuneri nu reiese că o 

soluție europeană ar aduce o valoare adăugată pentru toate părțile implicate în această 

chestiune. Existența unui sistem parțial opțional înseamnă că autoritățile trebuie să folosească 

două sisteme diferite de impozitare a societăților, în loc de unul singur și prezintă dezavantaje 

clare pentru eficacitatea punerii în aplicare. De asemenea, directiva împotriva evitării 

obligațiilor fiscale, adoptată în cursul președinției neerlandeze a UE, a adus deja un grad 

semnificativ de armonizare a bazei fiscale în statele membre, în scopul prevenirii abuzurilor. 

Măsurile împotriva abuzurilor, comparabile cu cele din directiva împotriva evitării 

obligațiilor fiscale, sunt repetate în propunerea CCTB. Celelalte măsuri din CCTB au o 

contribuție redusă sau chiar inexistentă la atingerea acestui obiectiv. Prin urmare, este 

îndoielnic dacă și, în caz afirmativ, în ce măsură această propunere oferă modalități 

suplimentare de combatere a abuzurilor.”8 

 

Majoritatea membrilor Camerei Superioare au expus următoarele motive suplimentare potrivit 

cărora propunerea nu respectă principiul subsidiarității: 

 nu sunt îndeplinite obiectivele creării unui mediu de afaceri mai favorabil pentru 

investiții în UE și ale înăspririi combaterii evitării obligațiilor fiscale;

 directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale va aduce dorita armonizare a bazei 

fiscale (în mare parte prin punerea în aplicare a unei părți a pachetului de măsuri 

privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor (BEPS);

 propunerea subminează conceptul neerlandez al profitului impozabil, limitează 

scutirea pentru participații și elimină măsurile în favoarea inovării (scutiri de 

impozite pentru inovare);

 propunerea merge mai departe, în mod inutil, decât pachetul BEPS al OCDE.

 

Majoritatea membrilor Camerei Superioare consideră că propunerea nu respectă principiul 

proporționalității din următoarele motive: 

 propunerea are o complexitate nejustificată și punerea sa în aplicare va fi 

complicată (coexistența a trei sisteme);

 posibilitatea limitată și temporară de a transfera pierderi poate încuraja importul 

artificial de pierderi din alte state membre ale UE.

 

Propunere de directivă în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor 

hibride care implică țări terțe (COM(2016) 687) 

 

Propunerea de directivă în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor hibride care 

implică țări terțe vizează combaterea formelor agresive de evitare a obligațiilor fiscale, dar 

poate, de asemenea, să afecteze structurile importante pentru crearea de locuri de muncă în 

Țările de Jos și atractivitatea Țărilor de Jos ca țară în care se pot înființa întreprinderi, în 

special pentru întreprinderile americane. În plus, majoritatea membrilor Camerei Superioare 

consideră că propunerea nu respectă principiul subsidiarității și menționează următoarele 

motive specifice: 

 propunerea subminează sistemul fiscal din Țările de Jos;

                                                 
8 Documentele parlamentare II 2016-2017, 34 604, nr. 4, p. 11. 
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 propunerea merge mai departe decât este prevăzut în măsurile OCDE;

 propunerea creează o situație în care se percep impozite (sau se refuză scutiri 

fiscale), deși valoarea se adaugă într-o țară terță. Acolo ar trebui să fie percepute 

impozitele. Acest lucru creează un dezavantaj concurențial pentru societățile din 

afara UE care doresc să își desfășoare activitatea pe piața internă.

 

În cele din urmă, majoritatea membrilor Camerei Superioare consideră că propunerea nu 

respectă principiul proporționalității din următoarele motive: 

 ar fi de preferat o abordare globală (punctul de acțiune 2 din pachetul BEPS al 

OECD);

 propunerea este extrem de dezavantajoasă pentru Țările de Jos (în special în ceea ce 

privește investițiile realizate de întreprinderile americane, la care se adaugă locurile 

de muncă aferente);

 ar fi mai bine să așteptăm și să vedem ce politica fiscală adoptă noua administrație 

a SUA, deoarece există o șansă reală ca elementele hibride să fie mai puțin atractive 

în viitor din perspectiva americana.

 

Din aceste motive, majoritatea Camerei Superioare a Parlamentului Țărilor de Jos consideră 

că propunerile de directivă privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) 

(COM(2016)683), privind o bază fiscală comună a societăților (CCTB) (COM(2016)685) și 

privind tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe (COM(2016)687) 

nu respectă principiile subsidiarității și proporționalității.  

 

Președintele Camerei Superioare a Parlamentului Țărilor de Jos 

 

A. Broekers-Knol 

 


