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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 Suediei 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 

Comunicare oficială a Riksdag 

2016/17:110 

A 002016 14.2.2017 

PARLAMENTUL SUEDIEI 

 

Președintele Parlamentului European 

 

Președintele Consiliului Uniunii Europene 

 

Președintelui Comisiei Europene 

 

Împreună cu prezentarea avizului motivat al Riksdag din anexa 2 la raportul alăturat se 

notifică faptul că Riksdag a aprobat astăzi propunerea Comisiei pentru afaceri fiscale 

referitoare la o decizie a Riksdag în cadrul avizului nr. 2016/17:SkUl 7, Evaluare din 

perspectiva principiului subsidiarității a propunerii Comisiei referitoare la Directiva 

Consiliului privind o bază fiscală comună consolidată a societăților. 

 

Stockholm, 14 decembrie 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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ANEXA 2 

 

Avizul motivat al Parlamentului Suediei 

 

Riksdag dorește să sublinieze că principiul de bază al suveranității fiscale a statelor membre 

trebuie respectat în ceea ce privește taxele directe. Statele membre au competența de a asigura 

bunăstarea prin colectarea și folosirea veniturilor fiscale în mod adecvat. O aplicare prea 

extinsă a normelor care acordă Uniunii competențe legislative are ca rezultat pe termen lung o 

subminare a suveranității statelor membre în ceea ce privește colectarea și menținerea unui 

nivel suficient de venituri fiscale pentru a finanța bunăstarea. 

Comisia a afirmat că este puțin probabil ca propunerea privind o bază fiscală comună 

a societăților să fie aprobată în totalitate și că propunerea trebuie pusă în aplicare în două 

etape. În consecință, Comisia a sugerat ca etapa a doua a propunerii privind consolidarea să 

fie amânată până la obținerea în prima etapă a unui acord politic privind un set de norme 

obligatorii referitoare la baza fiscală comună a societăților. Prin urmare, Comisia a prezentat 

două propuneri de directivă: o propunere privind o bază fiscală comună a societăților și o 

propunere privind o bază fiscală consolidată comună a societăților. 

Această parte a propunerii cuprinde în principal normele privind acoperirea definitivă 

a profiturilor și repartizarea profiturilor. Comisia, care a efectuat o evaluare comună a 

subsidiarității ambelor propuneri privind o bază fiscală comună a societăților, respectiv o bază 

fiscală consolidată comună a societăților, a afirmat că propunerile au ca obiective, printre 

altele, promovarea creșterii și investițiilor, facilitarea comerțului transfrontalier, simplificarea 

administrativă și combaterea evaziunii fiscale. 

Mai întâi, Riksdag constată că, deoarece obiectivele prezentate de Comisie privesc 

întregul pachet referitor la societăți, și anume ambele propuneri de directivă pe care le-a 

prezentat, este mai dificil de evaluat dacă obiectivele propunerilor respective pot fi realizate 

într-o măsură suficientă de către statele membre sau pot fi mai bine realizate la nivelul 

Uniunii. 

Sistemul de impozitare a societăților este strâns integrat cu alte aspecte ale impozitării 

și cu condițiile politice și economice ale statelor membre. Riksdag consideră că elaborarea 

sistemului de impozitare a societăților trebuie să se facă astfel încât fiecare stat membru să 

aibă la dispoziție o marjă pentru a lua în considerare condițiile specifice ale structurii lor 

economice. Prin urmare, Riksdag împărtășește opinia guvernului potrivit căreia statul 

membru, în primă instanță, este mai în măsură să determine forma pe care ar trebui să o ia 

sistemul de impozitare a societăților. 

În ceea ce privește formula de repartizare propusă, Riksdag constată că rezultatul 

repartizării profiturilor depinde de condițiile existente în fiecare stat membru și va fi, în 

consecință, foarte diferită de la un stat membru la altul. Riksdag împărtășește opinia 

guvernului potrivit căreia, sub multe aspecte, propunerea este vagă și formulată imprecis, este 

opacă și prezintă neclarități, cum ar fi modul în care propunerea abordează acordurile fiscale 

deja încheiate și efectele care decurg din faptul că dispozițiile privind contabilitatea nu sunt 

legate de sistemul fiscal.  

 

 

În acest context, Riksdag consideră că propunerea Comisiei privind o bază fiscală consolidată 

comună nu poate fi considerată conformă cu principiul subsidiarității. 


