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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată 
comună a societăților (CCCTB)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0121),

– având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0092/2011),

– având în vedere avizele motivate prezentate de Camera Superioară a Parlamentului Țărilor 
de Jos, Parlamentul Suediei (Riksdag), Parlamentul Bulgariei, Camera Comunelor din 
Regatul Unit, Dieta Poloniei, Parlamentul Maltei, Parlamentul Slovaciei, Camera 
Reprezentanților din Irlanda și Camera Deputaților din România, în cadrul Protocolului 
(nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține 
că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2011),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Societățile care doresc să își dezvolte 
activitatea transfrontalier în cadrul Uniunii 

(1) Societățile care doresc să își dezvolte 
activitatea transfrontalier în cadrul Uniunii 
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Europene se lovesc de obstacole 
importante și de denaturări ale pieței 
datorate existenței a 27 de sisteme diferite 
de impozitare a profitului. Aceste obstacole 
și denaturări împiedică buna funcționare a 
pieței interne. Ele descurajează investițiile 
în Uniune și sunt în contradicție cu 
prioritățile stabilite în Comunicarea 
Comisiei intitulată Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, adoptată în 3 martie 2010. Ele 
sunt contrare și cerințelor legate de o 
economie socială de piață foarte 
competitivă.

Europene se lovesc de obstacole 
importante și de denaturări ale pieței 
datorate existenței a 27 de sisteme diferite 
de impozitare a profitului. Aceste obstacole 
și denaturări împiedică buna funcționare a 
pieței interne. Ele descurajează investițiile 
în Uniune și sunt în contradicție cu 
prioritățile stabilite în Comunicarea 
Comisiei intitulată Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, adoptată în 3 martie 2010, 
precum și cu Pactul euro plus și cu 
integrarea economică, bugetară și fiscală 
necesară pentru a stabili o economie 
socială de piață foarte competitivă.

Or. nl

Justificare

Actualizare.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează astfel de 
obstacole, sistemul [baza fiscală 
consolidată comună a societăților 
(CCCTB)] nu trebuie să afecteze libertatea 
de acțiune a statelor membre în ceea ce 
privește rata (ratele) naționale de 
impozitare a societăților.

(5) Având în vedere că diferențele între 
ratele de impozitare nu creează astfel de 
obstacole, sistemul [baza fiscală 
consolidată comună a societăților 
(CCCTB)] nu trebuie să afecteze libertatea 
de acțiune a statelor membre în ceea ce 
privește rata (ratele) naționale de 
impozitare a societăților. Statele membre 
își mențin astfel dreptul de a adopta 
anumite stimulente pentru societăți, în 
special sub formă de credit fiscal.

Or. nl

Justificare

Nu necesită explicații.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă nu reprezintă un 
prim pas spre armonizarea ratelor de 
impozitare a societăților din statele 
membre. Cu toate acestea, în cazul în care 
devine evident faptul că eficiența, 
eficacitatea și justețea economică a 
impozitării societăților ar fi îmbunătățite 
prin utilizarea unui anumit nivel de 
armonizare a ratelor de impozitare, acest 
aspect poate fi reanalizat în momentul 
evaluării prezentei directive.

Or. nl

Justificare

Deși armonizarea ratelor de impozitare nu este pusă în discuție în prezent, nu trebuie să 
excludem această posibilitate în viitor.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Baza fiscală extinsă, consolidarea și 
puterile discreționare ale statelor membre 
privind ratele naționale de impozitare a 
societăților fac ca CCCTB să fie o 
operațiune neutră din punct de vedere 
fiscal. 

Or. nl

Justificare

Nu necesită explicații.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În cazul în care utilizarea CCCTB ar 
influența veniturile fiscale ale 
autorităților regionale sau locale, statele 
membre sunt libere să ia măsuri pentru a 
remedia acest lucru, în conformitate cu 
sistemele constituționale proprii și cu 
respectarea prezentei directive.

Or. nl

Justificare

Existența unor sisteme de guvernare cu un caracter regional accentuat în anumite state 
membre nu reprezintă un obstacol în calea introducerii CCCTB.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Sistemul trebuie să fie dotat cu o 
regulă anti-abuz, completată cu măsuri 
destinate să descurajeze anumite tipuri de 
practici abuzive. Printre aceste măsuri 
trebuie să se afle limitarea deductibilității 
dobânzilor plătite societăților asociate cu 
sediul, în scopuri fiscale, într-o țară cu 
fiscalitate redusă din afara Uniunii care nu 
face schimb de informații cu statul membru 
al plătitorului în baza unui acord 
comparabil cu Directiva 2011/16/CEE a 
Consiliului privind asistența reciprocă 
acordată de autoritățile competente din 
statele membre în domeniul impozitării 
directe și al impozitării primelor de 
asigurare precum și norme referitoare la 
societățile străine controlate.

(20) Sistemul trebuie să fie dotat cu o 
regulă anti-abuz eficace, completată cu 
măsuri destinate să descurajeze anumite 
tipuri de practici abuzive. Printre aceste 
măsuri trebuie să se afle limitarea 
deductibilității dobânzilor plătite 
societăților asociate cu sediul, în scopuri 
fiscale, într-o țară cu fiscalitate redusă din 
afara Uniunii care nu face schimb de 
informații cu statul membru al plătitorului 
în baza unui acord comparabil cu Directiva 
2011/16/CEE a Consiliului privind 
asistența reciprocă acordată de autoritățile 
competente din statele membre în 
domeniul impozitării directe și al 
impozitării primelor de asigurare precum și 
norme referitoare la societățile străine 
controlate.
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Or. nl

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Prezenta directivă conține o 
abordare în totalitate nouă a unei 
componente esențiale a impozitării 
societăților. De aceea, ar trebui să se 
realizeze o analiză și o evaluare 
aprofundată într-un termen pertinent. 
Având în vedere ritmul inerent aplicării și 
punerii în aplicare a impozitării 
societăților, nu se poate realiza o evaluare 
serioasă în primii cinci ani după intrarea 
în vigoare. 

Or. nl

Justificare

Anumite voci susțin realizarea unei evaluări după trei ani. Cu toate acestea, având în vedere 
succesiunea operațiunilor de închidere a exercițiului fiscal, de depunere a declarației fiscale, 
de control fiscal și de plată a impozitelor, acest termen nu este indicat înaintea finalizării 
unui ciclu complet.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Analiza pe baza clauzei de revizuire 
ar trebui să includă, de asemenea, 
următoarele elemente: caracterul 
facultativ al CCCTB, limitarea
armonizării la baza fiscală, formula de 



PE475.870v01-00 10/16 PR\882669RO.doc

RO

repartiție și utilitatea pentru IMM-uri.

Or. nl

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80 Articolul 80
Regula generală anti-abuz Regula generală anti-abuz

În scopul calculării bazei fiscale, 
tranzacțiile artificiale efectuate în unicul
scop de a evita impunerea se ignoră.

În scopul calculării bazei fiscale, 
tranzacțiile artificiale efectuate în 
principalul scop de a evita impunerea se 
ignoră.

Primul paragraf nu se aplică activităților 
comerciale reale în cadrul cărora 
contribuabilul poate alege între două sau 
mai multe tranzacții posibile care au 
același rezultat comercial, dar care produc 
sume impozabile diferite.

Primul paragraf nu se aplică activităților 
comerciale reale în cadrul cărora 
contribuabilul poate alege între două sau 
mai multe tranzacții posibile care au 
același rezultat comercial, dar care produc 
sume impozabile diferite.

Or. nl

Justificare

Regula generală anti-abuz ia în considerare, pe bună dreptate, atât faptele, cât și intențiile. 
Cu toate acestea, raportoarea consideră că, în cazul unor tranzacții artificiale (fapte), 
intenția manifestă de a evita impozitarea ar trebui să fie suficientă.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 133 Articolul 133
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Examinare Examinare
La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă în 
orice caz o analiză a impactului 
mecanismului instituit în capitolul XVI al 
prezentei directive pentru repartizarea 
bazelor fiscale între statele membre. 

Or. nl

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 133 Articolul 133

Examinare Examinare
La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a caracterului facultativ al acestui 
instrument și a impactului mecanismului 
instituit în capitolul XVI al prezentei 
directive pentru repartizarea bazelor fiscale 
între statele membre.

Or. nl

Justificare

Introducerea unei baze fiscale consolidate comune este atât de nouă în UE, încât este de 
preferat ca aceasta să fie testată la început pe bază de voluntariat. De asemenea, caracterul 
său facultativ va incita și mai mult statele membre să accepte CCCTB (care nu poate fi 
aprobată decât cu decizia unanimă a Consiliului). Cu toate acestea, trebuie să fim pregătiți 
să evaluăm caracterul său facultativ după cinci ani, precum și după acest termen.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 133 Articolul 133
Examinare Examinare

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
analiză a oportunității extinderii 
armonizării bazei fiscale pentru a include 
armonizarea ratelor de impozitare, 
precum și o analiză a impactului 
mecanismului instituit în capitolul XVI al 
prezentei directive pentru repartizarea 
bazelor fiscale între statele membre. 

Or. nl

Justificare

În cazul introducerii unei baze fiscale consolidate comune, trebuie să se înceapă cu baza de 
impozitare, lăsând statele membre să își determine ratele de impozitare. Cu toate acestea, 
acest aspect ar trebui luat în considerare la evaluarea impactului propunerii.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 133 Articolul 133

Examinare Examinare
La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 

La cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Consiliului cu 
privire la modul de funcționare a prezentei 
directive. Raportul trebuie să includă o 
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analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre.

analiză a impactului mecanismului instituit 
în capitolul XVI al prezentei directive 
pentru repartizarea bazelor fiscale între 
statele membre. Raportul include și un 
studiu privind utilizarea acestui 
instrument de către IMM-uri, precum și 
utilitatea sa pentru acestea.

Or. nl

Justificare

IMM-urile sunt cei mai mari angajatori din Uniunea Europeană, precum și cei mai mari 
creatori de noi locuri de muncă. Având în vedere că propunerea vizează doar sistemul 
CCCTB, fără a include propunerea așteptată privind impozitarea IMM-urilor cu operațiuni 
transfrontaliere pe baza normelor din statul de origine, utilizarea efectivă a CCCTB și 
accesibilitatea sa pentru IMM-uri trebuie să figureze în evaluarea impactului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Conținutul propunerii

Directiva privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) stabilește norme 
comune pentru calcularea bazei fiscale aplicabile societăților care operează în Uniunea 
Europeană. 

Acest cadru fiscal comunitar cuprinde un ansamblu complet de norme pentru calcularea 
rezultatelor fiscale individuale pentru fiecare societate sau sucursală, consolidarea acestor 
rezultate (profituri sau pierderi) pentru membrii grupului, precum și repartiția bazei fiscale 
consolidate între diversele state membre vizate, în cazul în care aceasta este pozitivă.

Repartiția bazei fiscale consolidate se face pe baza unei formule fixe care cuprinde trei factori 
cu pondere egală: cifra de afaceri, forța de muncă și activele. 

Fiecare stat membru va aplica propria rată de impozitare cotei care îi revine din baza fiscală. 
Armonizarea vizează doar calculul și repartiția bazei fiscale. Ratele de impozitare vor fi 
stabilite în continuare de statele membre. 

Armonizarea nu se aplică nici normelor naționale privind contabilitatea financiară.

Sistemul CCCTB este facultativ. Toate societățile, de mici sau mari dimensiuni, indiferent 
dacă desfășoară sau nu operațiuni transfrontaliere, vor putea aplica CCCTB. Cu toate acestea, 
nicio societate nu va fi obligată să facă acest lucru. O societate care optează pentru CCCTB 
face această alegere pentru o perioadă de cinci ani care, în absența unei rezilieri cu trei luni 
înainte de termenul de aplicabilitate, este prelungită în mod automat pentru o perioadă de trei 
ani. 

De asemenea, propunerea include reguli anti-abuz, precum și modul în care sistemul CCCTB 
trebuie să fie gestionat de către statele membre în conformitate cu o abordare de tip „ghișeu 
unic”. 

Directiva acordă Comisiei, pentru o durată indefinită, dreptul de a adopta acte delegate în 
patru domenii.

Directiva conține o clauză de revizuire care face în mod explicit referire la aplicarea formulei 
care permite recalcularea repartizării bazei fiscale.

În cele din urmă, în transpunerea directivei, statele membre trebuie să furnizeze Comisiei un 
tabel de corespondență.

Poziția raportoarei

Raportoarea consideră că CCCTB este un instrument indispensabil pentru realizarea pieței 
interne europene, pe de o parte, și a integrării economice europene necesare pentru stabilitatea 



PR\882669RO.doc 15/16 PE475.870v01-00

RO

zonei euro, pe de altă parte. Criza actuală nu trebuie să constituie un obstacol, ci dimpotrivă, 
aceasta trebuie să servească drept catalizator al introducerii CCCTB.
Astfel, raportoarea apreciază faptul că sistemul CCCTB a fost în mod explicit menționat în 
concluziile summiturilor europene sau ale summiturilor zonei euro care au precedat redactarea 
acestui raport. Raportoarea ia act de faptul că, într-o scrisoare comună adresată la 18 august 
2011 Președintelui Consiliului European, Cancelarul Germaniei și Președintele Franței au 
solicitat finalizarea negocierilor privind CCCTB înainte de sfârșitul lui 2012, menționând în 
mod explicit (ca un instrument de presiune?) că ei lucrează la o inițiativă interguvernamentală 
bilaterală franco-germană.

Exprimarea interesului față de CCCTB ar trebui să fie pe placul Parlamentului European, cu 
atât mai mult cu cât și Parlamentul a solicitat de nenumărate ori în ultimii ani introducerea 
unui astfel de sistem. 
În calitate de raportoare, doresc să susțin această propunere de directivă și invit Consiliul să 
dezbată propunerea fără ezitare și să adopte o decizie pozitivă în această privință. 

Anumite parlamente naționale și-au exprimat obiecțiile, considerând că principiul 
subsidiarității a fost încălcat de către Comisie. Raportoarea nu susține aceste obiecții. 
Diversele distorsiuni ale pieței interne pot fi remediate doar prin adoptarea unui sistem comun 
de norme care să conțină proceduri administrative comune și o gestiune bazată pe un sistem e 
tip „ghișeu unic”. Astfel, raportoare susține decizia Comisiei de a nu reexamina prezenta 
propunere. 

Raportoarea dorește să sublinieze principalele avantaje ale introducerii CCCTB:
 o mai mare transparență fiscală, care va face regimul fiscal mai echitabil și mai 

eficient;  
 reducerea costurilor de punere în aplicare și a birocrației, ceea ce va îmbunătăți 

potențialul de creștere al societăților cu activități transfrontaliere, va face Uniunea 
Europeană mai atrăgătoare pentru investitori și va promova accesibilitatea pieței 
interne pentru societățile care nu au încă activități transfrontaliere; 

 speranța că deciziile de repartizare pe piața internă vor fi luate în considerare mai des 
decât în prezent în funcție de considerente sociale și economice neutre pentru 
fiscalitate; 

 o reducere a două tipuri de probleme fiscale: evaziunea fiscală, pe de o parte, și dubla 
impozitare, pe de altă parte.

Cu cât participarea la sistemul CCCTB va fi mai numeroasă, cu atât se vor obține mai multe 
beneficii. Astfel, pare mai interesant ca sistemul să fie obligatoriu, și nu facultativ. Cu toate 
acestea, având în vedere că introducerea unei baze fiscale consolidate în Uniunea Europeană 
este o idee atât de nouă, atât de radicală și, în definitiv, relativ experimentală, și întrucât 
conjunctura economică nu este, poate, ideală pentru a obliga toate societățile, mici și mari, să 
realizeze o schimbare radicală a sistemului, raportoarea preferă menținerea caracterului 
facultativ al CCCTB. Însă raportoarea propune reexaminarea acestei abordări într-un anumit 
interval de timp și propune, de aceea, modificarea clauzei de revizuire.

Pentru a profita la maximum de avantajele CCCTB, este necesară introducerea acestui sistem 
pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Raportoarea preferă sistemul CCCTB, chiar cu caracter 
facultativ, pe întreg teritoriul Uniunii Europene, decât un sistem obligatoriu cu o formulă de 
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cooperare consolidată. Cu toate acestea, dacă Consiliul nu reușește să ajungă la un acord 
satisfăcător cu toate statele membre, cooperarea consolidată este inevitabilă.  În acest caz, 
obiectivul trebuie să vizeze participarea tuturor statelor membre din zona euro sau a celor care 
urmează să facă parte din zona euro, integrarea lor economică sporită fiind esențială din mai 
multe motive.

Un alt punct de discuție este amploarea armonizării. Pe de o parte, raportoarea vede avantajele 
apropierii ratelor de impozitare (rate minime sau un număr limitat de rate). Pe de altă parte, 
raportoarea recunoaște că acest fapt nu este absolut necesar pentru funcționarea corectă a 
pieței interne și că în această perioadă, când majoritatea statelor membre face eforturi pentru a 
restabili finanțele publice sau pentru a le menține la un nivel normal, nu este indicată o 
armonizare radicală. Cu toate acestea, dacă după o anumită perioadă concurența fiscală dintre 
statele membre creează în mod evident mai multe daune decât beneficii, se poate face oricând 
un pas înainte. Deși prezenta directivă nu ar trebui văzută nicidecum ca o anticipare a 
armonizării ratelor de impozitare a societăților, raportoarea propune înscrierea chestiunii 
ratelor de impozitare în clauza de revizuire.

Raportoarea este pe deplin în favoarea principiului consolidării, atât în termeni de eficacitate a 
pieței interne, cât și de atractivitate a sistemului CCCTB pentru societăți. Având în vedere în 
mod special că baza fiscală din cadrul sistemului CCCTB este mai mare decât media bazelor 
naționale și întrucât ratele fiscale sunt stabilite de statele membre, consolidarea nu poate fi un 
obstacol din perspectiva statelor membre. 

Dimensiunea bazei fiscale, suveranitatea fiscală a statelor membre și consolidarea permit 
sistemului CCCTB să fie neutru din punct de vedere fiscal atât pentru societăți, cât și pentru 
finanțele publice. 

Formula de repartiție fixă prevăzută de directivă nu va influența baza fiscală, ci doar repartiția 
acesteia între statele membre. Această repartiție trebuie să fie sigură și previzibilă din punct 
de vedere juridic, precum și pertinentă și echitabilă din punct de vedere economic. Cei trei 
factori decisivi menționați în propunere au fost bine aleși din această perspectivă: datele sunt 
cunoscute și sunt obținute din contabilitate, sunt dificil de manipulat, și oferă indici despre 
profituri. Factorul „forță de muncă” este divizat, în mod corect, între masa salarială și numărul 
de salariați pentru a elimina în mare parte efectul diferențelor de salariu dintre statele membre. 
Raportoarea susține astfel formula de repartiție, dar este de acord cu părerea Comisiei 
conform căreia este necesar ca această formulă să facă obiectul unei clauze de revizuire. 

Bineînțeles, raportoarea salută principiul ghișeului unic, precum și cooperarea consolidată 
dintre administrațiile fiscale naționale. Raportoarea se întreabă doar dacă baza pentru 
identificarea autorității fiscale principale ține suficient cont de realitatea economică și dacă 
aceasta va garanta un grad de repartiție suficient între statele membre.

În fine, raportoarea nu are obiecții față de propunerea ca sistemul CCCTB să fie independent 
de normele contabile. Alternativa ar fi un sistem bazat pe IFRS. În acest caz, determinarea 
bazei fiscale ar trebui să fie încredințată indirect sectorului privat, iar regimul care ar rezulta 
nu ar fi potrivit pentru IMM-uri. 


