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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul sprijină propunerea Comisiei Europene de a introduce în UE o bază fiscală 
consolidată comună a societăților (CCCTB), facultativă și paneuropeană. 

În țările din UE există diferite baze fiscale care, în practică, funcționează ca bariere 
comerciale în calea creșterii și a ocupării forței de muncă. 

Propunerea referitoare la CCCTB va duce la schimbări semnificative în impozitarea 
societăților comerciale în Europa și poate aduce îmbunătățiri pentru întreprinderile care 
desfășoară activități transfrontaliere, reducând costurile administrative și birocrația. 
Propunerea contribuie la eficientizarea pieței unice, la creșterea competitivității 
întreprinderilor din UE și la îmbunătățirea atractivității pe plan global a pieței UE în 
comparație cu alte piețe mari precum SUA și China.

Principalele preocupări ale raportorului sunt legate de:

CCCTB trebuie să rămână opțională  pentru întreprinderi. Un sistem obligatoriu ar însemna 
costuri mai mari, în special pentru IMM-uri, și, prin urmare, nu ar stimula creșterea și 
competitivitatea pe piața europeană. Existența unor sisteme concurente și a concurenței între 
instituții ar putea reprezenta, de asemenea, un atu. Nu este recomandabil ca sistemul să devină 
obligatoriu înainte de a fi testat în practică și înainte ca efectele acestuia să fie cunoscute. 

1. Nivelul cotei de impozitare ar trebui să fie decis de parlamentele naționale. Obiectivul 
urmărit este consolidarea sistemului de impozitare a întreprinderilor, nu armonizarea 
cotelor de impozitare.

2. Obstacolele transfrontaliere ar trebui eliminate.  Prin urmare, sistemul trebuie să permită 
consolidarea profitului și a pierderilor, încă de la început, pentru a facilita dezvoltarea 
activităților comerciale transfrontaliere.

3. CCCTB trebuie să permită simplificarea procedurilor, astfel încât să poată fi depusă o 
singură declarație pentru întregul grup, după principiul „ghișeului unic”. Reducerea 
poverii administrative și a birocrației sunt esențiale pentru sistemul CCCTB. Vor fi reduse 
astfel costurile de conformare și vor fi create stimulente pentru crearea unui regim fiscal 
comun.

4. Sistemul trebuie să fie suficient de atractiv pentru ca întreprinderile să aleagă să participe 
la CCCTB, beneficiind de reale avantaje.

Raportorul sugerează următoarele modificări: 

Modificarea formulei - eliminarea factorului „vânzări”: Formula de repartizare a bazei 
fiscale consolidate ar trebui să se bazeze numai pe doi factori: forța de muncă și activele.
Factorul reprezentat de vânzările în funcție de destinație impune o deviere semnificativă de la 
actualul principiu al atribuirii drepturilor de impozitare finală statului de origine. Principiul 
„țării de origine” se bucură, pe plan conceptual, de un sprijin puternic în rândul statelor 
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membre ale UE și este de mult timp principiul director al activității OCDE legate de 
fiscalitatea internațională.  
De asemenea, statele de dimensiune mică și mijlocie cu o piață internă de mărime redusă vor 
pierde venituri fiscale semnificative dacă se va aplica formula propusă.

În plus, factorul „vânzări” bazate pe destinație va fi destul de ușor de manipulat. Un agent 
comercial independent (stabilit într-un stat care nu aplică CCCTB) ar putea fi contractat ca 
intermediar pentru a realiza vânzări în numele unui grup pe piața în cauză, deplasând astfel 
destinația vânzărilor de la statul „prevăzut” la statul ales. Astfel de posibilități de planificare 
fiscală ar submina legitimitatea factorului și ar necesita, cel mai probabil, elaborarea de norme 
complexe pentru combaterea fenomenului fraudei fiscale.

Forumul CCCTB: crearea unui forum CCCTB între statele membre pentru soluționarea 
extrajudiciară a litigiilor (modificări ale considerentului 26 și ale articolului 123). 

Termen mai scurt pentru realizarea examinării:  Comisia ar trebui să desfășoare o 
examinare după o perioadă de trei ani pentru a evalua efectele CCCTB (articolul 133).

Evaluarea efectelor CCCTB în cadrul examinării aplicării directivei: după trei ani, 
Comisia va analiza argumentele pro și contra legate de introducerea unui sistem obligatoriu 
pentru a crea o singură CCCTB în UE.  

De asemenea, Comisia va analiza efectele directivei asupra bazelor fiscale din statele membre 
la nivel local, regional și național, inclusiv efectele socioeconomice asupra relocării 
activităților economice și a locurilor de muncă în interiorul UE.

Ar trebui avută în vedere extinderea CCCTB la alte entități decât corporațiile, de 
exemplu la parteneriate: în unele state membre, multe întreprinderi iau forma 
parteneriatelor. Comisia ar trebui să analizeze dacă acestea pot fi tratate ca și cum ar fi
corporații.

Procentajul de realizare în contractele pe termen lung: articolul 24 ar trebui eliminat, 
întrucât întreprinderile nu ar trebui să fie obligate să efectueze acest calcul doar din motive 
fiscale. Procedura nu este răspândită în regimurile contabile din statele membre și sporește 
complexitatea sistemului.

Sporirea atractivității CCCTB: dispozițiile asociate CCCTB trebuie să fie mai avantajoase 
pentru întreprinderi decât actualele sisteme naționale. 

Normele privind amortizarea trebuie să fie generoase pentru întreprinderi. La articolul 39, rata 
de amortizare ar trebui crescută de la 25 la 35% din grupul de active al întreprinderii.  

Cerința de la articolul 59 de a înregistra tranzacțiile intra-grup ridică semne de întrebare, 
întrucât ar presupune o sarcină administrativă în plus și costuri suplimentare pentru 
întreprinderi.
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Dispoziții mai clare privind controalele: la articolul 122. O situație în care orice autoritate 
competentă poate iniția un control asupra întregului grup sau a unei părți din grup, indiferent 
de jurisdicția fiscală, ar conduce la consecințe administrative inacceptabile.

O regulă mai strict anti-abuz: este necesară o modificare la articolul 80, unde se prevede că, 
în scopul calculării bazei fiscale, tranzacțiile artificiale efectuate în unicul scop de a evita 
impunerea se ignoră.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Având în vedere concurența fiscală, 
guvernele sunt supuse presiunii de a-și 
menține cheltuielile sub control. Cu toate 
acestea, introducerea unei baze fiscale 
consolidate comune a societăților 
(CCCTB), pe bază facultativă și 
paneuropeană, nu ar trebui să afecteze 
concurența fiscală, întrucât sistemul nu 
include armonizarea cotelor de 
impozitare.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Îmbunătățirea pieței interne este 
factorul-cheie pentru stimularea creșterii 
și a creării de locuri de muncă. 
Introducerea unei CCCTB ar trebui să 
stimuleze creșterea și să conducă la 
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crearea de mai multe locuri de muncă în 
Uniune prin reducerea costurilor 
administrative și a birocrației pentru 
întreprinderi, în special pentru micile 
întreprinderi care operează în mai multe 
state membre.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Formula de repartizare a bazei fiscale 
consolidate trebuie să cuprindă trei factori 
de valoare egală (forța de muncă, active și 
vânzări). Calculul factorului forță de 
muncă trebuie să se facă pe baza masei 
salariale și a numărului de angajați (fiecare 
element având aceeași greutate). Factorul 
active trebuie să fie compus din toate 
imobilizările corporale. Imobilizările 
necorporale și imobilizările financiare 
trebuie excluse din formulă datorită naturii 
lor mobile și riscului de eludare a 
sistemului. Utilizarea acestor factori 
conferă importanța corespunzătoare 
intereselor statului membru de origine. În 
fine, trebuie luate în considerare 
vânzările pentru a asigura participarea 
echitabilă a statului membru de 
destinație. Acești factori și aceste ponderi 
ar trebui să garanteze impozitarea 
profiturilor acolo unde sunt obținute. Ca 
excepție de la principiul general, dacă 
rezultatul repartizării nu reflectă în mod 
echitabil volumul activității, o clauză de 
salvgardare prevede posibilitatea utilizării 
unei alte metode.

(21) Formula de repartizare a bazei fiscale 
consolidate trebuie să cuprindă doi factori 
de valoare egală (forța de muncă și 
activele). Calculul factorului forță de 
muncă trebuie să se facă pe baza masei 
salariale și a numărului de angajați (fiecare 
element având aceeași greutate). Factorul 
active trebuie să fie compus din toate 
imobilizările corporale. Imobilizările 
necorporale și imobilizările financiare 
trebuie excluse din formulă datorită naturii 
lor mobile și riscului de eludare a 
sistemului. Utilizarea acestor factori 
conferă importanța corespunzătoare 
intereselor statului membru de origine. 
Acești factori și aceste ponderi ar trebui să 
garanteze impozitarea profiturilor acolo 
unde sunt obținute. Ca excepție de la 
principiul general, dacă rezultatul 
repartizării nu reflectă în mod echitabil 
volumul activității, o clauză de salvgardare 
prevede posibilitatea utilizării unei alte 
metode.

Or. en
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Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Comisia ar trebui să lanseze un nou 
forum privind CCCTB, similar cu 
Forumul mixt al UE pentru prețurile de 
transfer (JTPF), căruia întreprinderile și 
statele membre să i se poată adresa cu 
chestiuni și litigii legate de CCCTB. 
Forumul ar trebui să poată oferi orientări 
întreprinderilor și statelor membre și ar 
trebui să acționeze în calitate de autoritate 
judiciară sau tribunal în conformitate cu 
articolul 267 al doilea paragraf din 
TFUE.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este oportun ca, după o perioadă de 
cinci ani, Comisia să revizuiască aplicarea 
directivei, iar statele membre să o sprijine 
furnizându-i informații adecvate în acest 
scop,

(27) Este oportun ca, după o perioadă de 
trei ani de la intrarea sa în vigoare, 
Comisia să revizuiască aplicarea prezentei 
directive, iar statele membre să o sprijine 
furnizându-i informații adecvate în acest 
scop,

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 12 – primul paragraf 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile deductibile cuprind toate 
costurile de vânzare și cheltuielile din care 

Cheltuielile deductibile cuprind toate 
costurile de vânzare și cheltuielile din care 
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se scade taxa pe valoarea adăugată 
deductibilă suportată de contribuabil în 
vederea obținerii sau asigurării unui venit, 
inclusiv costurile de cercetare și dezvoltare 
și costurile suportate pentru procurarea de 
capital și contractarea de împrumuturi 
pentru nevoile activității economice 
desfășurate.

se scade taxa pe valoarea adăugată 
deductibilă suportată de contribuabil în 
vederea obținerii sau asigurării unui venit, 
inclusiv costurile de cercetare și dezvoltare 
și costurile suportate pentru procurarea de 
capital și contractarea de împrumuturi 
pentru nevoile activității economice 
desfășurate. Costurile recurente legate de 
protecția mediului și de reducerea 
emisiilor de carbon sunt considerate, de 
asemenea, cheltuieli deductibile.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat

Contracte pe termen lung
(1) Un contract pe termen lung este un 
contract care satisface următoarele 
condiții:
(a) este încheiat în scopul fabricării, 
montării sau construirii sau al prestării de 
servicii;
(b) durata sa depășește sau se 
preconizează că va depăși 12 luni.
(2) Fără a aduce atingere articolului 18, 
veniturile legate de un contract pe termen 
lung sunt recunoscute în scopuri fiscale 
la valoarea care corespunde părții din 
contract realizate în anul fiscal respectiv. 
Procentajul de realizare se determină fie 
pe baza ponderii costurilor din anul 
respectiv în costurile estimate totale, fie pe 
baza evaluării de către un expert a 
gradului de finalizare la sfârșitul anului 
fiscal.
(3) Costurile legate de contractele pe 
termen lung trebuie luate în considerare 
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în anul fiscal în care sunt angajate.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alte imobilizări decât cele menționate 
la articolele 36 și 40 se amortizează 
împreună într-un grup de imobilizări cu o 
rată anuală de 25% din baza de calcul a 
amortizării.

(1) Alte imobilizări decât cele menționate 
la articolele 36 și 40 se amortizează
împreună într-un grup de imobilizări cu o 
rată anuală de 35% din baza de calcul a 
amortizării.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 59 - alineatele 3 și 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Grupurile aplică o metodă coerentă și 
bine documentată de înregistrare a 
tranzacțiilor intra-grup. Grupurile pot 
schimba metoda doar din motive 
comerciale întemeiate, la începutul unui 
an fiscal.

eliminat

(4) Metoda de înregistrare a tranzacțiilor 
intra-grup trebuie să permită identificarea 
tuturor transferurilor intragrup la 
valoarea cea mai mică dintre costul și 
valoarea fiscală.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 80 – primul paragraf 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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 cu scopul 
principal de a evita impunerea se ignoră.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Baza fiscală consolidată se împarte 
între membrii grupului în fiecare an fiscal 
în baza unei formule de repartizare. Pentru 
determinarea cotei-părți a unui membru al 
grupului, formula are următoarea formă, 
unde factorii vânzări, forță de muncă și 
active au pondere egală:

(1) Baza fiscală consolidată se împarte 
între membrii grupului în fiecare an fiscal 
în baza unei formule de repartizare. Pentru 
determinarea cotei-părți a unui membru al 
grupului, formula are următoarea formă, 
unde factorii forță de muncă și active au 
pondere egală:

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1 – formula

Textul propus de Comisie

ăconsolidatfiscalăbazaGrup

A

Grup

A

Grup

A

Active
Active

angajatideNr.
angajatideNr.

2
1

salarialaMasa
salarialaMasa

2
1A Partea 


















3
1

3
1

Vânzari
Vânzari

3
1

Grup

A

Amendamentul

ăconsolidatfiscalăbaza
Active
Active

   angajatideNr.
angajatideNr.

2
1

salarialaMasa
salarialaMasaA Partea Grup

A

Grup

A

Grup

A



















2
1

2
1
2
1
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Or. en

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 95

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 95 eliminat

Compoziția factorului vânzări
(1) Factorul vânzări se compune la 
numărător din vânzările totale ale unui 
membru al grupului [inclusiv ale unui 
sediu permanent care se consideră că 
există în sensul articolului 70 alineatul 
(2) al doilea paragraf], iar la numitor din 
vânzările totale ale grupului.
(2) Vânzări înseamnă încasările din toate 
vânzările de bunuri și prestările de 
servicii după aplicarea reducerilor și după 
returnări, excluzând taxa pe valoarea 
adăugată și alte impozite și taxe. 
Veniturile exonerate, dobânzile, 
dividendele, redevențele și încasările din 
cedarea de imobilizări nu se includ în 
factorul vânzări, cu excepția cazului în 
care este vorba de venituri câștigate în 
cursul desfășurării normale a activității 
sau a unei activități comerciale. Vânzările 
intragrup de bunuri și furnizarea 
intragrup de servicii nu se includ.
(3) Vânzările se evaluează în conformitate 
cu articolul 22.

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 96



PE475.872v01-00 12/15 PA\882659RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 96 eliminat

Vânzări în funcție de destinație
(1) Vânzările de bunuri se includ în 
factorul vânzări al membrului grupului 
situat în statul membru în care se încheie 
expediția sau transportul mărfurilor 
pentru persoana care le achiziționează. 
Dacă acest loc nu poate fi identificat, 
vânzarea bunurilor se repartizează 
membrului grupului situat în statul 
membru în care se află ultima locație a 
bunurilor care poate fi identificată.
(2) Prestarea de servicii se include în 
factorul vânzări al membrului grupului 
situat în statul membru în care serviciile 
sunt propriu-zis executate.
(3) Dacă în factorul vânzări se includ 
venituri exonerate, dobânzi, dividende, 
redevențe și încasările din cedarea de 
active, acestea se repartizează 
beneficiarului.
(4) Dacă în statul membru în care se 
livrează bunurile sau se prestează 
serviciile nu există niciun membru al 
grupului, sau dacă bunurile sunt livrate 
sau serviciile prestate într-o țară terță, 
vânzările se includ în factorul vânzări al 
tuturor membrilor grupului proporțional 
cu factorii muncă și active ai acestora.
(5) Dacă în statul membru în care se 
livrează bunurile sau se prestează 
serviciile există mai mulți membri ai 
grupului, vânzările se includ în factorul 
vânzări al tuturor membrilor grupului 
situați în statul membru respectiv 
proporțional cu factorii muncă și active ai 
acestora.

Or. en
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Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 97 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte prin care să 
stabilească reguli detaliate de calculare a 
factorilor forță de muncă, active și vânzări, 
modalitățile de repartizare a angajaților, a 
masei salariale, a activelor și vânzărilor
factorilor corespunzători și modalitățile de 
evaluare a activelor. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 131 alineatul (2).

Comisia poate adopta acte prin care să 
stabilească reguli detaliate de calculare a 
factorilor forță de muncă și active, 
modalitățile de repartizare a angajaților, a 
masei salariale și a activelor factorilor 
corespunzători și modalitățile de evaluare a 
activelor. Actele de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 131 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 105 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de 
cinci ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual sau 
grupul continuă să aplice sistemul pentru 
termene succesive de trei ani, cu excepția 
cazului în care se notifică ieșirea din 
sistem. Notificarea ieșirii din sistem poate 
fi transmisă de un contribuabil autorității 
sale competente sau, în cazul unui grup, de 
contribuabilul principal autorității fiscale 
principale, în cele trei luni dinaintea 
terminării perioadei inițiale sau a unei 
perioade ulterioare.

(1) Dacă notificarea opțiunii a fost 
acceptată, contribuabilul individual sau, 
după caz, grupul, aplică sistemul prevăzut 
de prezenta directivă pentru o perioadă de 
trei ani fiscali. În urma expirării acestui 
termen inițial, contribuabilul individual sau 
grupul continuă să aplice sistemul pentru 
termene succesive de trei ani, cu excepția 
cazului în care se notifică ieșirea din 
sistem. Notificarea ieșirii din sistem poate 
fi transmisă de un contribuabil autorității 
sale competente sau, în cazul unui grup, de 
contribuabilul principal autorității fiscale 
principale, în cele trei luni dinaintea 
terminării perioadei inițiale sau a unei 
perioade ulterioare.

Or. en



PE475.872v01-00 14/15 PA\882659RO.doc

RO

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 122 – alineatul 1 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea fiscală principală poate iniția și 
coordona controlul membrilor grupului. Un 
control poate fi inițiat și la cererea unei 
autorități competente.

Autoritatea fiscală principală poate iniția și 
coordona controlul membrilor grupului. Un 
control poate fi inițiat și la cererea unei 
autorități competente din statul membru în 
care este stabilit membrul grupului.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 123a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 123a
Forumul CCCTB - un organism de 

soluționare a litigiilor
Comisia lansează un nou forum privind 
CCCTB, similar cu Forumul mixt al UE 
pentru prețurile de transfer (JTPF), 
căruia întreprinderile și statele membre să 
i se poată adresa cu chestiuni și litigii 
legate de CCCTB. Forumul oferă 
orientări și acționează ca autoritate 
judiciară sau tribunal în conformitate cu 
articolul 267 al doilea paragraf din 
TFUE.

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 133 – primul paragraf 

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cinci ani după intrarea în vigoare a La trei ani după intrarea în vigoare a 
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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.

prezentei directive, Comisia examinează 
aplicarea sa și raportează Parlamentului 
European și 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. Raportul include o analiză a 
efectelor prezentei directive asupra 
bazelor fiscale din statele membre la nivel 
local, regional și național. Comisia 
analizează, de asemenea, efectele 
socioeconomice ale CCCTB asupra 
relocării activităților economice și a 
locurilor de muncă în interiorul UE. 
Comisia evaluează și posibilitatea de a 
impozita parteneriatele ca și cum ar fi 
vorba de corporații și nu de entități 
netransparente. De asemenea, raportul 
include o analiză a avantajelor și 
dezavantajelor care ar apărea în cazul în 
care sistemul devine obligatoriu. Raportul 
este însoțit, după caz, de propuneri 
legislative adecvate.
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