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În temeiul articolului 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 expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, Comisia pentru afaceri 
juridice este responsabilă de respectarea principiului subsidiarității.

În anexă veți putea găsi, în scop informativ, un aviz motivat din partea Camerei 
reprezentanților a Regatului Țărilor de Jos privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat

Subsidiaritate

Camera reprezentanților consideră că nu a fost demonstrat în mod suficient faptul că o acțiune 
din partea Uniunii Europene este preferabilă unei acțiuni din partea statelor membre 
individuale acționând în mod separat. Camera reprezentanților consideră, prin urmare, că 
propunerea nu respectă principiul subsidiarității.

Prosperitatea în UE în ansamblul său

Introducerea directivei CCCTB propuse nu ar avantaja toate părțile implicate, astfel încât este 
necesară o evaluare în care să fie comparate avantajele pentru unele părți cu dezavantajele 
pentru altele. În elaborarea evaluării, Camera reprezentanților constată că câștigul în 
prosperitate pentru UE în ansamblul său este foarte limitat. Camera reprezentanților observă 
că introducerea directivei CCCTB propuse ar avea chiar un efect negativ asupra Produsului 
Intern Brut (PIB) al UE în ansamblul său. Evaluarea de impact a Comisiei Europene indică 
faptul că introducerea directivei CCCTB propuse ar putea avea drept consecință reducerea 
PIB-ului UE cu 0,2%.

Prosperitatea în statele membre individuale

Pentru mai multe state membre, inclusiv Țările de Jos, introducerea directivei CCCTB 
propuse ar avea drept consecință reducerea nivelului general de prosperitate. Pentru 
majoritatea statelor membre, directiva CCCTB propusă ar contribui la reducerea PIB-ului. În 
cazul Țărilor de Jos, reducerea PIB-ului ar putea atinge 1,69%, ceea ce echivalează cu o 
reducere a prosperității cu 11-12 miliarde €. Camera reprezentanților este îngrijorată de faptul 
că introducerea directivei CCCTB propuse ar putea contribui la reducerea investițiilor în 
Țările de Jos cu 1,84%.

Scăderea veniturilor bugetare; suveranitatea fiscală a statelor membre

Introducerea directivei CCCTB propuse ar avea drept consecință o scădere a veniturilor 
bugetare. Reducerea propusă a bazei fiscale ar determina, într-un context în care ceilalți 
factori sunt invariabili, o reducere a veniturilor fiscale în Țările de Jos și în statele membre.
Având în vedere situația bugetară precară a statelor membre, o astfel de propunere survine 
într-un moment inoportun.

În expunerea sa de motive privind propunerea, Comisia Europeană indică faptul că impactul 
directivei asupra veniturilor statelor membre va depinde în ultimă instanță de opțiunile de 
politică națională cu privire la posibila adaptare a mixului diverselor instrumente fiscale sau a 
ratelor de impozitare aplicate. Camera reprezentanților consideră că, optând pentru această 
soluție, Comisia Europeană încearcă să influențeze în mod indirect ratele de impozitare.
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Acestea țin de decizia suverană a statelor membre.

În domeniul impozitării, Camera reprezentanților pledează pentru reținere din partea 
instituțiilor europene, atât din motive practice, cât și din motive principiale. Camera 
reprezentanților consideră că această propunere nu este binevenită, deoarece ar avea drept 
consecință, în domeniul impozitării directe, un transfer de la nivelul național la cel european.

Proporționalitate

Camera reprezentanților consideră că acțiunea UE depășește ceea ce este necesar pentru a 
îndeplini obiectivele tratatului și că, prin urmare, propunerea nu este proporțională.

Principalul motiv este acela că propunerea ar avea drept consecință două sisteme diferite de 
impozit pe profit. Pentru statele membre, aceasta ar însemna o creștere a costurilor de 
implementare, deoarece ar trebui ca ambele sisteme să fie operaționale. Poverile financiare și 
administrative aferente ar fi proporționale doar în cazul în care ar fi compensate de avantaje 
substanțiale. În opinia Camerei reprezentanților, acest lucru nu are loc.

Introducerea unui nou sistem presupune, de asemenea, costuri ridicate. Aceasta ar genera, de 
asemenea, activități suplimentare în ceea ce privește convențiile de impozitare bazate pe 
actualul sistem, și nu pe situația propusă, care implică un sistem suplimentar. Camera 
reprezentanților consideră și acest aspect ca fiind inoportun și disproporțional în raport cu 
beneficiile avute în vedere.

În plus, formula propusă pentru repartizarea profiturilor totale (transfrontaliere) consolidate ar 
dezavantaja statele membre cu sectoare bine dezvoltate din domeniul serviciilor, deoarece 
factori precum activele necorporale și cele financiare nu sunt incluși în modelul de 
repartizare. Țările de Jos fac parte dintre țările care ar fi dezavantajate în mod disproporțional 
de acest aspect.

Temeiul juridic

Există opinii diferite în cadrul Camerei reprezentanților cu privire la temeiul juridic ales.

Unele partide politice consideră articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) drept un temei juridic adecvat pentru directiva CCCTB propusă, deoarece 
subiectul îl reprezintă funcționarea pieței interne. Acestea subliniază în mod deosebit faptul că 
aceasta presupune necesitatea adoptării cu unanimitate a directivei de către Consiliu.

Alte partide consideră că tratatul nu constituie un temei juridic pentru adoptarea acestei 
propuneri, subliniind faptul că tratatul în ansamblul său nu constituie un temei pentru măsuri 
luate în domeniul impozitării directe. Acestea subliniază, de asemenea, faptul că impozitele 
directe țin de decizia suverană a statelor membre.

Concluzii
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Observațiile de mai sus privesc opinia adoptată de partidele parlamentare care dețin împreună 
o majoritate amplă în Camera reprezentanților. Alte partide consideră că introducerea 
directivei CCCTB propuse ar putea avea efecte pozitive. Acestea observă că societățile care 
își desfășoară activitățile în mai multe state membre ar putea să se raporteze în viitor la un 
singur sistem de impozitare. Drept urmare, poverile administrative cu care se confruntă aceste 
societăți s-ar reduce cu 7%. De asemenea, societățile ar fi în măsură să evite dubla impunere 
și, pe de altă parte, nu ar mai putea evita în totalitate impozitarea. Din perspectiva simplificării 
sistemului de impozitare și a combaterii aranjamentelor de evaziune fiscală, acesta reprezintă 
un aspect pozitiv. În plus, directiva CCCTB propusă poate fi un bun instrument prin 
intermediul căruia să fie oprită îngrijorătoarea spirală descendentă în ceea ce privește 
impozitul pe profit între statele membre ale UE. Potrivit acestor partide, ar trebui realizate 
cercetări suplimentare cu privire la acest aspect.

Cel puțin un partid observă faptul că rata de aplicare a impozitului pe profit poate fi, de 
asemenea, mărită sau scăzută de către statele membre înseși, pentru a neutraliza efectele 
bugetare.

Unele partide consideră că directiva CCCTB propusă este proporțională, deoarece societățile 
care își desfășoară activitățile în mai multe state membre pot opta să fie tratate în conformitate 
cu dispozițiile directivei, acest lucru neaplicându-se celorlalte societăți. Potrivit acestor 
partide, reducerea poverilor administrative depășește cu mult costurile de implementare 
pentru departamentul de impozitare.


