
CM\867535RO.doc PE464.950v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice

16.5.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(37/2011)

Ref.: Aviz motivat al Parlamentului (Riksdag) Regatului Suediei referitor la 
propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată 
comună a societăților (CCCTB)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

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 se 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 Parlamentului 
Regatului Suediei (Riksdag) privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat al Parlamentului Regatului Suediei (Riksdag)

Având în vedere evaluarea aplicării principiului subsidiarității în cadrul propunerii de 
Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (COM 
(2011) 121), astfel cum a fost prezentată în declarația Comisiei fiscale 2010/11: 
SkU37 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
(CCCTB) [Evaluarea subsidiarității propunerii de Directivă a Consiliului privind o bază 
fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)], Riksdag consideră că actualul 
proiect include elemente care indică faptul că propunerea în ansamblu nu este 
conformă cu principiul subsidiarității.

În expunerea de motive 2010/11: FPM96, guvernul a prezentat evaluarea sa cu privire 
la principiul subsidiarității. Acesta subliniază că intră în sfera de competență națională 
a fiecărui stat membru faptul de a asigura prosperitatea prin modul de percepere și de 
administrare a veniturilor fiscale într-un mod adecvat. Impozitarea profitului este 
strâns legată atât de celelalte două părți ale regimului de impozitare, cât și de 
condițiile economice și de politica națională. Privit din această perspectivă, statele 
membre sunt mai în măsură decât UE să evalueze și să redacteze un raport cu privire 
la modul în care ar trebui conceput impozitul pe profit pentru a atinge obiectivele 
politice și economice atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Sistemele naționale de 
impozitare a profitului sunt concepute, în general, într-un mod care să fie adecvat 
structurii economiei din fiecare stat membru (bănci și finanțe, industrie, agricultura 
etc.). Prin urmare, se poate argumenta că există riscul că CCCTB ar putea reduce 
concurența și ar putea avea astfel un impact negativ asupra productivității în cadrul 
UE. Pe de altă parte, temeiul juridic pentru propunere este articolul 115 din TFUE, 
conform căruia Consiliul adoptă directive pentru legislațiilor care au incidență directă 
asupra instituirii sau funcționării pieței interne. În opinia guvernului, unele părți ale 
propunerii depășesc acest lucru. Acest fapt se aplică, de exemplu, modificării în 
legătură cu distribuția veniturilor fiscale care este generată de factorul de repartizare. 
Angajamentele și concesiile care trebuie făcute de către un stat membru în raport cu 
alte state membre în ceea ce privește distribuția veniturilor reprezintă în primul rând o 
chestiune în privința căreia statele membre sunt cele mai în măsură să ofere un 
răspuns. În egală măsură, nici nu este necesară o schimbare în legătură cu modul de 
repartizare a taxelor între statele membre pentru ca piața internă să funcționeze mai 
bine. Guvernul este de comun acord cu Comisia în privința faptului că multe dintre 
beneficiile CCCTB pentru companii pot fi obținute cel mai bine prin legislația 
prevăzută la nivelul UE. Acest lucru se aplică, de exemplu, în ceea ce privește 
simplificarea anumitor procese administrative care pot fi anticipate și reducerea 
numărului de documente necesare în cadrul UE, riscul dublei impuneri și posibilitatea 
de compensare a pierderilor transfrontaliere. Deși pot fi invocate obiecții împotriva 
anumitor părți ale propunerii în ceea ce privește principiul subsidiarității, Riskdag 
consideră că, în general, nu există niciun motiv pentru a ridica îndoieli cu privire la 
aprecierea Comisiei conform căreia propunerea este conformă cu principiul 
subsidiarității. În ciuda obiecțiilor care pot fi formulate împotriva propunerii din 
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punctul de vedere al subsidiarității, importanța unei mai bune coordonări a 
impozitului pe profit nu ar trebui subestimată. O mare parte din propunerile Comisiei 
pot implica beneficii valoroase pentru întreprinderi și investiții în UE și desigur, prin 
extensie, pentru creșterea numărului de locuri de muncă și a prosperității în întreaga 
Uniune. În pofida acestui fapt, Riksdag nu consideră că guvernul a examinat pe deplin 
consecințele faptului că anumite părți ale propunerii nu sunt scutite de obiecții în ceea 
ce privește principiul subsidiarității. O aplicare prea amplă a normelor care conferă 
Uniunii competență legislativă va conduce în cele din urmă la subminarea 
suveranității statelor membre în privința reținerii nivelului de venituri fiscale necesare 
pentru finanțarea bunăstării sociale. Prin urmare, Riksdag consideră că aceste obiecții 
trebuie să conducă la concluzia că, în forma sa actuală, nu toate părțile propunerii 
Comisiei sunt formulate astfel încât aceasta să poată fi considerată ca fiind pe deplin 
conformă cu principiul subsidiarității.


