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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 Adunării Naționale a 
Republicii Bulgaria privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

REPUBLICA BULGARIA CEA DE A PATRUZECI ȘI UNA 
ADUNARE NAȚIONALĂ

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE ȘI 
CONTROL AL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 153-18-48/12.05.2011
RAPORT

referitor la propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală 
consolidată comună a societăților (CCCTB), 

Nr.102-00-25/19.4.2011.

I. În ședința din 11 mai 2011, Comisia pentru afaceri europene și control al fondurilor 
europene (KEVKEF) a analizat propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază 
fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB), COM (2011) 121 din 16 martie 2011, 
inclusă la punctul 28 al Programului anual de lucru al Adunării Naționale (PAL al AP) privind
chestiunile referitoare la Uniunea Europeană.

II. Propunerea privind CCCTB introduce un set de norme unitare pentru impozitul pe 
profit în grup al societăților, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Uniunii Europene. Un 
grup de societăți care îndeplinește condițiile necesare va avea posibilitatea să calculeze
venitul impozabil conform unui set de norme unice pentru întreaga Uniune Europeană și să 
depună o singură declarație fiscală consolidată pentru întregul grup din statul membru, în care 
își are sediul societatea mamă (contribuabil principal). 

Profiturile impozabile consolidate ale grupului vor fi împărțite între societățile 
individuale din grup potrivit unei formule bazate pe trei factori. Fiecare stat membru poate să 
impoziteze ulterior profiturile societăților în statul propriu utilizând cota de impozitare
relevantă din statul respectiv.

S-ar introduce un nou cadru administrativ conform căruia un grup de societăți care 
îndeplinește condițiile necesare, care își desfășoară activitate pe teritoriul unui număr diferit
de state membre, vor fi supuse, în scopul impozitului pe profit, administrării și controlului 
exercitat numai de către organele competente ale unuia dintre statele membre, iar litigiile care 
intervin pe teritoriul acestuia vor fi soluționate în fața instanțelor competente din statul
membru respectiv.

III. Potrivit poziției depuse de Consiliul de Miniștri, Republica Bulgaria se opune 
introducerii bazei fiscale consolidate comune pentru impozitul pe profit la nivelul Uniunii 
Europene.

Republica Bulgară consideră că introducerea bazei fiscale consolidate comune pentru
toate statele membre ar priva Uniunea Europeană de avantajele competitive oferite de 
diversitatea reglementărilor fiscale și a cotelor de impozitare și acest lucru va avea la rândul 
său drept rezultat devierea investițiilor străine din Uniunea Europeană către țări terțe care au 
regimuri de impozitare mai favorabile.
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În plus, atât administrațiile statelor membre cât și întreprinderile ar trebui să suporte 
costuri de administrare a impozitului pe profit considerabil mai ridicate.

Propunerea de directivă a Consiliului cuprinde elemente care sunt inacceptabile pentru 
Bulgaria, cel mai problematic fiind mecanismul propus pentru împărțirea bazei consolidate 
comune. 

Republica Bulgară consideră că cei trei factori din formula de împărțire nu constituie 
criterii obiective pe baza cărora s-ar putea calcula cota fiecărei societăți, care aparține 
grupului ce deține baza comună. Mecanismul de împărțire propus nu reflectă în mod adecvat
caracteristicile economice specifice ale statelor membre sau diferențele în legătură cu 
dezvoltarea economică și cu standardul de viață.

Chiar dacă proiectul de directivă nu prevede armonizarea cotelor de impozitare, statele 
membre pot contracara efectele negative rezultate ca urmare introducerii bazei de impozitare 
consolidate doar prin modificarea cotelor de impozitare. În practică, acest lucru ar priva, la 
rândul său, statele membre de un mecanism important de reglementare a stabilității 
macroeconomice și de posibilitatea de a asigura un buget echilibrat.

O altă problemă esențială o reprezintă propunerea pentru un cadru administrativ 
comun.

Republica Bulgară consideră că secțiunea privind procedurile administrative nu este 
elaborată în mod corespunzător. Nu sunt luate în considerare diferențele majore dintre 
procedurile administrative aplicate în cazul impozitării profitului în diferite state membre, și 
nici diferențele legate de structura, componența și organizarea activității administrațiilor 
fiscale. Pe de o parte, introducerea a două regimuri procedurale paralele pentru administrarea
impozitării profitului va conduce la creșterea importantă a cheltuielilor administrațiilor și 
întreprinderilor, iar, pe de altă parte, acest lucru va genera o posibilă discriminare împotriva 
unor grupuri diferite de contribuabili în cazul în care se au în vedere aceleași tipuri de 
obligații ale acestor grupuri. În Bulgaria, impozitul pe venit se stabilește conform normelor 
Legii privind impozitul pe venit și Codului de asigurare a procedurii fiscale (CAPF). 
Adoptarea directivei va conduce la modificarea completă a normelor de impozitare a venitului 
și profitului societăților, indiferent dacă acestea fac parte din grupul european, precum și la 
introducerea unui nou cadru administrativ în CAPF.

IV. Propunerea de directivă a fost analizată în cadrul reuniunii Comisiei pentru buget 
și finanțe din 4 mai 2011.

CBF susține în unanimitate poziția prezentată de Consiliul de Miniștri referitoare 
la propunerea de Directivă a Consiliului privind CCCTB, potrivit căreia Republica Bulgaria 
se opune introducerii bazei fiscale consolidate comune la nivelul Uniunii Europene.

CBF consideră că propunerea de Directivă a Consiliului privind CCCTB nu 
corespunde politicii fiscale și intereselor naționale ale Republicii Bulgaria. 

Comisia constată de asemenea faptul că propunerea nu respectă principiile
subsidiarității și proporționalității.

CE nu a prezentat indicatori cantitativi și calitativi suficienți, care să confirme că 
obiectivele acțiunilor propuse nu pot fi atinse în mod adecvat de către statele membre care 
acționează în mod independent, în conformitate cu prevederile articolului 5 alineatul (3) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și cu Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității anexat Tratatului de la Lisabona.

În ceea ce privește principiul proporționalității consacrat la articolul 5 alineatul (4) din 
TUE, CBF este de părere că propunerea de directivă depășește ceea ce este necesar pentru
realizarea obiectivelor tratatelor, întrucât aceasta impune o povară suplimentară din punct de 
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vedere administrativ și financiar asupra statelor membre.

KEVKEF aprobă poziția prezentată de Consiliul de miniștri, potrivit căreia 
Republica Bulgaria se opune introducerii bazei financiare consolidate comune la nivelul 
Uniunii Europene.

Ca urmare a examinării propunerii de Directivă a Consiliului 
privind CCCTB, Adunarea Națională a Republicii Bulgaria își exprimă următorul aviz
motivat, prin intermediul KEVKEF (Comisia pentru afaceri europene și control al 
fondurilor europene), care trebuie să fie transmis instituțiilor europene:

1. Pe parcursul examinării temelor actuale de pe ordinea de zi europeană referitoare la
noua guvernanță economică a UE și la piața internă unică, precum și la activitățile coordonate 
pentru combaterea consecințelor crizei economice și financiare mondiale, KEVKEF și-a 
exprimat în nenumărate rânduri poziția cu privire la aplicarea politicii fiscale comune la 
nivelul UE. În opinia KEVKEF, trebuie să se abordeze cu atenție introducerea unei politici 
fiscale comune, astfel încât schimbările potențiale să nu aibă un efect negativ asupra 
caracterului preventiv, a stabilității și a competitivității mediului de afaceri.

2. KEVKEF consideră că propunerea de Directivă a Consiliului privind CCCTB nu 
respectă principiile subsidiarității și proporționalității, din următoarele motive:

În ceea ce privește principiul subsidiarității:

● KEVKEF consideră că propunerea de Directivă privind baza fiscală consolidată 
comună la nivelul UE nu este conformă cu principiului subsidiarității, astfel cum este 
acesta prevăzut la articolul 5 alineatul (3) din TUE;

● KEVKEF consideră că CE nu a prezentat indicatori de calitate și de cantitate
suficienți, care să confirme că obiectivele acțiunilor propuse nu pot fi atinse în mod adecvat 
de către statele membre care acționează în mod independent, în conformitate cu cerințele 
Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității anexat 
Tratatului de la Lisabona;

● KEVKEF consideră că baza de impozitare din fiecare stat membru reflectă 
caracteristicile specifice ale structurii de producție a statului membru respectiv. Pentru o 
economie precum cea bulgară care este oarecum în urmă, este de o importanță deosebită să se 
ia în considerare procesul de ajungere din urmă. 

În această etapă, introducerea unei baze fiscale consolidate comune la nivelul UE ar 
putea conduce la „deschiderea foarfecelor” între statele membre, ceea ce va constitui un 
obstacol în calea integrării viitoare a pieței interne;

● KEVKEF susține inițiativa CE de simplificare a reglementărilor comune pentru
impozitarea profitului, însă își exprimă în același timp în mod clar punctul de vedere, conform 
căruia o bază fiscală consolidată comună în cadrul UE ar priva statele membre 
individuale, precum și UE în ansamblu, de avantaje concurențiale importante.
Impozitul pe profit constituie instrumental de bază pentru stimularea creșterii economice și a
ocupării forței de muncă, motiv pentru care acesta ar trebui să intre în sfera de competență
națională;

● KEVKEF consideră că aplicarea formulei bazate pe trei factori propuse de directivă 
ar putea conduce la scăderea (cuantumului) bazei de impozitare în unele state membre, 
inclusiv în Bulgaria, ceea ce va exercita în schimb o presiune indirectă asupra cotei de 
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impozitare. Conform calculelor preliminare ale Ministerului de Finanțe din Bulgaria, cota de 
impozitare de 10 % aplicată în prezent în Bulgaria ar trebui să fie majorată cu aproximativ 
3-4 %, pentru a compensa pierderile suferite la partea de venituri din cadrul bugetului 
național;

● KEVKEF consideră că problema stabilirii prețului prin transfer nu se rezolvă prin 
prezenta propunere de directivă, ci această problemă a fost doar transferată devenind o 
chestiune între grup și părțile terțe. 
Ar trebui subliniat de asemenea faptul că preferințele fiscale pentru întreprinderi rămân o 
chestiune ce intră în sfera procesului de luare a deciziilor de la nivel național;

● KEVKEF consideră că în acest domeniu ar putea fi adoptate măsuri unilaterale
de coordonare între sistemele naționale de impozitare. Baza fiscală nu ar trebui însă să facă
obiectul consolidării.

 Prin urmare, KEVKEF este de părere că obiectivele propunerii nu pot fi atinse mai bine la 
nivelul Uniunii.

În ceea ce privește principiul proporționalității:

● Propunerea de directivă nu corespunde principiului proporționalității, astfel cum 
este acesta prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din TUE, întrucât aceasta impune o povară 
suplimentară din punct de vedere administrativ și financiar asupra statelor membre, 
prin introducerea a două sisteme diferite de impozitare a profitului, depășind astfel ceea 
ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor;

● Propunerea de directivă prevede o delimitare totală a reglementărilor fiscale față 
de cele contabile prin introducerea balanței de impozitare a veniturilor și cheltuielilor 
impozabile, pe baza cărora se stabilește baza fiscală comună. Administrarea a două regimuri 
paralele de impozitare a profitului va conduce la creșterea substanțială atât a cheltuielilor 
administrative, cât și a celor pentru întreprinderi în legătură cu respectarea obligațiilor 
fiscale și cu aplicarea noilor proceduri contabile;

● Adoptarea directivei va conduce la modificarea totală a normelor de impozitare a 
profitului și veniturilor societăților, indiferent dacă acestea fac parte din grupul european, 
precum și la introducerea unui nou cadru legal. În plus, ar fi necesar să se includă în legislația 
fiscală națională conceptele referitoare la impozitarea internațională, care în prezent sunt total 
noi pentru legislația națională și vor impune o povară suplimentară pentru întreprinderi și 
administrație;

● Propunerea de directivă ar putea să producă un efect negativ asupra bugetului 
național, iar clauza de precauție propusă s-ar putea să nu fie suficientă pentru a contracara
reducerea nejustificată a întinderii activității societăților. În cazul unui astfel de scenariu,
bugetele naționale ale statelor membre ar fi private de posibilitatea de a încasa venit din
impozite, lucru care face parte din planificarea bugetară pentru anul respectiv și reprezintă 
baza pentru punerea în aplicare a politicilor lor naționale. În plus, propunerea de directivă 
conține o dispoziție conform căreia perioadele de impozitare nu trebuie să coincidă cu cele 
calendaristice și pot varia în cadrul grupului. Acest lucru ar putea genera dificultăți serioase 
din punct de vedere administrativ și tehnic și ar spori costurile aferente impozitării și 
serviciilor contabile ale societăților; 
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● În pofida declarației CE, conform căreia măsurile propuse ar crea condiții mai 
favorabile pentru investițiile în cadrul pieței unice, Republica Bulgaria, la fel ca o serie de alte 
state membre, s-ar confrunta cu o scădere a investițiilor, motiv pentru care propunerea de 
directivă a Consiliului nu oferă răspunsul cel mai proporțional la problemele legate de piața 
unică.

Raportul și avizul motivat referitor la acesta au fost adoptate cu 12 voturi.

PREȘEDINTA COMISIEI PENTRU
AFACERI EUROPENE ȘI CONTROL

AL FONDURILOR EUROPENE:

MONICA PANAYOTOVA


