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fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)
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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 al Camerei Comunelor din 
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord referitor la propunerea sus-menționată.
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ANEXĂ

Aviz motivat al Camerei Comunelor

Adresat președintelui Parlamentului European, președintelui Consiliului și, respectiv, președintelui Comisiei, în 

temeiul articolului 6 din Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

Proiect de directivă privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (7263/11)

Cadrul prevăzut de tratat pentru a evalua respectarea subsidiarităţii

1. Principiul subsidiarității s-a născut din dorința de a asigura faptul că deciziile sunt luate cât mai aproape 

posibil de cetățenii UE. El este definit la articolul 5 alineatul (2) din TUE.

„În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea 

intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod 

satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional ș i  local, dar datorită 

dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.”

2. Instituțiile UE trebuie să asigure „în permanență respectarea”1 principiului subsidiarității, prevăzut în 

Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.

3. În consecință, Comisia trebuie să procedeze la consultări extinse înainte de a propune acte legislative, iar 

aceste consultări trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională și locală, acolo unde este cazul.2

4. În temeiul articolului 5 din Protocolul (nr. 2), orice proiect de act legislativ ar trebui să cuprindă o „fișă 

detaliată” care să permită evaluarea conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității. Această fișă ar 

trebui să cuprindă:

—  elemente care să permită evaluarea impactului financiar al propunerii;

— în cazul unei directive, evaluarea implicațiilor propunerii asupra legislației naționale și, acolo unde este 

cazul, asupra celei regionale; și

— indicatori calitativi și, ori de câte ori este posibil, indicatori cantitativi pe care să se bazeze motivele care 

conduc la concluzia că un obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul UE.

                                               
1 Articolul 1 din Protocolul (nr. 2).
2 Articolul 2 din Protocolul (nr. 2).
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Fișa detaliată ar trebui să demonstreze, de asemenea, conștientizarea necesității de a proceda astfel încât orice 

obligație, financiară sau administrativă, care revine Uniunii, guvernelor naționale, autorităților regionale sau 

locale, operatorilor economici și cetățenilor să fie cât mai redusă posibil și proporțională cu obiectivul urmărit.

5. În temeiul articolului 5 alineatul (2) și al articolului 12 litera (b) din TUE, parlamentele naționale asigură 

respectarea principiului subsidiarității în conformitate cu procedura prevăzută în Protocolul (nr. 2), și anume 

procedura avizului motivat.

Protocolul anterior privind aplicarea principiilor subsidiarităţii și proporţionalităţii

6. Protocolul anterior privind aplicarea principiului subsidiarității și proporționalității, anexat la Tratatul de la 

Amsterdam, oferea orientări utile privind modul în care urma să se aplice principiul subsidiarității. Aceste 

orientări rămân un indicator relevant al conformității cu subsidiaritatea.

„Pentru a fi justificată, o acțiune a Comunității trebuie să se conformeze celor două aspecte ale 

principiului subsidiarității: obiectivele acțiunii propuse să nu poată fi realizate într-un mod satisfăcător 

prin acțiunea statelor membre în cadrul sistemului constituțional național și, în consecință, să poată fi mai 

bine realizate printr-o acțiune a Comunității.

„Pentru a stabili dacă se îndeplinește condiția menționată anterior, trebuie respectate următoarele orientări:

• problema examinată să prezinte aspecte transnaționale care nu pot fi rezolvate în mod satisfăcător 

prin acțiunea statelor membre;

• acțiunile statelor membre singure sau lipsa acțiunii comunitare să contravină cerințelor tratatului 

(precum necesitatea de a corecta denaturarea concurenței sau de a evita restricțiile mascate impuse 

comerțului sau de a consolida coeziunea economică și socială) sau să aducă prejudicii 

semnificative intereselor statelor membre;

• o acțiune realizată la nivel comunitar să prezinte avantaje evidente, datorită dimensiunilor sau 

efectelor acesteia, în raport cu o acțiune realizată la nivelul statelor membre.”3

Propunerea

7. Directiva propusă urmărește să introducă o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB). O 

CCCTB ar introduce o un set unic de norme armonizate privind calcularea bazei fiscale pentru profitul impozabil 

                                               
3 Articolul 5.
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al societăților rezidente în statele membre ale UE și ar permite grupurilor de societăți să-și calculeze profitul lor 

total la nivelul UE în scopuri de impozitare.

8.Acest profit ar fi apoi alocat companiilor care alcătuiesc grupul pe baza unei formule de repartizare compuse 

din vânzările, masa salarială, numărul de angajați și activele din fiecare stat membru. Statele membre ar impozita 

apoi profitul alocat societăților din statele lor membre.

9.Alocarea profitului pe această bază ar fi o schimbare semnificativă față de status quo – în conformitate cu 

dispozițiile actuale, contabilitatea separată a fiecărui stat membru are responsabilitatea de a stabili locul 

veniturilor și, astfel, impozitul datorat. Propunerea ar redistribui baza fiscală între statele membre, dar acestea ar 

continua să-și stabilească propriile rate de impozitare a societăților.

10.Dacă ar fi adoptată, directiva ar trebui transpusă în dreptul național. Statele membre ar avea obligația să 

gestioneze două sisteme de impozitare distincte, sistemul lor național existent, care este prevăzut de legislația 

existență, și o CCCTB. În conformitate cu guvernul Marii Britanii, acest lucru nu ar implica o ajustare a 

legislației existente din Regatul Unit, dar ar mări costurile: noile costuri asociate cu necesitatea coordonării cu 

alte administrații și costurile punctuale, precum nevoia de formare pentru angajați și de modernizare a sistemelor 

IT.

Evaluarea impactului

11.Propunerea Comisiei este însoțită de o expunere de motive, de un rezumat al evaluării impactului și de 

evaluarea impactului însăși. Evaluarea impactului respectă orientările Secretariatului general privind evaluările 

de impact și, prin urmare, oferă: "(i) o analiză a procesului de consultare; (ii) o descriere a problemelor 

existente; (iii) o definire a obiectivelor politicii; și (iv) o comparație a diferitelor opțiuni de politică cu ajutorul 

cărora s-ar putea atinge obiectivele enunțate”4. Ea include și rezultatele a cinci studii întreprinse de Comisie.

Cele patru opțiuni de politică alternative sunt – CCCTB opțională propusă, o CCCTB obligatorie, o bază fiscală 

comună a societăților opțională (în cazul căreia se menține contabilitatea separată, în locul rezultatelor fiscale de 

consolidare) și o bază fiscală comună a societăților obligatorie.

12. Evaluarea impactului opțiunii preferate de Comisie sugerează că, dacă Regatul Unit ar participa împreună cu 

toate celelalte 26 de state membre, cota Regatului Unit din baza fiscală a societăților de la nivelul UE ar crește 

de la 20,3% la 20,5%.

                                               
4 Expunerea de motive, pagina 7.
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13. La nivelul UE, evaluarea impactului arată un impact negativ asupra investițiilor (de la -0,74% la -0,87%), 

ocupării forței de muncă (de la 0% la -0,01%) și PIB-ului (de la -0,15% la -0,17%), la nivelul bunăstării 

înregistrându-se un câștig marginal (+0,02%).

14. Pentru Regatul Unit, evaluarea impactului arată un impact negativ asupra investițiilor (de la -0,77% la -

0,93%), ocupării forței de muncă (de la -0,03% la -0,04%) și PIB-ului (de la -0,02% la -0,05%) pentru Regatul 

Unit, la nivelul bunăstării înregistrându-se un câștig marginal (+0,02%).

15.Comisia recunoaște că este greu de prezis impactul exact al propunerii asupra veniturilor fiscale ale statelor 

membre individuale. Propunerea ar redistribui în mod efectiv baza fiscală a societăților de la nivelul UE între 

statele membre, pe baza unor factori de alocare. Expunerea de motive precizează următoarele:

„De fapt, impactul 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. În acest sens, este dificil să se estimeze impactul exact asupra fiecărui stat membru în parte. În 

acest context, ca excepție de la principiul general, dacă rezultatul repartizării bazei fiscale între statele 

membre nu reflectă în mod echitabil volumul activității, o clauză de salvgardare prevede posibilitatea 

utilizării unei alte metode5”.

Punctul de vedere al guvernului Regatului Unit

16. Guvernul Regatului Unit consideră că în estimările Comisiei ale impactului propunerii asupra Regatului Unit 

și în evaluarea impactului ca întreg există neajunsuri semnificative. El nu acceptă presupunerea că CCCTB este 

necesară pentru a aborda obiectivele mai ample ale propunerii sau că 27 de sisteme naționale diferite de 

impozitare a profitului împiedică în mod inerent funcționarea corectă a pieței interne. Guvernul Regatului Unit 

nu este convins că o CCCTB este necesară pentru a îmbunătăți simplicitatea și eficiența sistemelor de impozitare 

a profitului în UE. El consideră că impedimentele fiscale din calea activității transfrontaliere pe care propunerea 

pretinde că le înlătură – costurile de conformare, dubla impozitare și supraimpozitarea – pot fi abordate prin alte 

mijloace, precum coordonarea informală sau soluțiile bilaterale. Prin urmare, încă nu a fost convins că Comisia a 

oferit o justificare suficient de puternică că acțiunea la nivelul UE este necesară și că propunerea este conformă 

cu cerințele subsidiarității și proporționalității; atunci când negocierile vor începe, guvernul va face presiuni 

asupra Comisiei să ofere orice alte analize posibile referitoare la conformitatea cu subsidiaritatea și 

proporționalitatea.

                                               
5 Pagina 6.
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Aspecte ale directivei care nu respectă principiul subsidiarităţii

17. Camera Comunelor consideră că proiectul de directivă privind o bază fiscală consolidată comună a 

societăților nu respectă nici obligațiile procedurale impuse Comisiei de Protocolul (nr. 2) sau de principiul 

subsidiarității în următoarele privințe.

i) Nerespectarea obligațiilor procedurale

18. Subpunctul 2.4 din evaluarea impactului (privind subsidiaritatea și proporționalitatea) nu conține o „fișă 

detaliată” pentru a face posibilă evaluarea conformității cu principiul subsidiarității (și al proporționalității), așa 

cum prevede articolul 5 din Protocolul (nr. 2). Rezumatul evaluării impactului afirmă că această evaluare a 

urmat orientările privind evaluările impactului ale Secretariatului General, care nu par să includă o dispoziție 

referitoare la o fișă detaliată în conformitate cu articolul 5 din Protocolul (nr. 2) (a se vedea punctul 11 de mai 

sus). Subpunctul 2.4 nu corespunde nivelului de detaliere necesar pentru a justifica acțiunea la nivelul UE și, în 

plus, include considerații irelevante cu privire la temeiul juridic ș i  conformitatea cu Carta drepturilor 

fundamentale a UE.

„2.4. Subsidiaritate și proporționalitate

Dreptul Comunității [sic] de a acționa în domeniul impozitării directe este prevăzut la articolul 115 din 

TFUE, care prevede că «Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după consultarea 

Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă directive pentru apropierea actelor cu 

putere de lege ș i  a actelor administrative ale statelor membre care afectează direct instituirea și 

funcționarea comună de piață». Mai mult decât atât, opțiunile de politică avute în vedere sunt compatibile 

cu Carta drepturilor fundamentale a UE.

Așa cum se subliniază în secțiunile anterioare, cadrul actual cu 27 de sisteme naționale de impozitare a 

profitului împiedică buna funcționare a pieței interne. Statele membre nu pot oferi o soluție cuprinzătoare 

la această problemă. Acțiunile necoordonate, planificate și puse în aplicare de fiecare stat membru în parte 

ar duce la repetarea situației actuale, având în vedere că contribuabilii ar fi în continuare obligați să lucreze 

cu tot atâtea administrații fiscale câte jurisdicții în care sunt impozabili. Acțiunea comunitară este necesară 

în vederea instituirii unui cadru juridic cu norme comune. Comisia a lua inițiativa ținând cont de faptul că, 
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în conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre sunt libere să stabilească mărimea și alcătuirea 

veniturilor lor fiscale.

Măsurile care trebuie luate în temeiul prezentei propuneri sunt adecvate ș i  necesare (altfel spus, 

proporționale) pentru realizarea obiectivului final. Propunerile cuprinzătoare examinate în acest document 

nu implică o armonizare a ratelor de impozitare a societăților. Ele nu se amestecă în alegerile naționale din 

punctul de vedere al dimensiunii intervenției sectorului public și al alcătuirii veniturilor fiscale. Ele propun 

un mod mai eficient de a gestiona la nivel colectiv problemele care apar din segmentarea sistemelor 

naționale de impozitare a profitului în vederea unei piețe interne mai eficiente. În conformitate cu modul 

general de înțelegere a principiului subsidiarității, ele propun soluții care permit gestionarea colectivă a 

eșecurilor de piață care rezultă din funcționarea separată a 27 de sisteme de impozitare naționale.”6

19. Articolul 5 din TUE prevede ca deciziile să fie luate cât mai aproape posibil de cetățenii UE. O îndepărtare 

de la această prevedere nu ar trebui acceptată ca atare, ci ar trebui justificată într-un mod suficient de detaliat și 

clar astfel încât cetățeanul UE să poată înțelege motivele calitative și cantitative care duc la concluzia că se 

justifică mai curând acțiunea UE decât acțiunea națională. În evaluarea sa a impactului, Comisia nu a reușit să 

se achite de obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 din Protocolul (nr. 2) de a prezenta o fișă detaliată

privind subsidiaritatea.

ii) Nerespectarea principiului subsidiarității

20. Primul considerent al propunerii stabilește obiectivul legislativ:

„(1) Societățile care doresc să își dezvolte activitatea transfrontalier în cadrul Uniunii Europene se lovesc 

de obstacole importante ș i  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”7.

21. Conformitatea acestui obiectiv cu subsidiaritatea este evaluată în lumina orientărilor stabilite la punctul 6 de 

mai sus.

                                               
6 Paginile 15-16.
7 Pagina 11 din propunere
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22. În evaluarea impactului există mai degrabă o presupunere decât dovezi clare sub forma unor indicatori 

calitativi și cantitativi că chestiunea examinată prezintă aspecte transnaționale care nu pot fi reglementate în 

mod satisfăcător prin intervenția statelor membre, de exemplu printr-o coordonare informală, în conformitate 

cu sugestia guvernului Regatului Unit.

23. În mod similar, în evaluarea sa a impactului există mai degrabă o presupunere decât dovezi clare sub forma 

unor indicatori calitativi și cantitativi că acțiunea statelor membre singure sau lipsa unei acțiuni a UE ar 

contraveni cerințelor tratatelor UE, în acest caz piața internă. Deși este clar că existența unor regimuri fiscale 

diferite pentru societăți impune sarcini suplimentare societăților care funcționează în mai mult de un singur stat 

membru și că o bază fiscală a societăților unificată ar atenua aceste sarcini, acest lucru nu este echivalent cu 

afirmația Comisiei conform căreia aceste sarcini reprezintă un impediment în calea funcționării pieței interne:

„Barierele fiscale de care se lovesc firmele UE atunci când se extind dincolo de frontierele naționale pot fi 

definite ca bariere care măresc costurile, ducând la restricții la intrarea pe piață. Eliminarea acestor bariere 

este similară cu o politică de liberalizare care trebuie analizată în cadrul libertății de stabilire în piața 

internă.”8

Nu există suficiente dovezi în evaluarea impactului care să justifice această propunere pe motiv că este „similară 

cu o politică de liberalizare care trebuie analizată în cadrul libertății de stabilire în piața internă.”

24. Nu există dovezi suficiente sub formă de indicatori calitativi sau cantitativi în evaluarea impactului că 

acțiunea la nivelul UE ar aduce beneficii clare, având în vedere amploarea și efectele sale, comparativ cu 

acțiunea de la nivelul statelor membre. Deși reducerea costurilor legate de respectarea obligațiilor fiscale este 

estimată să se situeze în limita a 7%, evaluarea impactului arată un impact negativ asupra investițiilor, ocupării 

forței de muncă și PIB-ului la nivelul UE, la nivelul bunăstării înregistrându-se doar un câștig marginal.

Beneficiile pentru statele membre sunt, de asemenea, îndoielnice: considerăm că este necesară o clauză de 

salvgardare care să permită o metodă alternativă de repartizare acolo unde redistribuirea bazei fiscale între 

statele membre este considerată inechitabilă pentru un stat membru.

25. Din aceste motive, Camera Comunelor a ajuns la concluzia că această propunere nu respectă principiul 

subsidiarității.

                                               
8. Secţiunea 2.3 a evaluării impactului „Rezumat al problemelor și scenariul de bază", pagina 14.
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