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Comisia pentru afaceri juridice

18.5.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(40/2011)

Ref: Avizul motivat al Parlamentului Republicii Polone (Seim) 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.

Membrii parlamentului sunt rugați să ia cunoștință de avizul motivat al Seimului Republicii 
Polone referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

HOTĂRÂRE

a Seimului Republicii Polone

din 13 mai 2011

referitoare la neconformitatea propunerii de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală 

consolidată comună a societăților (COM(2011) 121 final)

cu principiul subsidiarității

În temeiul articolului 148cc din Regulamentul său de procedură, Seimul Republicii Polone 

constată că propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a 

societăților (COM(2011) 121 final) nu este conformă cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 

5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Propunerea încalcă principiul subsidiarității, 

întrucât Uniunea Europeană nu are competența de a aproba acte legislative în materia impozitelor 

directe. Avizul motivat în care Seimul prezintă motivele pentru care acesta recunoaște că propunerea 

nu este conformă cu principiul subsidiarității este inclus în anexa la hotărâre.

MAREȘAL AL SEIMULUI

Grzegorz Schetyna
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Anexa la hotărârea Seimului Republicii 
Polone din 13 mai 2011

Avizul motivat al Parlamentului Republicii Polone din 13 mai 2011 referitor la neconformitatea 

propunerii de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților 

(COM(2011) 121 final) cu principiul subsidiarității

În urma examinării propunerii de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată 

comună a societăților (COM(2011) 121 final), Seimul Republicii Polone constată că această propunere 

nu este conformă cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. Propunerea încalcă principiul subsidiarității, întrucât Uniunea Europeană nu are 

competența de a aproba acte legislative în materia impozitelor directe.

În temeiul articolului 5 alineatul (2) din TUE, Uniunea Europeană acționează numai în limitele 

competențelor care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor 

stabilite prin aceste tratate. Orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparține statelor 

membre. În opinia Seimului, Uniunea Europeană nu dispune de competența de a adopta acte 

legislative referitoare la stabilirea bazei fiscalei a societăților. Prin urmare, Seimul consideră că prin 

aprobarea propunerii de Directivă privind o bază fiscală consolidată comună a societăților, Comisia 

Europeană și-a depășit competențele care i-au fost conferite Uniunii Europene și a întreprins acțiuni 

într-un domeniu care ține exclusiv de competența statelor membre.

Ca temei juridic al directivei propuse, Comisia Europeană a invocat articolul 115 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Potrivit acestei dispoziții, fără a aduce 

atingere articolului 114 TFUE Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură 

legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, 

adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor 

membre care au incidență directă asupra instituirii sau funcționării pieței interne. Pentru a stabili care 

sunt dispozițiile pe care Uniunea Europeană le poate adopta în temeiul competenței sale în 

conformitate cu articolul 115 din TFUE, este necesar să se facă referire la alte prevederi ale tratatului.

Piața internă, care face obiectul articolului 115 din TFUE, cuprinde un spațiu fără frontiere 

interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată 

în conformitate cu dispozițiile tratatelor [articolul 26 alineatul (2) din TFUE]. Dispoziția citată 

prevăzută la articolul 114 alineatul (1) din TFUE prevede că, în vederea realizării obiectivelor privind 

instituirea și funcționarea pieței interne, se aplică dispozițiile următoare: Parlamentul European și 

Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului 
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Economic și Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne. Cu toate 

acestea, alineatul (2) prevede că alineatul (1) al articolului 114 din TFUE nu se aplică dispozițiilor 

fiscale.

Fără a aduce atingere articolului 115 din TFUE invocat de Comisie pentru a motiva adoptarea 

propunerii de directivă, trebuie subliniat faptul că în temeiul articolului 113 din TFUE, Consiliul,

hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea 

Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă dispozițiile referitoare la 

armonizarea legislațiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele și alte impozite indirecte, în 

măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea și funcționarea pieței 

interne și pentru a evita denaturarea concurenței. Prin urmare, acest lucru înseamnă că sfera de 

competență în materie fiscală a Uniunii Europene este stabilită la articolul 113 din TFUE, conform 

căruia se permite adoptarea de acte legislative exclusiv în domeniul impozitelor indirecte. Directiva 

propusă se referă, în schimb, la o bază fiscală consolidată comună pentru impozitul pe profit al 

societăților. Întrucât impozitul pe profit nu reprezintă un impozit indirect, acesta nu intră în domeniul 

de aplicare al articolului 113 din TFUE.

În pofida faptului că nici dispozițiile articolului 114 din TFUE, nici cele ale articolului 115 

din TFUE, invocate ca temei juridic pentru directiva propusă, nu justifică adoptarea de către Uniunea 

Europeană a dispozițiilor fiscale, trebuie să se concluzioneze că încercarea de a recurge la aplicarea 

articolului 115 din TFUE ca temei juridic pentru adoptarea de dispoziții legislative ale Uniunii 

Europene în domeniul impozitării directe constituie o încălcare a dreptului aplicabil, în special a 

articolului 113 din TFUE, care reglementează competențele Uniunii Europene în ceea ce privește 

impozitele indirecte. Prin urmare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din TUE, competența 

referitoare la impozitele directe aparține exclusiv statelor membre.

Întrucât, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din TUE, exercitarea competențelor 

conferite Uniunii Europene este subordonată principiului subsidiarității, depășirea de către Uniune a 

acestor competențe reprezintă o încălcare a principiului subsidiarității.


