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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 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 
Republicii Malta privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Propunere de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) 
COM(2011)121

Aviz motivat al Camerei Reprezentanților, Parlamentul Republicii Malta

Constatând că obiectivul principal al propunerii privind o bază fiscală consolidată comună a societăților 
(CCCTB) este eliminarea obstacolelor majore din calea creșterii economice în cadrul pieței interne, îndeosebi a 
celor legate de existența a 27 de sisteme fiscale naționale diferite, Parlamentul Republicii Malta consideră că 
acest obiectiv nu va fi atins. Comisia Europeană consideră că această chestiune impune o abordare comună cu 
privire la normele care, printre altele, se referă la pierderile transfrontaliere și restructurările de grup scutite de 
plata impozitelor. Parlamentul Republicii Malta este de părere că scopul acestei directive poate fi atins cu mai 
multă eficiență prin mijloace naționale.

Principiile subsidiarității și proporționalității devin aplicabile în cazurile în care Uniunea și statele sale membre 
dețin competențe comune într-un anumit domeniu, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. În alte cazuri, problema nu apare. Competența exclusivă a 
Uniunii este în mod evident inadmisibilă în ceea ce privește chestiunile fiscale. Prin urmare, singura opțiune 
(potrivit Comisiei) este ca Uniunea și statele sale membre să împartă competența în materie fiscală, în 
conformitate cu tratatul, în ceea ce privește piața internă în general. Problema care se pune este dacă Uniunea are 
sau nu competența de a adopta măsuri de armonizare fiscală în măsura propusă.

Competența Uniunii de a acționa

Cea mai recentă versiune a tratatului clarifică, mai mult ca oricând, că Uniunea și instituțiile sale nu pot acționa 
fără a adera în mod strict la condițiile în care competențele sunt conferite acestora prin tratate (principiul 
atribuirii). Aceasta este direcția adoptată încă de pe vremea Tratatului de la Maastricht, care a fost consolidată în 
urma rezultatelor negative ale referendumurilor privind Tratatul Constituțional din Irlanda și Franța, din 2005.

În acest caz, Comisia consideră că respectiva competență este conferită Uniunii, în conformitate cu articolul 115 
din TFUE, care permite Consiliului, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială 
și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, să adopte 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.

Raționamentul Comisiei este înțeles în sensul că articolul 115 se aplică dacă nu se poate aplica articolul 114 din 
cauza acceptării faptului că articolul 114 alineatul (1) în sine nu se poate aplica, întrucât articolul 114 alineatul 
(2) exclude aplicarea sa și, prin urmare, adoptarea procedurii legislative ordinare în materie fiscală. Cu alte 
cuvinte, Comisia consideră că articolul 114 alineatul (2) nu rezolvă problema armonizării fiscale, iar legislația 
fiscală poate fi armonizată numai dacă se aplică articolul 115, deși însuși articolul 115 prevede că acesta se 
aplică fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 114.

Cu toate acestea, articolul 115 vorbește despre „apropierea” actelor cu putere de lege etc. Prin „apropierea 
actelor cu putere de lege” se înțelege, de obicei, că un rezultat comun se obține prin convergența dispozițiilor 
legislative naționale în acest sens. De obicei, nu înseamnă unificarea actelor cu putere de lege sau crearea unui 
asemenea act sau a unui sistem european unic. În trecut, orice inițiativă ambițioasă similară trebuia admisă 
printr-un regulament, având un alt temei juridic în tratat pe lângă dispozițiile privind „apropierea” actelor cu 
putere de lege. În plus, în ultimii ani, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a restricționat utilizarea 
articolului 114 de către Comisie (principalele dispoziții privind apropierea actelor cu putere de lege, care permit 
o majoritate calificată, mai degrabă decât unanimitate, în Consiliu). De exemplu, din cauza „Publicitatea și 
sponsorizarea în favoarea produselor din tutun” (cauza C-376/98) reiese faptul că este necesar să se clarifice 
dacă o acțiune a Uniunii ar contribui la instituirea sau la funcționarea pieței interne, dar nu ar avea și alte 
consecințe. În special, o astfel de acțiune nu ar trebui să rezulte în eliminarea concurenței. De asemenea, nu ar 
trebui să vizeze reglementarea pieței interne, în special prin asumarea acelor competențe ale statelor membre și, 
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cu siguranță, nu fără o verificare clară a legăturii dintre fiecare măsură propusă și obiectivele pieței interne în 
lumina tratatului, în ansamblul său.

În plus, la articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (post-Lisabona) se prevede faptul că 
Uniunea trebuie să respecte „funcțiile esențiale” ale statelor membre. Nu există o definiție exhaustivă a acestor 
„funcții esențiale” ale statelor membre la articolul 4, dar suntem de părere că măsura ar putea afecta – și în opinia 
noastră chiar afectează – ceea ce a fost întotdeauna luat în considerare ca atare (veniturile și suveranitatea 
fiscală).

Convingerea noastră este că, în limitele Tratatului de la Lisabona, dacă se solicită acest lucru, Curtea de Justiție 
ar trebui să interpreteze și să aplice aceste dispoziții și principii ale tratatului în mod strict, așa cum au prevăzut
statele membre atunci când au ratificat Tratatul de la Lisabona.

În lumina acestor idei, considerăm că tratatele nu conferă instituțiilor competența de a adopta o măsură cu 
obiectivul instituirii unui sistem CCCTB pentru stabilirea unei baze fiscale a societăților prin consolidare și 
distribuire (repartizare) și, într-un sens mai larg, în vederea adoptării unei măsuri sub forma unei directive în 
sensul articolului 115. Prin urmare, având în vedere dispoziția categorică privind principiul atribuirii din noile 
tratate, Comisia are sarcina mai importantă de a demonstra că orice propunere în temeiul articolului 115 
(interpretat în contextul articolului 114) intră sub incidența dispozițiilor sale. Acest lucru nu este valabil dacă o 
măsură ar conduce la crearea unui sistem care ar depăși limitele armonizării actelor cu putere de lege și ar afecta 
în plus exercitarea suveranității fiscale ca funcție esențială a statului.

Motivele pentru care parlamentul maltez consideră că această propunere a Comisiei încalcă principiul 
subsidiarității sunt următoarele:

• privind în general, noile norme în temeiul propunerii privind CCCTB sunt, în sine, o sursă de incertitudine, 
întrucât nu beneficiază de interpretări anterioare, nici din partea administrațiilor fiscale, nici din partea 
tribunalelor. În plus, întrucât CCCTB este opțional, societățile trebuie să se confrunte nu numai cu 27 de 
cadre de reglementare valabile diferite, dar și cu CCCTB. Deși unii pot susține că ar exista unele avantaje 
pentru întreprinderile mari în cadrul acestui sistem, pentru societățile mici ar putea fi dificilă găsirea celui 
mai bun sistem. Acest lucru este valabil atât în cazul societăților care sunt membre ale unui grup, cât și în 
cazul celor care nu sunt. Acestea din urmă au, de asemenea, opțiunea de a aplica CCCTB, în temeiul 
directivei propuse. În plus, deși propunerea nu afectează ratele de impozitare aplicate de statele membre, 
pentru că propunerea nu este neutră în ceea ce privește venitul, este foarte posibil ca statele membre să fie 
forțate să modifice ratele în fiecare caz. Dat fiind faptul că CCCTB este opțional și se aplică, de asemenea, 
societăților care nu aparțin unui grup, deși scopul acestuia este o acțiune coordonată, CCCTB nu va avea 
acest efect. Prin urmare, scopul acestei directive nu va fi atins cu mai multă eficiență la nivelul UE;

• deși CCCTB poate oferi o formă de reducere a costurilor de punere în conformitate, alegerea dintre un calcul 
separat al profitului și CCCTB nu poate fi o propunere adecvată. În plus, ideea unui ghișeu unic creează 
impresia că toți contribuabilii se confruntă cu o administrație fiscală unică. Cu toate acestea, deși, în cadrul 
sistemului normal, societățile și indivizii sunt în relație cu respectivele autorități fiscale, în cadrul CCCTB 
societățile individuale vor trebui să interacționeze mai mult cu contribuabilul principal, în ceea ce privește 
atât consolidarea, cât și auditurile efectuate de principala autoritate competentă. Această situație se datorează 
faptului că societățile individuale au obligația, în cadrul CCCTB, de a păstra toate registrele și documentele 
justificative. În plus, nu este clar dacă CCCTB trebuie să determine o reducere a costurilor de punere în 
conformitate din punctul de vedere al estimărilor privind declarațiile fiscale. Acest obiectiv poate fi atins prin 
alte mijloace subsidiare și proporționale. De exemplu, prin introducerea mijloacelor electronice la nivelul 
statelor membre, aceste costuri ar fi reduse cu o marjă semnificativă. Totodată, societățile care adoptă 
CCCTB (fie că fac parte dintr-un grup, fie că nu) ar trebui să suporte costuri suplimentare din cauza 
modificării. Acest fapt este de o deosebită importanță pentru întreprinderile mici și mijlocii. Așadar, nu sunt 
necesare acțiuni la nivelul UE pentru atingerea acestui scop. Parlamentul Republicii Malta consideră că 
acțiunile statelor membre ar trebui să fie suficiente pentru a reduce sarcinile administrative;

• unul dintre obiectivele CCCTB constă în eliminarea sistemului complicat al prețurilor de transfer care se 
aplică în prezent tranzacțiilor de grup. Parlamentul Republicii Malta consideră, de asemenea, că CCCTB nu 
elimină prețurile de transfer, întrucât sistemul se aplică încă societăților care nu adoptă CCCTB sau între 



PE465.003v01-00 4/6 CM\868034RO.doc

RO

societățile-grup din diferite CCCTB1. Chiar în propunere se recunoaște faptul că CCCTB nu va elimina 
disputele dintre statele membre. În plus, există deja un mecanism care tratează disputele dintre statele 
membre pe această temă, și anume acordurile de evitare a dublei impozitări și acordul de arbitraj. În același 
fel, Forumul mixt al UE pentru prețurile de transfer combină administrarea impozitelor de către statele 
membre cu cea a reprezentanților comerciali în vederea soluționării problemelor legate de prețurile de 
transfer. Din acest punct de vedere, forumul a obținut o serie de rezultate – inclusiv codul de conduită 
propus, care oferă orientări privind valoarea –, aprobate de Consiliul Uniunii Europene. Așadar, nu se impun 
acțiuni la nivelul UE pentru atingerea acestui scop, dat fiind că mecanismele necesare există deja. Nu pare că 
acest obiectiv ar putea fi mai bine atins prin intermediul propunerii privind CCCTB, întrucât chiar CCCTB 
recunoaște că ar putea exista unele disensiuni;

• CCCTB urmărește să țină seama pe deplin de activitățile comerciale transfrontaliere și, astfel, să evite 
impozite suplimentare, așa încât să consolideze profiturile și pierderile la nivelul UE2. Deși consolidarea 
duce la acest rezultat, statele membre ar putea lua măsuri la nivel național care să reducă pierderile la nivel 
de grup, iar Curtea de Justiție a pronunțat deja o hotărâre referitoare la această chestiune [a se vedea cauza 
C-446/03, Marks & Spencer plc/David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes)]. Nu sunt necesare acțiuni 
la nivelul UE pentru a îndeplini un astfel de obiectiv, întrucât acțiunile în aceste domenii pot fi luate, în mod 
corespunzător, la nivel național;

• un alt obiectiv al CCCTB constă în reducerea oportunităților suplimentare sau a celor care nu sunt 
specificate în planificarea de impozitare a profitului prin aplicarea în paralel a 27 de sisteme de impozitare a 
profitului în Uniune, incluzând o normă generală împotriva abuzurilor, completată de măsuri concepute 
pentru a restrânge anumite tipuri de practici3. Parlamentul maltez este de părere că mecanismele existente 
reglementează practicile fiscale dăunătoare din UE, de exemplu Grupul de lucru pentru codul de conduită 
(impozitarea companiilor). Recomandările sunt înaintate de acest grup și ulterior aprobate de Comitetul 
Economic și Social. În continuare, parlamentul maltez crede că nu este necesară adoptarea de măsuri la 
nivelul UE pentru a atinge acest obiectiv, întrucât mecanismele există deja și nu pare că respectivul obiectiv 
ar fi mai bine îndeplinit prin intermediul CCCTB;

• formula de repartizare corespunde elementului consolidării din propunere. Parlamentul maltez crede că 
această formulă cauzează distorsiuni cu privire la avantajele comparative și competitive ale statelor 
membre, aduce beneficii economiilor care încă depind de sectoarele economice care implică muncă 
intensivă și penalizează acele economii al căror nivel de productivitate este relativ ridicat și/sau care s-ar 
orienta către activități economice cu valoare adăugată și/sau a căror piață are dimensiuni limitate. În plus, 
studiile4 arată că:

- sarcina impozitului pe profit asupra venitului potențial al societăților va spori prin intermediul CCCTB. 
Principalul motiv este faptul că un mecanism de repartizare va implica o proporție mai mare din venit 
distribuită către și impozitată în statele membre la o rată de impozitare pe profit mai mare;

- se așteaptă ca formula repartizării să determine dezechilibre grave și să nu reflecte baza economică a 
mediului de afaceri modern. Aceste distorsiuni înseamnă că impozitul ar putea servi drept impediment 
efectiv în calea tranzacțiilor comerciale. Este posibil ca societățile să vizeze alte teritorii decât UE 
pentru a investi, cel mai mare impact al unei astfel de situații exercitându-se asupra economiilor 
europene care se bazează pe investiții străine directe pentru creșterea lor economică. În plus, o 
concentrare mai mare asupra elementelor mecanismului de alocare ar putea genera distorsiuni 
semnificative la nivelul deciziilor privind ocuparea forței de muncă.

Parlamentul maltez subliniază faptul că șefii de stat sau de guvern din zona euro au convenit că „realizarea unei 
baze fiscale comune a societăților ar putea fi o modalitate fără incidențe asupra veniturilor de a avansa către 
asigurarea consistenței între sistemele fiscale naționale, respectând, în același timp, strategiile fiscale naționale, 
precum și de a contribui la sustenabilitatea fiscală și la competitivitatea societăților europene.” Este posibil ca o 
bază fiscală comună a societăților să nu aibă niciun efect asupra venitului, dacă avantajele comparative și 
                                               
1 Articolul 123 din propunere.
2 Preambul considerentul (6).
3 Preambul considerentele (10) și (20).
4 Studiu referitor la impactul exercitat asupra societăților europene contribuabile de propunerea privind o bază 
fiscală consolidată comună a societăților, efectuat în ianuarie 2011 de Ernst & Young.
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competitive ale statelor membre sunt respectate. În plus, șefii de stat sau de guvern din zona euro fac referire la o 
bază fiscală comună a societăților și nu la o bază fiscală consolidată comună a societăților.

În consecință, parlamentul maltez consideră că formula nu este adecvată pentru premisa care stă la baza 
obiectivului, potrivit căreia acesta poate fi mai bine atins la nivel european. Acțiunea propusă la nivel european 
ar putea avea mai degrabă efecte negative.

Concluzie
1. Parlamentul maltez consideră că tratatele nu conferă în mod clar competențe instituțiilor pentru 

a adopta, în temeiul articolului 115, o directivă care încearcă să determine ca sistemul propus 
în CCCTB să stabilească o bază fiscală pentru societăți, prin consolidare și repartizare, și cu o 
asemenea amploare. Prin urmare, din caza dispoziției categorice privind principiul atribuirii din 
noile tratate, Comisia are sarcina mai importantă de a demonstra că fiecare măsură propusă în 
temeiul articolului 115 (astfel cum este interpretat în contextul articolului 114 din TFUE, 
precum și al articolului 4 din TUE) intră sub incidența acestuia. Această situație nu s-ar aplica 
dacă o măsură ar conduce la crearea unui sistem care ar depăși limitele armonizării legislațiilor 
și ar afecta, de asemenea, exercitarea suveranității fiscale ca funcție esențială a statului.

2. În fiecare caz, exercitarea oricărei competențe asumate de Uniune (dacă nu este exclusivă) 
trebuie să respecte principiul subsidiarității și, în orice caz, pe cel al proporționalității. Pentru a 
dovedi acest lucru, Comisia trebuie să demonstreze:

(1) că acțiunile voluntare ale statelor membre, aplicate individual sau în comun, nu ar 
duce la rezultatele scontate, iar acțiunea propusă la nivelul UE ar fi mai adecvată 
(subsidiaritate) și

(2) că măsura este necesară pentru a facilita instituirea sau funcționarea pieței interne, fără 
a depăși necesarul pentru atingerea obiectivului: directiva propusă nu face mai mult decât 
este necesar pentru a îndepărta obstacolele evidente și ar fi adecvată, necesară și 
proporționată în ceea ce privește atingerea obiectivului (proporționalitate). În plus, în 
prezentarea propunerii, Comisia trebuie să justifice minuțios modul în care propunerea 
respectă pe deplin aceste principii și în care beneficiile compensează efectele negative. 
Nu considerăm că aceste aspecte sunt prezente în propunere. Nu au fost prezentate 
suficiente justificări calitative sau cantitative. Susținem că nu există astfel de justificări, ci 
măsuri speculative considerabile.

Întrucât s-a înțeles că însăși Comisia a recunoscut și, în lumina acestui fapt, încă face referire la articolul 115 
(unanimitate în Consiliu) ca temei juridic, această propunere este legată de suveranitatea statelor membre în 
materie de impozitare directă, iar rezultatul estimat ar fi că aceasta împiedică Malta și alte state membre să ia 
decizii în domeniul politicii de impozitare, cum ar fi asupra ratei de impozitare, ceea ce e posibil să aibă efecte 
negative asupra poziției economice pe termen scurt, mediu și lung. Articolul 115, temeiul juridic adoptat de 
Comisie, impune obținerea unanimității în Consiliu. Astfel, pentru a obține aprobarea din partea unui stat 
membru, măsura nu trebuie să oblige aceste state suverane, nici în prezent, nici în viitor, să se abțină de la a 
formula politica națională în toate elementele sale. Nu este nici în interesul Uniunii să se acționeze într-un mod 
care subminează baza fiscală și bugetară a unuia sau a mai multor state membre. Totuși, acest lucru este exact 
ceea ce măsura încearcă să facă. Propunerea afectează în mod negativ autonomia națională sub acest aspect și, 
prin urmare, posibilitatea ca impozitul să fie structurat de stat, în funcție de circumstanțele socioeconomice 
specifice, fie la nivel central, fie la nivel regional ori local.

În al doilea rând, în ceea ce privește alegerea modelului CCCTB și, în special, elementul de consolidare 
(repartizarea venitului) – un element de bază al propunerii –, această propunere se referă la modelul (dintre mai 
multe disponibile) care determină modificări majore la nivelul sistemelor fiscale naționale din mai multe state 
membre, impunând sarcini suplimentare economiilor naționale și UE și având un rezultat îndoielnic pe termen 
scurt, mediu și lung. De fapt, sunt estimate rezultate negative din mai multe puncte de vedere: PIB, pierderi de 
venit, cheltuieli și ocuparea forței de muncă. Nu s-a demonstrat cu claritate dacă propunerea ar viza binele 
comun al UE, obligatoriu în acest scop, pe care statele membre nu l-au putut obține singure în mod suficient. 
Statele membre pot adopta măsuri favorabile atingerii mai multor obiective „specifice”. Câțiva factori pot fi puși 
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în aplicare de statele membre în mod individual sau în comun, folosind mecanisme care:

(i) nu încalcă în acest mod sau considerabil competențele statelor membre și

(ii) oferă perspective care sunt destul de atrăgătoare pentru a încuraja activitatea transfrontalieră. În 
plus, se pot obține mai multe puncte comune, precum obiective mai vaste care pot fi atinse într-
un mod echilibrat prin cooperare și niveluri scăzute de armonizare, decât prin ceea ce se 
propune, și anume o bază fiscală comună a societăților, fără consolidare.

Așadar, Comisia nu poate susține că principiile subsidiarității și proporționalității sunt respectate. Opțiunile mai 
puțin intruzive pot conduce la atingerea unor astfel de obiective pe termen scurt și lung, fără interferențe 
semnificative și cu mai puține efecte negative.

Ar trebui să ne amintim că până și obiectivele Uniunii înseși s-au schimbat și s-au extins și, prin urmare, noile 
ținte și priorități trebuie comparate cu cele ale integrării directe a obiectivului privind eliminarea barierelor, fie 
ele reale sau aparente, astfel încât piața internă să fie finalizată. Alte valori și obiective coexistă cu cele ale 
integrării în ceea ce privește Comunitatea Europeană. Desigur, stabilitatea economică și fiscală se numără 
printre aceste obiective.

Punctul de vedere al Parlamentului Republicii Malta este că propunerea actuală nu respectă, și nu s-a demonstrat 
că respectă, nici principiul subsidiarității, nici pe cel al proporționalității.

Dat fiind impactul asupra suveranității statului și consecințele grave anticipate în urma aplicării acestei 
măsuri, în forma sa actuală, îndeosebi pentru acele economii dependente de servicii care au fost 
planificare de decenii, pentru că avantajele, atât pentru o serie de state membre, cât și pentru Uniune, nu 
există în comparație cu pagubele sau au o natură speculativă și îndoielnică:

Parlamentul Republicii Malta a hotărât să conteste propunerea și să transmită prezentul aviz motivat 
conform procedurii definite la articolul 6 din Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

17 mai 2011
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