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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice

26.5.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
(42/2011)

Ref.: Aviz motivat al Consiliului Național al Republicii Slovace 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 Consiliului Național 
ala Republicii Slovace privind propunerea menționată mai sus.
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COMITETUL CONSILIULUI NAȚIONAL AL REPUBLICII SLOVACE 
PENTRU AFACERI EUROPENE 

Ședința a 25-a

106

R e z o l u ț i a
Comitetului Consiliului Național al Republicii Slovace pentru afaceri
europene 

12 mai 2011

Comitetul Consiliului Național al Republicii Slovace pentru afaceri europene

după dezbaterea propunerii de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a 
societăților (CCCTB)(CCCTB)

A. subliniază că

poziția pe termen lung a Republicii Slovace este nearmonizarea impozitelor directe la 
nivelul Uniunii Europene;

B. constată că

stabilirea cotelor de impozitare intră în competența exclusivă a statelor membre ale Uniunii 
Europene;

C. atrage atenția asupra faptului că

veniturile fiscale totale sunt rezultatul combinației cuantumului bazei de impozitare,
precum și a cotelor de impozitare;

D. consideră că

propunerea de directivă ar putea avea impact negativ asupra creșterii PIB și a gradului de 
ocupare a forței de muncă și astfel ar putea să scadă nivelul de trai al multor state membre 
ale Uniunii Europene și totodată nu este convins de faptul că propunerea de directivă va 
contribui la simplificarea și eficientizarea sistemelor fiscale din Uniunea Europeană, ci 
dimpotrivă aceasta ar genera o creștere a costurilor ocazionate de introducerea unui nou 
sistem al bazei fiscale consolidate comune a societăților, precum și posibile sarcini
administrative;
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E. subliniază că

în evaluarea sa de impact, Comisia Europeană nu a efectuat o analiză a impactului concret 
al punerii în aplicare a directivei asupra bugetelor statelor membre

F. este de părere că

raportul justificativ referitor la directivă prezentat în temeiul articolului 5 din Protocolul 
privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității nu este suficient pentru a 
justifica conformitatea cu principiul subsidiarității. Comisia Europeană a înaintat o propunere 
care nu poate fi cuantificată în mod satisfăcător;

G. consideră că

propunerea de directivă contravine principiului subsidiarității și, prin urmare, nu este în 
conformitate cu articolul 12 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Protocolul privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea Europeană și cu articolul 6 din Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, și prezintă în anexă un punct de 
vedere motivat;

H. îl deleagă

pe președintele comitetului

să informeze președintele Consiliului Național al Republicii Slovace, vicepreședintele 
guvernului și ministrul de finanțe al Republicii Slovace, președintele Comisiei Europene, 
președintele Parlamentului European și președintele Consiliului Uniunii Europene cu privire 
la rezoluția adoptată.

/semnătura/

Anexă la Rezoluția nr. 106 a Comitetului Consiliului Național al Republicii Slovace pentru 
afaceri europene

1. În primul rând trebuie menționat faptul că interesul strategic impus pe termen lung de 
Republica Slovacă la diferite niveluri ale UE constituie opinia dezaprobatoare privind 
armonizarea impozitelor directe. La propunerea însăși a prim-ministrului Guvernului 
Republicii Slovace, în concluziile summitului șefilor de stat și de guvern din zona euro 
(desfășurat la 11.3.2011) au accentuat în mod explicit într-o teză independentă că impozitarea 
directă ar trebui să rămână de competența statelor membre. Totodată, în cadrul „Declarației 
program a guvernului pentru perioada 2010-2014”, Guvernul Republicii Slovace s-a angajat 
să nu fie de acord cu armonizarea europeană în domeniul impozitării veniturilor. 
Suveranitatea fiscală din domeniul impozitării directe este considerată, alături de politica 
bugetară independentă, a fi o componentă-cheie a suveranității naționale.

2. Ar trebui să atragem atenția asupra costurilor legate de introducerea noului sistem al bazei 
fiscale consolidate comune pentru societățile comerciale și a posibilei creșteri a sarcinii 
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administrative. Constatăm că sistemul bazat pe principiul voluntariatului este deosebit de 
dezavantajos.

3. Un alt aspect negativ îl constituie posibila reducere a flexibilității statelor membre ale UE 
de a reacționa la realitățile economice în schimbare și la mediul de afaceri prin intermediul 
politicii fiscale, după cum s-a întâmplat și până în prezent. Se propune introducerea 
sistemului CCCTB prin forma unei directive, ceea ce face ca punerea în aplicare a
modificărilor să necesite mai mult timp decât este cazul în prezent în cadrul legislațiilor
naționale.

4. Ar trebui să menționăm, de asemenea, că adoptarea directivei în cauză ar avea un impact 
negativ asupra creșterii PIB și a gradului de ocupare a forței de muncă și ne așteptăm în egală 
măsură la un impact negativ asupra veniturilor la bugetele statelor membre. CE a prezentat o 
propunere legislativă, al cărei impact nu poate fi cuantificat în mod satisfăcător.

5. CE propune modificarea exclusiv a calculului bazei de impozitare și evitarea armonizării 
cotelor, în timp ce noi subliniem faptul că veniturile fiscale totale sunt rezultatul combinației 
între acești doi factori, adică atât a cuantumului bazei de impozitare, cât și a cotelor de 
impozitare.

6. Considerăm că deficiența esențială a propunerii de directivă este faptul că, în evaluarea sa 
de impact, CE nu prezintă analiza impactului concret al introducerii CCCTB asupra 
veniturilor bugetelor statelor membre, și invocăm în același timp dificultatea unui asemenea 
calcul, întrucât veniturile la bugetele finale vor depinde de „deciziile politice naționale 
referitoare la posibilele adaptări ale mixului de diferite instrumente fiscale sau de cote de 
impozitare aplicate”. Prin urmare, CE propune un nou regim fiscal pentru societăți fără să 
cunoască impactul acestuia asupra bugetelor statelor membre.

7. Următorul aspect pe care îl supunem atenției îl constituie costurile legate de introducerea 
sistemului opțional CCCTB pentru administrațiile fiscale ale statelor membre. Faptul că 
regimul CCCTB ar trebui să aibă un caracter facultativ oferă, pe de o parte, avantaje
societățile comerciale transfrontaliere, care ar putea profita de pe urma unui astfel de regim, 
însă, pe de altă parte, regimul va crea 28 de sisteme fiscale care funcționează în paralel (prin
introducerea sistemului CCCTB alături de cele 27 de sisteme fiscale naționale existente). 
Putem, așadar, să presupunem că această măsură nu ar conduce la reducerea dorită a 
cheltuielilor administrative ale societăților și nici nu va conduce la colectarea mai eficientă a 
impozitelor pe veniturilor societăților, întrucât va necesita costuri suplimentare pentru 
asigurarea gestionării unui sistem dual și colectarea impozitelor pe veniturile societăților.


