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Ref.: Petiția nr. 0739/2006, adresată de Alexander Van Brabant, de cetățenie belgiană, 
în numele cabinetului de avocați „Vandervennet, Valcke & Van Brabant”, privind 
incompatibilitatea articolului 43 din Tratatul CE cu regulamentul belgian privind 
instruirea experților contabili și consultanților fiscali autorizați

1. Rezumatul petiției

În numele mandantului său, petiționarul afirmă că regulamentul belgian în materia instruirii 
experților contabili și consultanților fiscali autorizați, și în special articolul 21 al 
regulamentului, aplicabil Institutului experților contabili și consultanților fiscali, este 
incompatibil cu articolul 43 și următoarele din Tratatul CE privind libertatea de stabilire. În 
consecință, petiționarul solicită Parlamentului European să verifice dacă regulamentul în 
discuție, sancționat prin decizia regală din 23 decembrie 1997 și în temeiul căruia mandantul 
său a primit o sancțiune disciplinară, este conform cu actele legislative europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 iunie 2007

1. Istoric/Faptele
Autorul petiției, de cetățenie belgiană, a întrebat Parlamentul European privind conformitatea 
cu legislația Comunității a articolului 21 din Codul deontologic al Institutului profesional al 
contabililor, astfel cum a fost aprobat prin Decretul Regal din 23 decembrie 1997.
În temeiul articolului 21 din acest cod, profesia de contabil este incompatibilă cu orice 
activitate artizanală sau comercială, exercitată în mod direct sau indirect, în mod individual 
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sau în asociere sau ca societate precum și în mod independent. Cu toate acestea, Camerele pot 
deroga de la această regulă, la solicitarea unui contabil din cadrul Institutului.

2. Observațiile Comisiei privind petiția
Comisia reamintește faptul că, în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, 
respectarea principiului stabilit de articolul 43 CE impune nu numai eliminarea oricărei 
discriminări exercitate în temeiul naționalității, ci și eliminarea obstacolelor „de natură a 
interzice sau afecta în alt mod activitățile prestatorului stabilit în alt stat membru, unde 
furnizează în mod legal servicii similare”.
În cazul în care dispozițiile belgiene menționate de petiționar reprezintă o restricționare a 
libertății de stabilire, Curtea Europeană de Justiție a precizat că „măsurile naționale 
susceptibile a împiedica sau afecta atractivitatea exercitării libertăților fundamentale garantate 
de tratat trebuie să îndeplinească patru condiții:
- să se aplice în mod nediscriminatoriu
- să fie justificate de motive imperioase de interes general
- să fie capabile să garanteze realizarea obiectivului urmărit
- să nu depășească obiectivul necesar a fi realizat”.
În acest sens, existența regulamentelor diferite în alte state membre sau în alte sectoare de 
activitate nu înseamnă că regulamentele în vigoare în primul stat sau într-un anumit sector 
sunt incompatibile cu legislația Comunității. Chiar dacă, în anumite state membre, contabili 
sunt autorizați să exercite și alte activități în măsura în care acestea nu le afectează 
independența, autoritățile belgiene au dreptul să considere că obiectivele urmărite de 
regulamentul în cauză nu pot fi realizate prin mijloace mai puțin restrictive în măsura în care 
dispozițiile acestora sunt proporționale cu obiectivele urmărite.
În conformitate cu jurisprudența și cu articolul 25 din Directiva 2006/123 privind serviciile 
(care urmează să fie transpusă până la 28 decembrie 2009), autoritățile belgiene au 
responsabilitatea derulării unui proces de evaluare a legislației în vederea verificării dacă 
limitarea exercitării de activități diferite privind contabilii este justificată de un temei imperios 
de interes general și proporțional cu obiectivul.
În acest sens, trebuie subliniat că o interzicere totală a activităților pluridisciplinare privind 
contabilii și consultanții fiscali autorizați în Belgia ar putea părea o măsură cu atât mai 
restrictivă și dificil de justificat cu cât reprezintă o interdicție totală, iar justificarea unei 
interdicții totale nu va fi recunoscută, neexistând nici un alt mijloc mai puțin restrictiv de 
realizare a aceluiași obiectiv.
La finalizarea procesului de evaluare, în cazul în care autoritățile belgiene vor estima că 
această limitare nu este necesară sau proporțională, restricțiile prevăzute de legislația belgiană 
vor trebui abrogate. În cazul în care autoritățile belgiene vor considera contrariul, că acele 
dispoziții sunt justificate și proporționale, vor avea obligația să menționeze în raportul de 
evaluare reciprocă prevăzut de articolul 39 din Directiva privind serviciile (care urmează să 
fie transpusă până la 28 decembrie 2009), conținutul acestor exigențe și temeiurile pentru care 
sunt considerate justificate.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 16 decembrie 2011

Astfel cum este prevăzut în comunicarea din 1 iunie 2007 a Comisiei, în temeiul articolului 21 
din Codul deontologic al Institutului profesional al contabililor, astfel cum a fost aprobat prin 
Decretul Regal din 23 decembrie 1997, profesia de contabil este incompatibilă cu orice 
activitate artizanală sau comercială, exercitată în mod direct sau indirect, în mod individual 
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sau în asociere sau ca societate, precum și în mod independent. Cu toate acestea, Camerele 
pot face derogare de la această regulă, la solicitarea unui contabil din cadrul Institutului.

În plus față de comunicarea sa precedentă, Comisia dorește să precizeze faptul că Belgia a 
notificat Comisiei adoptarea mai multor măsuri pentru a pune în aplicare în ordinea juridică 
belgiană Directiva 2006/123/CE privind serviciile. Una dintre aceste măsuri se referă la 
modificarea Decretului Regal din 15 februarie 2005 privind exercitarea profesiei de contabil 
autorizat și de consultant fiscal autorizat în cadrul unei societăți (Decretul Regal din 
30 septembrie 2009). În prezent, în temeiul legislației belgiene, astfel cum a fost modificată, o 
persoană juridică poate fi înființată între persoane cu obiecte de activitate diferite în măsura în 
care această persoană juridică nu este implicată în activitatea profesională a asociaților săi și 
nu este responsabilă cu încasarea onorariilor.

În plus, conform procesului de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile, 
autoritățile belgiene au analizat o serie de cerințe din legislația lor pentru a verifica dacă 
acestea sunt justificate și proporționale în ceea ce privește motivele imperioase de interes 
general. Cerințele care fac parte din acest proces se referă, printre altele, la restricțiile privind 
parteneriatele multidisciplinare de profesii reglementate.

În cadrul acestui proces, autoritățile belgiene au notificat Comisiei cerințele aplicabile 
experților contabili și consultanților fiscali justificând cerințele în vigoare prin necesitatea de 
a asigura exercitarea în mod independent a profesiei, având în vedere implicațiile serviciilor 
prestate nu numai pentru destinatarul serviciilor, ci și pentru autorități și societate.

Pe baza notificărilor efectuate de către autoritățile belgiene și în absența interzicerii în 
totalitate a parteneriatelor multidisciplinare, Comisia nu dispune de dovezi pentru a putea 
concluziona că dispozițiile belgiene nu sunt în conformitate cu articolul 25 din Directiva 
privind serviciile. În fapt, trebuie reamintit că simpla existență a unor norme diferite în alte 
state membre sau în alte sectoare de activitate nu înseamnă că normele în vigoare în primul 
stat sau într-un anumit sector sunt incompatibile cu legislația Uniunii.


