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Direcţia pentru Uniunea Europeană 

 

FIŞĂ DE INFORMARE 

Pachetul de reformare a impozitului pe societăţi – C(C)CTB 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                             EF 2 

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 25.10.2016; responsabil: Pierre Moscovici (DG 

Impozitare şi uniune vamală) 

2. Denumire documente:  

i) Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea 

Europeană  

ii) Propunere de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor (CCTB) 

iii) Propunere de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor 

(CCCTB) 

3. Date de identificare: i) COM(2016)682; ii) COM(2016)685 – 2016/0337(CNS) 
1
; 

iii) COM(2016)683 – 2016/0336(CNS) 
2
 

4. Tipul documentelor: i) nelegislativ; ii) şi iii) legislativ 

5. Temei juridic: ii) şi iii) – art. 115 TFUE
3
 

6. Procedură: legislativă specială – Consiliul UE hotărăşte cu unanimitate, după consultarea 

Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social 

7. Subsidiaritate: da; termen – 08.11.2016 – 3.01.2017 (mai multe parlamente sau camere ale 

acestora au emis avize motivate – infra, secţiunea 4.1) 

8. Stadiul actual/Evoluţii viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă pentru raport – Comisia pentru afaceri economice şi 

financiare (ECON); 20.11.2017 – vot programat în comisie; 

- Consiliul UE: ECOFIN; structură competentă – Grupul de lucru pentru aspecte fiscale (fiscalitate 

directă – CCTB) [Working Party on Tax Questions (Direct Taxation - CCTB)]; următoarea reuniune 

a grupului de pregătire – 23.03.2017; la 6.12.2016 – Consiliul a adoptat concluzii privind 

comunicarea însoţitoare – doc. nr. 15315/16 (infra, secţiunea 3.1.) 

9. Alte informaţii: o evaluare a impactului însoţeşte cele două propuneri de directivă – 

SWD(2016)341. 

 

 

                                                 
1
 În baza de date „OEIL” a Parlamentului European. 

2
 În baza de date „OEIL” a Parlamentului European. 

3
 Art. 115 TFUE precizează şi tipul de act legislativ care poate fi adoptat – şi anume directivă. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_682_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_685_RO_ACTE_f.pdf
https://tinyurl.com/lh9kkxo
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_683_RO_ACTE2_f.pdf
https://tinyurl.com/muz22fm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15315-2016-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/SWD_2016_341_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0337(SLP)#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0336(CNS)#tab-0


 2 

C U P R I N S 

 

 

1. Context general 

2. Principalele dispoziţii ale propunerilor legislative 

2.1. Propunerea privind o bază fiscală comună a societăţilor (CCTB) 

2.2. Propunerea privind consolidarea bazei fiscale comune a societăţilor (CCCTB) 

2.3. Alte aspecte  

3. Poziţii ale instituţiilor Uniunii Europene 

3.1. Consiliul UE 

3.2. Parlamentul European 

4. Poziţii ale parlamentelor şi guvernelor statelor membre 

4.1. Parlamente  

4.2. Guverne 

5. Alte poziţii 

6. Varii studii şi evaluări (independente) 

 

1. Context general 

● Necesitatea acţiunii la nivelul Uniunii Europene (UE) a fost motivată prin faptul că, în prezent, 

acele întreprinderi care desfăşoară activităţi transfrontaliere trebuie să respecte 28 de sisteme fiscale 

divergente în materia impozitului pe societăţi. Pe de o parte, în timp ce profiturile societăţilor sunt 

impozitate, în general, la nivel naţional, mediul economic s-a globalizat; pe de altă parte, modelele 

de afaceri şi structurile societare (i.e. privind societăţile [comerciale]) au devenit mai complexe, ceea 

ce permite transferul de profituri. 

● Cele două propuneri de directivă vizează simplificarea impozitării societăţilor din UE cu activităţi 

transfrontaliere, ar spori transparenţa şi ar reduce concurenţa fiscală dăunătoare.  

Expunerile de motive ale fiecăreia dintre propuneri (cf. şi MEMO-16-3488) afirmă că baza 

consolidată comună a societăţilor (CCCTB)
4
 ar reduce în mod semnificativ sarcinile administrative, 

costurile de conformare şi obstacolele de ordin fiscal pentru societăţile transfrontaliere în UE. 

► Studiul de impact ce însoţeşte propunerile [SWD(2016)341] susţine probabilitatea 

reducerii costurilor administrative şi de conformare pe termen mediu şi lung.  

Pe de altă parte, anexa VIII la studiul de impact [SWD(2016)341, p. 137-138] arată 

dificultatea măsurării costurilor administrative, respectiv puţinătatea datelor disponibile. 

● Cele două propuneri legislative, încadrate precum explică comunicarea însoţitoare – 

COM(2016)682 – în iniţiativele în domeniul impozitării mai echitabile şi mai eficiente, reiau 

                                                 
4
 Acronim pentru „Common Consolidated Corporate Tax Base” (en.). 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3488_en.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/SWD_2016_341_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/SWD_2016_341_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_682_RO_ACTE_f.pdf
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propunerea de directivă CCCTB, prezentată în martie 2011 – COM(2011)121; 2011/0058(CNS) 
5
 – , 

urmând o abordare în două etape („etapizată”): într-o primă etapă reguli privind o bază fiscală 

comună a societăţilor, iar într-o a doua etapă consolidarea acestei baze. 

● Propunerea iniţială – COM(2011)121; 2011/0058(CNS) – a fost dezbătută în Consiliul UE, 

reieşind imposibilitatea adoptării în întregul său şi reclamându-se o abordare graduală (cf. 

doc. nr. 14509/15 din 1.12.2015)
6
. Comisia Europeană şi-a însuşit acea abordare, pe care a expus-o 

într-un plan de acţiune prezentat în luna iunie 2015 – COM(2015)302. 

● Anterior prezentării noilor propuneri, Comisia a iniţiat o consultare publică privind CCCTB (între 

octombrie 2015 şi ianuarie 2016). 

● Simultan cu aceste două propuneri legislative, Comisia a mai prezentat: 

1) o Propunere de directivă privind tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică ţări 

terţe (ce va modifica Directiva 2016/1164 privind evaziunea fiscală
7
) – COM(2016)687 - 

2016/0339(CNS)
8
; 

2) o Propunere de directivă privind mecanismele de soluţionare a litigiilor legate de dubla impunere 

în Uniunea Europeană – COM(2016)686 - 2016/0338(CNS). 

● Principale elemente ale studiului de impact [SWD(2016)341] sunt: scenariul iniţial este absenţa 

unei propuneri CCCTB şi introducerea iniţiativelor împotriva evaziunii fiscale; au fost evaluate noile 

elemente propuse – o cerinţă obligatorie pentru anumite societăţi, o soluţie pentru preferinţa pentru 

îndatorare, o facilitate fiscală pentru cercetare şi dezvoltare şi o abordare etapizată pentru 

introducerea sa. Analiza a concluzionat că opţiunea preferată era o CCCTB având caracter 

obligatoriu pentru societăţile multinaţionale foarte mari, respectiv opţional pentru restul societăţilor, 

care să includă o deducere pentru creştere şi investiţii şi măsuri împotriva evaziunii şi care să mai 

conţină şi o deducere suplimentară pentru cheltuieli destinate cercetării şi dezvoltării. 

 

2. Principalele dispoziţii ale propunerilor legislative 

2.1. Propunerea privind o bază fiscală comună a societăţilor (CCTB) 

● Iniţiativa se limitează la elementele bazei comune, reprezentând acele reguli privind calcularea 

bazei fiscale a impozitului pe societăţi. 

Baza fiscală comună se defineşte drept acel set unic de reguli de la nivelul UE care stabilesc modul 

de impozitare a profiturilor unui grup de societăţi, ulterior luării în considerare a scutirilor şi 

deducerilor permise. 

● Comparativ cu propunerea din 2011, varianta actuală include elemente noi: 

                                                 
5
 Cf. baza de date „OEIL” a Parlamentului European.  

Notă: Camera Deputaţilor a adoptat un aviz motivat privind respectiva propunere legislativă. 
6
 Notă: Ultima versiune a textului consolidat al unei propuneri CCCTB, astfel rezultat în lucrările Grupului de lucru 

pentru aspecte fiscale – al Consiliului UE – poate fi consultat în doc. nr. 14544/15 din 2.12.2015 şi este însoţit de o 

expunere de motive – doc. nr. 14544/15 ADD 1. 
7
 Denumită şi „Directiva împotriva evitării obligaţiilor fiscale”.  

8
 La 21 februarie 2017, Consiliul UE a convenit o „abordare generală” – cf. doc. 6595/17; contextul propunerii este 

explicat în doc. 6334/17 din 17 februarie 2017. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2011/COM_2011_121_RO_ACTE_f.pdf
https://tinyurl.com/kzjqq2x
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2011/COM_2011_121_RO_ACTE_f.pdf
https://tinyurl.com/kzjqq2x
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14509-2015-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_302_RO_ACTE2_f.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/relaunch-common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1164
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_687_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_686_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/SWD_2016_341_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0058(CNS)&l=en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5420d8f4801426a90df56697c.do
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14544-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14544-2015-ADD-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6595-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6334-2017-INIT/ro/pdf
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- domeniu (art. 2): în opoziţie cu sistemul facultativ (opţional) preconizat de propunerea din 2011, 

noua propunere vizează conferirea unui caracter obligatoriu pentru grupuri de societăţi
9
 dincolo 

de o anumită dimensiune (i.e. a căror cifră de afaceri consolidată depăşeşte pragul de 750 milioane 

euro). Pragul în cauză este considerat a fi conform cu abordarea adoptată în alte iniţiative de la 

nivelul UE de combatere a evaziunii fiscale
10

. 

► Comisia Europeană estimează că minim 80 % din totalul societăţilor cu activităţi 

transfrontaliere vor fi vizate de propuneri (sau cel puţin 75 % din ele în cazul unui plafon de 

peste 500 milioane euro) [anexa III, SWD(2016)341, p. 107]. 

Apoi, pentru atingerea unui grad de coerenţă între cele două etape preconizate, societăţile vor fi 

obligate să îndeplinească condiţiile pentru consolidare pentru a intra în domeniul vizat de baza 

comună, având caracter obligatoriu. 

Regulile comune vor putea fi utilizate, cu caracter facultativ, şi de societăţi care nu îndeplinesc 

respectivele condiţii. 

- baza fiscală (art. 6 şi urm.) este concepută în mod larg, urmând a include toate veniturile, cu 

excepţia celor scutite (exceptate) în mod explicit; venitul care constă în dividende ori câştiguri 

obţinute din înstrăinarea de acţiuni deţinute într-o societate din afara grupului vor fi scutite pentru 

participaţii de cel puţin 10 %, în scopul prevenirii dublei impuneri a investiţiilor străine directe (cf. 

considerentul (7)); vor fi scutite de la impozitare în statul sediului social şi profiturile obţinute din 

sedii permanente; veniturile impozabile vor fi reduse cu cheltuielile de funcţionare (indirecte), 

precum şi cu anumite alte elemente; 

- urmează a fi instituită o deducere suplimentară pentru cheltuieli ocazionate de cercetare şi 

dezvoltare (art. 9 alin. (3)); va fi conferit un drept de deducere pentru cheltuieli cu cercetarea şi 

dezvoltarea de până la 20 milioane euro, cu o deducere suplimentară de 50%; în cazul depăşirii 

plafonului de 20 milioane euro, va exista un drept de a deduce 25% din suma care depăşeşte acel 

plafon; 

- propunerea va acorda o deducere excepţională („superdeducere”) – reprezentând încă 100 % din 

costurile de cercetare şi dezvoltare de până la 20 de milioane de euro – pentru societăţile mici, nou 

înfiinţate – ce îndeplinesc anumite condiţii
11

 (art. 9 alin. (3) par. 2); 

►Consultarea publică organizată de Comisia Europeană (octombrie 2015-ianuarie 2016) a 

arătat că, pe de o parte, majoritatea ONG-urilor şi autorităţilor publice s-au pronunţat 

împotriva unor atari deduceri, pentru motivul că ele pot fi utilizate pentru planificarea fiscală 

agresivă, iar pe de altă parte, majoritatea societăţilor care au răspuns la consultare au fost 

favorabile acelor deduceri, pentru motivul stimulării economiei [SWD(2016)341, anexa II, 

p. 102]. 

                                                 
9
 Caracterul obligatoriu al sistemului a fost anunţat de Comisia Europeană în planul de acţiune prezentat în iunie 2015 – 

COM(2015)302, prin aceea că natura facultativă nu ar descuraja planificarea fiscală agresivă. 
10

 Ideea este enunţată ca atare în expunerea de motive ce însoţeşte propunerea, fără exemple; exemple se regăsesc în 

documentul de lucru al serviciilor Comisiei, aferent – SWD(2016)341, precum Directiva 2016/881 privind schimbul 

automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal. 
11

 i.e. „start-up” (en.); întreprindere necotată cu mai puţin de 50 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală şi/sau un bilanţ 

total anual care nu depăşeşte 10 milioane euro, care nu este înregistrată de mai mult de cinci ani, care nu s-a format 

printr-o fuziune şi care nu are întreprinderi asociate.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/SWD_2016_341_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/SWD_2016_341_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_302_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/SWD_2016_341_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0881
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- regula limitării deductibilităţii dobânzii – urmează a fi aliniată cu cea din Directiva 2016/1164 

privind evaziunea fiscală; ar urma să fie limitată deductibilitatea dobânzilor şi altor cheltuieli de 

ordin financiar, în scopul descurajării practicilor de transfer de profituri către ţări ce practică o 

impozitare redusă; 

- deducerea pentru creştere şi investiţii – propunerea abordează asimetria prin care dobânzile plătite 

din împrumuturi sunt deductibile (în anumite limite) din baza comună, în timp ce situaţia este 

diferită pentru cazul distribuirii profiturilor – astfel încât este creat un avantaj definitiv în favoarea 

finanţării prin împrumuturi, în opoziţie cu finanţarea prin capitalul social. Date fiind riscurile 

generate de o atare situaţie pentru îndatorarea societăţilor, propunerea include o regulă împotriva 

preferinţei pentru îndatorare [„debt bias” - en.]
12

 (cf. considerentul (10) şi art. 11). 

Respectiva dispoziţie va permite deducerea majorărilor de capital social din baza impozabilă, în 

anumite condiţii – precum măsuri împotriva potenţialelor efecte în cascadă ori reguli împotriva 

evaziunii fiscale. 

► Comisia Europeană se pronunţase anterior împotriva preferinţei pentru îndatorare, de 

pildă, în „Analiza anuală a creşterii pentru 2016” – COM(2015)690, 26.11.2015. Pe de altă 

parte, măsura preconizată este considerată a contribui la constituirea uniunii pieţelor de 

capitalurilor şi la stabilitatea financiară mai mare în UE (MEMO-16-3488). 

► Un studiu ZEW
13

 (ianuarie 2017) susţine că introducerea unei deduceri pentru creştere şi 

investiţii nu este convingătoare din două motive: pe de o parte, preferinţa pentru îndatorare 

nu ar trebui abordată la nivelul societăţii [comerciale] (de vreme ce o atare măsură ar aduce 

atingere autonomiei fiscale a statelor membre în privinţa impozitului pe venitul personal), ci 

mai curând la nivelul impozitului pe venitul personal (statele membre putând decide 

autonom); pe de altă parte, versiunea deducerii propusă de Comisie ar avea anumite 

deficienţe de ordin teoretic, ce ar trebui clarificate. 

● Sunt instituite dispoziţii antiabuz (art. 58-61a) – o regulă generală antiabuz („RGAA”), 

completată cu măsuri destinate să descurajeze anumite tipuri de practici de evitare a obligaţiilor 

fiscale. 

● Propunerea nu vizează armonizarea cotelor naţionale ale impozitului pe societăţi, în sensul în care 

statele membre îşi vor păstra suveranitatea în stabilirea lor. 

► Un studiu ZEW (ianuarie 2017) arată că noile elemente propuse – deducerea pentru 

creştere şi investiţii; „superdeducerea” pentru societăţi nou înfiinţate; regimul temporar de 

compensare a pierderilor transfrontaliere – sunt susceptibile să reclame o creştere a cotelor de 

impozitare, chiar dacă pot ameliora eficacitatea sistemelor fiscale în UE; în schimb, 

majorările de ordin fiscal pot avea consecinţe negative pentru poziţia UE în cadrul 

concurenţei fiscale globale.  

2.2. Propunerea privind consolidarea bazei fiscale comune a societăţilor (CCCTB) 

● Propunerea ar urma să intervină în cursul unei etape secunde, ulterior ce elementele bazei comune 

vor fi convenite la nivel politic. 

                                                 
12

 i.e. favorizarea îndatorării în detrimentul finanţării prin capitaluri proprii asupra costului capitalului şi asupra cotelor 

de impozitare efective. 
13

 i.e. „Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung” (de.) – „Centre for European Economic Research” (Mannheim, 

Germania). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1164
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_690_RO_ACTE_f.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3488_en.pdf
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/policybrief/pb01-17.pdf
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/policybrief/pb01-17.pdf
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● Obiectivul său este consolidarea transfrontalieră a rezultatelor fiscale între membrii aceluiaşi 

grup. În timp ce consolidarea ar urma să devină obligatorie pentru grupuri de societăţi având o 

cifră de afaceri consolidată de peste 750 milioane euro, directiva s-ar aplica cu caracter facultativ 

IMM-urilor şi microîntreprinderilor. 

Definiţia grupului de societăţi (art. 5) rămâne aceeaşi cu cea din propunerea din 2011, astfel că 

eligibilitatea pentru consolidarea fiscală urmează a fi stabilită potrivit unui test dublu – întemeiat, pe 

de o parte, pe control (reprezentând mai mult de 50 % din drepturile de vot), iar pe de altă parte, pe 

proprietate (peste 75 % din capitalul social) sau drepturi la profituri (peste 75 % din drepturile care 

dau dreptul de participare la profituri). Pragurile trebuie atinse pe parcursul întregului an fiscal, în 

caz contrar societatea vizată ar trebui să părăsească imediat grupul (considerentul (6)). 

Propunerea cuprinde reguli privind reorganizarea afacerilor şi impozitarea pierderilor şi a 

câştigurilor nerealizate de capitaluri – la intrarea şi la ieşirea din grupul de societăţi (art. 11 şi urm.). 

Sunt precizate reguli privind câştigurile nerealizate de capitaluri din imobilizări, atunci când activele 

sunt înstrăinate într-un termen scurt de la intrarea sau de la ieşirea dintr-un grup (art. 19). Un stat 

membru (în cazul unei intrări într-un grup) sau grupul (în cazul unei ieşiri dintr-un grup) are dreptul 

de a supune impozitării câştigurile de capitaluri subiacente în măsura în care ele sunt create pe 

teritoriul lor. 

În plus, tratamentul fiscal al câştigurilor de capitaluri generate din imobilizări de active necorporale 

ar urma să impună o abordare personalizată, în sensul că vor presupune evaluarea lor pe temeiul unui 

indicator adecvat – şi anume costurile în legătură cu cercetarea şi dezvoltarea, precum şi costurile cu 

marketingul (comercializarea) şi cu publicitatea, în cursul unei perioade date (art. 20). 

Rămân nemodificate comparativ cu propunerea din 2011 dispoziţiile privind reţinerea la sursă – în 

sensul în care încasările rezultate din impozitele reţinute pentru plăţile de dobânzi şi redevenţe 

efectuate de contribuabili vor fi repartizate potrivit formulei exerciţiului fiscal în cauză. Reţinerile la 

sursă percepute asupra dividendelor nu vor fi împărţite. 

Rămân, de asemenea, nemodificate comparativ cu propunerea anterioară – regulile referitoare la 

prevenirea ocolirii scutirilor fiscale, în sensul în care nu vor fi permise acele scutiri în favoarea 

înstrăinării de acţiuni, în cazul în care aceasta se va extinde în mod nejustificat la vânzarea de active, 

altele decât acţiunile (art. 24). 

Formula de repartizare (considerentul (10) şi art. 28-45), nemodificată comparativ cu propunerea 

din 2011, va cuprinde trei factori având pondere egală – forţa de muncă (care, la rândul său, va 

include în pondere egală - masa salarială şi numărul de angajaţi), activele (i.e. toate imobilizările 

corporale, însă nu şi imobilizările necorporale şi activele financiare) şi vânzările în funcţie de 

destinaţie – , şi este considerată de Comisia Europeană a fi o abordare echilibrată în privinţa 

repartizării profiturilor impozabile între statele membre admisibile. 

În opoziţie cu propunerea din 2011, regulile administrative comune sunt limitate la grupul 

consolidat, astfel încât, acelor contribuabili – individuali – care decid să aplice normele în cadrul 

„primei etape” ar continua să li se aplice dispoziţiile lor administrative naţionale. Grupurile vor intra 

în relaţii cu o singură administraţie fiscală în Uniune (autoritatea fiscală principală – urmând 

modelul unui „ghişeu unic” [„one-stop-shop”]), în acel stat membru în care are sediul, în sens fiscal, 

societatea mamă a grupului. 

Controalele („auditurile”) vor fi iniţiate şi coordinate de respectiva autoritate fiscală principală (art. 

64). Sunt instituite proceduri în cazul unor dezacorduri între state membre (art. 65). 
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2.3. Alte aspecte  

● Transpunerea directivei CCTB în dreptul statelor membre (art. 70) ar urma să aibă loc până la 31 

decembrie 2018, astfel că s-ar aplica de la 1 ianuarie 2019. 

● Transpunerea directivei CCCTB (art. 80) ar trebui realizată până la 31 decembrie 2020, ea 

urmându-se a se aplica de la 1 ianuarie 2021. 

● Propunerile de directivă au în vedere conferirea către Comisia Europeană a prerogativei de a 

adopta acte delegate şi acte de punere în aplicare (în sensul art. 290, respectiv art. 291 TFUE). 

► Bundesrat-ul german, de pildă, (într-o decizie privind CCTB, respectiv într-o decizie 

referitoare la CCCTB – ambele din 16 decembrie 2016) a respins preconizata delegare 

legislativă pentru Comisia Europeană, arătând că aceasta induce un risc semnificativ de 

deplasare a competenţelor statelor membre în domeniul fiscalităţii directe înspre Comisie. 

 

3. Poziţii ale instituţiilor Uniunii Europene 

3.1. Consiliul UE 

● La 6 decembrie 2016 au fost adoptate concluzii privind Comunicarea Comisiei din 25 octombrie 

2016 privind crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru 

Uniunea Europeană (doc. nr. 15315/16), în care, printre altele, Consiliul: 

- a subliniat importanţa existenţei unor norme în materie de impozitare a societăţilor care să ofere 

stabilitate, securitate juridică şi o simplificare administrativă atât pentru societăţile de mari 

dimensiuni, cât şi pentru IMM-uri şi a salutat noile discuţii pe marginea celor două propuneri 

legislative; 

- şi-a exprimat acordul cu privire la abordarea în două etape; 

- a luat act de stimulentele pentru cercetare şi dezvoltare şi pentru inovare, precum şi de stimulentele 

în materie de investiţii la nivelul UE, propuse de Comisie, şi a invitat statele membre să continue 

discuţiile privind evaluarea necesităţii şi valorii lor adăugate; 

- a solicitat realizarea de progrese rapide în privinţa examinării celor două propuneri, invitând 

preşedinţiile viitoare (ale Consiliului UE) să planifice derularea lucrărilor urmând trei etape: 

(a) într-o primă etapă, statele membre ar trebui să îşi concentreze eforturile asupra normelor pentru 

calcularea bazei fiscale, în special asupra noilor elemente ale iniţiativei relansate (capitolele I-V); 

(b) ulterior, statele membre ar trebui să se concentreze asupra restului elementelor bazei comune 

(capitolele VI-XI), şi anume: i) cele care au făcut deja obiectul unor discuţii cuprinzătoare în 

contextul propunerii din 2011 privind CCCTB şi ii) cele care sunt incluse în Directiva 2016/1164 

privind evaziunea fiscală; 

(c) ar urma apoi examinarea consolidării fiscale. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55904ee960159222ca4221d1c.do
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0601-0700/zu640-16(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15315-2016-INIT/ro/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1164
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● Preşedinţia malteză a anunţat începerea examinării propunerilor CCTB în scopul stabilizării 

textului privind aspectele noi până la sfârşitul lunii iunie 2017 (cf. „BEPS
14

: Presidency roadmap on 

future work” – doc. nr. 5988/17 din 6 februarie 2017). 

 

3.2. Parlamentul European 

● O primă dezbatere a avut loc la 25 octombrie 2016, împreună cu dl P. Moscovici, membrul 

Comisiei Europene responsabil (cf. comunicat de presă). Majoritatea membrilor Parlamentului 

European care au intervenit au salutat propunerile, unii dintre ei pronunţându-se în favoarea 

reducerii pragului de 750 milioane euro, iar alţii apreciind că baza comună ar trebui însoţită de o cotă 

minimă a impozitului; în sfârşit, alţii au apreciat că sistemul actual al impozitului pe societăţi este 

inechitabil, în măsura în care societăţile multinaţionale îşi pot muta profiturile acolo unde impozitele 

sunt cele mai reduse, ori au exprimat preocupări cu privire la efectele consolidării pentru ţările mai 

mici.  

 

4. Poziţii ale parlamentelor şi guvernelor statelor membre – ordine cronologică 

4.1. Parlamente (avize motivate şi opinii) 

● În avizul motivat (şi în limba română) adoptat la 15 decembrie 2016 de camerele Parlamentului 

irlandez – Dáil Éireann şi Seanad Éireann –, s-a susţinut încălcarea principiului subsidiarităţii 

pentru mai multe motive, printre care: 

- absenţa unor indicatori cantitativi şi calitativi suficienţi pentru a permite parlamentelor naţionale să 

evalueze pe deplin toate consecinţele propunerilor;  

- evaluarea impactului prezentată în documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene nu utiliza 

o metodologie adecvată pentru calcularea pierderii nete a veniturilor din impozitarea societăţilor 

pentru Irlanda (despre care Comisia Europeană susţinea că era egală cu 1,4 % din PIB); or, în 

absenţa unei analize detaliate şi ţinând cont de faptul nu erau incluse date privind vânzările în funcţie 

de destinaţie, s-a considerat că valoarea de 1,4 % subestima impactul real al propunerilor asupra 

veniturilor din impozitarea societăţilor; 

- impactul disproporţionat al propunerilor asupra economiilor deschise mai mici din anumite state 

membre, printre care şi Irlanda;  

- introducerea unei cote unice prin efectul consolidării va elimina cele două cote aplicate în Irlanda – 

cotă de impozitare de 25 % pentru societăţile care nu tranzacţionează [non-trading] şi o cotă de 

impozitare de 33 % pentru câştigurile de capital – , putând conduce la pierderi de peste 450 de 

milioane euro pentru ţara în cauză; 

- funcţionarea în paralel a două tipuri de sisteme fiscale – pentru acele societăţi care ar putea opta 

pentru CCCTB – este de natură să sporească complexitatea sistemului fiscal; 

- natura arbitrară acelor trei elemente care alcătuiesc cheia de repartizare pentru elementul de 

consolidare, ea ignorând existenţa „imobilizărilor necorporale”, care, într-un mediu de afaceri din ce 

în ce mai digitalizat, reprezintă o parte tot mai mare din activele întreprinderilor; 

                                                 
14

 BEPS – acronim pentru „base erosion and profit shifting” (en.) – „erodare a bazei impozabile şi transfer al 

profiturilor”. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5988-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161020IPR47908/meps-welcome-commission%E2%80%99s-corporate-tax-proposals
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2016/0685/IE_CHAMBER_AVIS-COM(2016)0685_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/NP/2017/02-28/1115609RO.pdf
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- repartizarea pe baza vânzărilor presupune invariabil că ţările mai mari, cu populaţii mai mari şi cu 

baze mai largi de clienţi vor avea venituri fiscale semnificativ mai mari decât statele mai mici, pur şi 

simplu din motive de dimensiuni; 

- improbabilitatea ca formula de repartizare a profiturilor prevăzută în CCCTB să excludă 

posibilitatea de planificare fiscală în mai mare măsură decât actualele norme referitoare la preţurile 

de transfer. 

● La 15 decembrie 2015 Riksdag-ul suedez a adoptat un aviz motivat privind propunerea CCTB, 

arătând că: 

- în sensul suveranităţii în materie fiscală, prin perceperea şi utilizarea de venituri fiscale, fiecare stat 

membru trebuie să îşi asigure bunăstarea; în cazul adoptării la nivelul UE a unor reguli excesiv de 

extinse, va avea loc o erodare a suveranităţii fiscale; 

- fiscalitatea aplicabilă societăţilor [comerciale] se află în strânsă legătură cu alte aspecte ale 

fiscalităţii şi cu condiţiile economice şi politice specifice fiecărui stat membru; a aderat la poziţia 

guvernului, potrivit căruia statele membre sunt situate mai bine pentru determinarea fiscalităţii 

societăţilor; 

- combaterea evaziunii fiscale şi evitării obligaţiilor fiscale se poate realiza mai bine în temeiul 

Directivei 2016/1164 privind evaziunea fiscală. 

Avizul motivat referitor la propunerea CCCTB, adoptat în aceeaşi zi de Riksdag, conţine multe 

aspecte comune avizului motivat privitor la propunerea CCTB, la care se adaugă şi susţinerea că, în 

privinţa formulei de repartizare, rezultatul repartizării profiturilor depinde în mare măsură de 

condiţiile naţionale din fiecare stat membru; Riksdag-ul a fost de părerea guvernului că propunerea 

este vagă şi formulată imprecis, fiind dificil de obţinut o viziune de ansamblu, şi că nu este clară în 

ceea ce priveşte raportul său cu convenţiile de evitare a dublei impuneri, deja încheiate, şi cu efectele 

generate de lipsa unui raport între dispoziţiile privind contabilitatea şi sistemul fiscal. 

● În avizul motivat adoptat de Folketing (Danemarca), la 16 decembrie 2016, s-a arătat că măsurile 

preconizate puteau fi introduse în mod eficace prin legislaţie naţională şi că politica fiscală se situa 

în afara competenţei UE; s-a exprimat o incertitudine considerabilă cu privire la consecinţele de 

ordin financiar pentru Danemarca generate de propuneri şi s-a arătat că ele nu erau justificate în 

raport cu impactul lor financiar. Opinii minoritare expuse în acelaşi aviz motivat arătau posibilitatea 

producerii unor consecinţe fiscale nefavorabile pentru ţări mici precum Danemarca (i.e. în sensul 

erodării bazei fiscale). 

● Printr-o decizie adoptată la 16 decembrie 2016, Bundesrat-ul german a formulat o serie de critici 

privind propunerea CCTB şi a concluzionat că aspectul acordului pe care Germania l-ar da asupra 

propunerii trebuia lăsat deschis până la convenirea deplină a tuturor componentelor propunerii.  

Aceeaşi a fost poziţia în privinţa propunerii CCCTB (cf. decizia din aceeaşi dată a Bundesrat-ului). 

● La 20 decembrie 2016, Camera Reprezentanţilor (Ţările de Jos) a adoptat un aviz motivat (şi în 

limba română), prin care, deşi a fost recunoscută importanţa combaterii evaziunii fiscale, s-a 

considerat că propunerile C(C)CTB nu oferă avantaje clare faţă de măsurile întreprinse de statele 

membre la nivel naţional – avansându-se printre altele: 

- efecte adverse asupra economiei neerlandeze;  

- propunerile nu previn o uniformizare la un nivel inferior [race to the bottom]; 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55904ee9601591789b525127c.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1164
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55904ee960159178340711271.do
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2016/0685/DK_PARLIAMENT_AVIS-COM(2016)0685_EN.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55904ee960159222ca4221d1c.do
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0601-0700/zu640-16(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2016/0685/NL_CHAMBER_AVIS-COM(2016)0685_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/NP/2017/02-28/1115436RO.pdf
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- contribuţia redusă sau chiar inexistentă a propunerilor la prevenirea evitării obligaţiilor fiscale, iar 

cu aceste propuneri, urmează a fi menţinute diferitele regimuri fiscale. 

● La 21 decembrie 2016, Senatul (Ţările de Jos) a adoptat un aviz motivat în care respectiva 

cameră a convenit cu poziţia guvernului, în sensul nerespectării principiului subsidiarităţii de 

propunerea CCCTB, prin aceea că nu fusese identificată necesitatea consolidării şi redistribuirii 

profiturilor la nivel european; alte motive pentru încălcarea respectivului principiu au fost: 

- absenţa unui motiv pentru instituirea caracterului obligatoriu al regimului la pragul de 750 milioane 

euro; 

- nedemonstrarea unor avantaje pentru piaţa internă, în măsura în care la nivelul OCDE există 

acorduri privind preţurile de transfer; 

- întemeierea în evaluarea impactului realizată de Comisia Europeană pe anumite premise nerealiste 

(în sensul că 16 ţări, printre care şi Ţările de Jos, vor creşte rata impozitului pe societăţi); 

- riscul unei reduceri a încasărilor fiscale în ţara respectivă era prea ridicat; 

- legătura prea forţată cu combaterea evaziunii fiscale; 

- propunerea nu preciza o cotă minimă a impozitului pe societăţi, de pildă de 20 %. 

S-a mai susţinut şi încălcarea principiului proporţionalităţii, întrucât propunerea este nejustificat de 

complexă şi va conduce la o punere în practică dificilă; dar şi pentru că va afecta state – precum 

Ţările de Jos – specializate în comerţ şi servicii. 

Referitor la propunerea CCTB, camera în cauză a fost de acord cu poziţia guvernului, potrivit căreia 

propunerea are un aport redus la atingerea obiectivului preconizat – consolidarea pieţei interne, 

crearea unui mediu economic favorabil în UE şi combaterea evaziunii fiscale; din propunere nu 

reieşea existenţa unei valori adăugate pentru toate părţile vizate, iar funcţionarea a două sisteme 

paralele în privinţa impozitului pe societăţi va genera dificultăţi de ordin practic. Directiva 

2016/1164 privind evaziunea fiscală a indus deja un grad semnificativ de armonizare a bazei fiscale 

în statele membre, în scopul prevenirii abuzului. Au fost prezentate şi alte motive în sensul încălcării 

principiului subsidiarităţii, printre care: 

- periclitarea conceptului olandez de profit impozabil, limitarea scutirii fiscale a participaţiilor 

[participation exemption] şi încetarea regimului fiscal favorabil inovaţiei [innovation box]; 

- depăşirea inutilă a pachetului OCDE (BEPS). 

Ca motive pentru încălcarea principiului proporţionalităţii s-a arătat caracterul nejustificat de 

complex al propunerii, ce va complica punerea sa în aplicare, respectiv posibilitatea de încurajare a 

importării artificiale a unor pierderi din anumite state membre în altele. 

● În avizul motivat adoptat la 22 decembrie 2016, Camera Deputaţilor (Luxemburg) a arătat că 

propunerile nu respectau principiul subsidiarităţii întrucât: 

- au un impact semnificativ asupra alegerilor de ordin politic de la nivel naţional, realizate prin 

politica fiscală; 

- reduc de facto marja de apreciere a statelor la stabilirea cotei de impozitare, drept consecinţă a 

efectului bugetar negativ pentru anumite state; 

- nu este motivată necesitatea acţiunii împotriva evaziunii fiscale, având în vedere recenta adoptare a 

Directivei 2016/1164 privind evaziunea fiscală;  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2016/0685/NL_SENATE_AVIS-COM(2016)0685_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1164
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55904ee96015944e85dab39e1.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1164
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- conduc la poveri administrative suplimentare, generând aplicarea a două sisteme de impozitare; 

- induc divergenţe cu regimul OCDE în privinţa preţurilor de transfer. 

● În avizele motivate adoptate de Camera Reprezentanţilor (Malta) la 26 decembrie 2016 pentru 

cele două propuneri
15

, încălcarea principiului subsidiarităţii a fost susţinută cu argumente precum: 

- dificultatea societăţilor care vor putea opta pentru CCCTB de a alege cel mai bun sistem pentru ele; 

în timp ce propunerea nu afectează cotele de impozitare, există o posibilitate ca statele membre să fie 

obligate să le modifice; 

- în timp ce CCTB poate oferi un anumit tip de deduceri privind costurile suportate pentru a obţine 

conformitatea, este admisibilă o alegere între o estimare separată a profiturilor şi CCTB; 

- viitoarea CCTB nu va elimina preţul de transfer; 

- la nivelul UE există deja mecanisme ce vizează reducerea posibilităţilor de evaziune fiscală (printre 

care Directiva 2016/1164 privind evaziunea fiscală); 

- CCTB va impune sarcini administrative suplimentare administraţiilor fiscale, în măsura în care ele 

ar trebui să gestioneze în paralel două baze fiscale, şi le va induce incertitudini cu privire la 

încasările fiscale; 

- nu se arată modul în care aspectele favorabile mediului de afaceri propuse de Comisie vor 

compensa efectele negative menţionate mai sus; 

- propunerile CC(C)TB nu înlătură posibilitatea unei creşteri a concurenţei fiscale, iar cooperarea 

între administraţiile fiscale în realizarea controalelor fiscale urmează să inducă sarcini administrative 

suplimentare;  

- formula preconizată va denatura avantajul comparativ şi competitiv ale acelor state membre care 

depind în principal de sectoare economice ce presupun o utilizare intensivă a forţei de muncă şi 

sancţionează acele economii în care nivelul productivităţii este relativ ridicat şi/sau care se îndreaptă 

spre activităţi economice cu valoare adăugată mai ridicată şi/sau având o piaţă redusă; 

- CCCTB va redistribui avuţia între state membre, astfel că – din punct de vedere tehnic – se va 

putea obţine un atare transfer dintre o economie a UE relativ mai puţin dezvoltată spre o economie 

mai dezvoltată şi mai bogată; propunerea va ameliora poziţia fiscală şi caracterul durabil al anumitor 

ţări, reducându-le pe ale altora, nu în cele din urmă prin erodarea bazei lor fiscale; 

- CCTB va conduce la o reducere a veniturilor fiscale în Malta. 

● În rezoluţia adoptată la 27 decembrie 2017, Senatul francez a arătat printre altele că: 

- date fiind cota de impozitare ridicată, impozitele numeroase pe producţie şi contribuţiile sociale 

numeroase, Franţa şi-ar putea pierde atractivitatea, dacă propunerile europene nu sunt însoţite de o 

reformă fiscală şi socială de amploare la nivel naţional; 

- domeniul de aplicare diferenţiat riscă să inducă schimbări radicale de ordin sistemic [effet de seuil] 

şi să conducă la arbitrariu pentru întreprinderi, în defavoarea încasărilor fiscale naţionale; 

- definirea CCTB nu ar trebui să priveze statele membre de suveranitatea lor fiscală, în special în 

privinţa stimulării creşterii şi orientării comportamentelor întreprinderilor – sens în care s-ar impune 

                                                 
15

 Cf. şi doc. nr. 5217/17 - 12 ianuarie 2017 (la Consiliul UE). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2016/0685/MT_PARLIAMENT_AVIS-COM(2016)0685_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1164
http://www.senat.fr/leg/tas16-055.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5217-2017-INIT/en/pdf
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conferirea unei flexibilităţi, inclusiv pentru punerea în practică sau menţinerea unor instrumente 

fiscale în particular reduceri sau credite de impozite, în favoarea unei politici sectoriale; 

- în privinţa obiectivului reducerii îndatorării societăţilor, s-a arătat că autoritatea publică nu trebuie 

să intervină în privinţa alegerilor de finanţare ale întreprinderilor decât pentru a preveni o îndatorare, 

în care subcapitalizarea excesivă ar pune în cauză viabilitatea întreprinderii; a ridicat în particular 

problema modalităţilor vizate în materia limitării deductibilităţii dobânzilor din împrumuturi, în 

special în sensul în care se aplică fiecărei filiale naţionale în funcţie de rezultatul său, iar nu la 

nivelul îndatorării grupului căruia îi aparţine; propunerea privind deducerea pentru creştere şi 

investiţii trebuia să facă obiectul unei evaluări precise a impactului asupra remunerării capitalului; 

- principiul subsidiarităţii se opune ca o directivă având ca obiect lupta împotriva evaziunii fiscale şi 

consolidarea pieţei interne să intervină în planul strict naţional al susţinerii fiscale a politicii 

sectoriale de cercetare şi dezvoltare; 

- în privinţa mecanismelor împotriva abuzului, deşi au fost salutate, s-a făcut trimitere la iniţiativele 

OCDE; 

- formula de repartizare, nemodificată în raport cu propunerea din 2011, a fost considerată 

insuficientă pentru asigurarea faptului că profiturile sunt impuse în locul în care sunt create în mod 

efectiv şi pentru eliminarea distorsiunilor între statele membre; au fost ridicate preocupări privind, pe 

de o parte, excluderea din formulă a imobilizărilor incorporale (mărci, brevete, algoritmi etc.), cu 

importanţă deosebită pentru întreprinderile franceze, iar pe de altă parte, caracterul neadecvat al 

formulei pentru întreprinderi din sectorul informatic/digital; 

- consolidarea implică o disociere între statul membru însărcinat cu controlul şi recuperarea 

impozitului în cadrul unui „ghişeu unic” şi statele membre beneficiare ultime ale veniturilor fiscale, 

împrejurare ce impune o actualizare [mise à niveau] şi o armonizare a competenţelor administraţiilor 

fiscale în UE. 

● La 9 ianuarie 2017, Camera Comunelor (Regatul Unit) a adoptat o rezoluţie căreia i-a anexat 

proiectul de aviz motivat, pe care nu l-a putut adopta sub această formă drept consecinţă a 

termenelor scurte, astfel încât l-a transmis ca opinie, în cadrul dialogului politic. Motivele încălcării 

principiului subsidiarităţii au fost: 

- Comisia nu a prezentat dovezi suficiente privind modificarea împrejurărilor de la propunerea sa 

anterioară; 

- baza fiscală constituie element esenţial al suveranităţii fiscale a statelor membre, cu impact pentru 

alte alegeri de ordin social şi politic; prin lăsarea libertăţii de alegere a cotei de impozitare, în 

absenţa libertăţii privind baza fiscală, se aduce o ingerinţă prea mare în libertatea legitimă a statelor 

membre referitoare la impozitul pe societăţi; 

- statele membre sunt principalele responsabile pentru echitatea sistemului lor fiscale – inclusiv în 

privinţa echilibrului între capitalul social şi îndatorare;  

- necesitatea unei flexibilităţi mai mari la nivelul statelor membre;  

- în timp ce efectele CCCTB se limitează la UE, problemele referitoare la evaziunea fiscală au 

caracter global, depăşind UE; statele membre sunt mai bine plasate pentru soluţionarea lor, printr-o 

coordonare în cadrul iniţiativei BEPS a OCDE; 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5220-2017-INIT/en/pdf
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- avantajul propunerilor pentru societăţi se centrează mai curând pe reducerea costurilor de 

conformare, decât pe o sporire a oportunităţilor de ordin comercial; or, reducerea acelor costuri este 

compensată prin costuri administrative sporite pentru statele membre şi, în orice caz, ele nu depăşesc 

dezavantajele menţionate. 

● La 17 ianuarie 2017, Consiliul Federal (Austria) a salutat obiectivul Comisiei de impozitare a 

societăţilor la locul în care se obţin profiturile, arătând că evaziunea fiscală prin intermediul 

schemelor de transfer de preţuri nu ar mai trebui să fie posibilă; exprimându-şi acordul în principiu 

cu privire la propuneri, a fost atrasă atenţia asupra unor aspecte problematice: 

- persistenţa anumitor riscuri – precum posibilitatea dezvoltării unui regim paralel al „vechiului” 

impozit pe societăţi, alături de CCCTB, ceea ce ar induce poveri administrative semnificativ mai 

ridicate; 

- necesitatea examinării împrejurării dacă regimurile de scutiri preconizate (de exemplu pentru 

cercetare) nu ar urma să diminueze în cele din urmă veniturile fiscale în statele membre – în raport 

cu aşteptările cetăţenilor de generare a unor venituri fiscale mai mari şi/sau impozitării mai ridicate a 

societăţilor multinaţionale prin intermediul CCCTB;  

- necesitatea instituirii urgente a unui nivel minim al impozitului, dat fiind că o bază fiscală uniformă 

în lipsa unui atare nivel al impozitului ar intensifica concurenţa fiscală în UE; 

- în timp ce CCCTB urmăreşte împiedicarea deplasării profiturilor în interiorul UE, acelea sunt 

deseori transferate în afara UE, în paradisuri fiscale, sens în care strategia comună a UE împotriva 

paradisurilor fiscale, elaborată în prezent, va oferi un temei important pentru CCCTB; 

- a fost respinsă abordarea etapizată, susţinându-se introducerea simultană a bazei comune şi a unor 

cote ale impozitului pe societăţi; s-a susţinut posibilitatea statelor membre de a-şi stabili propriile 

priorităţi în legătură cu impozitul pe profitul societăţilor. 

 

4.2. Guverne 

● Cu ocazia reuniunii ECOFIN din 7-8 noiembrie 2016, în care Comisia Europeană a prezentat 

propunerile, guvernul federal german – prin ministrul de finanţe – şi-a exprimat susţinerea de 

principiu pentru iniţiative, ţinând cont în special de abordarea etapizată anunţată (cf. informarea din 

21 noiembrie 2016). 

● Deşi Ţările de Jos susţin obiectivele anunţate de Comisia Europeană – consolidarea pieţei interne 

şi combaterea evaziunii fiscale, guvernul olandez a exprimat rezerve semnificative cu privire la 

punerea în practică a propunerilor (potrivit evaluării realizate de guvernul în cauză); criticile au 

vizat: 

- reducerea drastică a posibilităţii de organizare la nivel naţional a impozitului pe societăţi, singurul 

aspect care va putea fi determinat vor fi cotele impozitului;  

- pierderea anumitor instrumente fiscale pe care Ţările de Jos le deţin pentru alegerile de ordin 

politic ori în privinţa anticipării evoluţiilor naţionale; 

- caracterul rigid (în raport cu cerinţa unanimităţii în Consiliu pentru orice măsuri corective viitoare) 

în raport cu posibilităţile viitoare de evaziune fiscală; 

- impactul asupra autorităţilor fiscale olandeze este considerabil; 

https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Observations2017/COM%20(2016)%20685%20d9f02d32400a454d84e6f829497f0cc4/43_MT_EN.PDF
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/11/Inhalte/Kapitel-4-Wirtschafts-und-Finanzlage/4-6-europaeische-wirtschafts-und-finanzpolitik.html
http://www.nob.net/sites/default/files/content/article/uploads/english_translation_of_the_assessment_of_the_ccctb_by_the_dutch_government.pdf
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- cele mai importante măsuri împotriva evaziunii fiscale au fost adoptate deja odată cu Directiva 

2016/1164 privind evaziunea fiscală – măsuri similare existând în propunerea CCTB, fără însă ca 

alte elemente ale CCTB să contribuie la prevenirea evaziunii fiscale; 

- propunerea CCTB diferă radical de sistemul olandez privind regimul fiscal al cercetării şi 

dezvoltării; 

- în absenţa unei baze de date centrale, va fi dificilă monitorizarea şi verificarea de autorităţile fiscale 

a compensării transfrontaliere a pierderilor; 

- în privinţa propunerii CCCTB, Comisia nu a motivat absenţa unei legături cu metodologia OCDE 

în materia preţurilor de transfer – considerată practica standard pentru autorităţile fiscale şi pentru 

contribuabili la nivel mondial; mediul va deveni şi mai complex, întrucât întreprinderile 

multinaţionale care activează atât în interiorul, cât şi în afara UE, vor fi vizate de două regimuri de 

repartizare a profiturilor între state; guvernul olandez nu aşteaptă ca CCCTB să genereze modalităţi 

suplimentare de combatere a abuzurilor; 

- guvernul nu este de acord nici cu compunerea formulei de repartizare – concepută astfel încât 

statelor membre cu un sector industrial convenţional, mare, ar urma să le fie repartizate profituri mai 

mari comparativ cu state membre având un sector mai mare al serviciilor şi multe întreprinderi 

inovatoare (precum Ţările de Jos), motivul fiind acela că activele necorporale şi activele financiare 

nu sunt incluse în formulă; 

- statele membre trebuie să aibă certitudini privind cota de venituri fiscale repartizate lor, parte a 

bugetului lor, acele aspecte neputându-se afla vreodată în dispută; 

- propunerea CCCTB aduce atingere procedurilor fiscale olandeze, considerându-se astfel că 

autorităţile fiscale olandeze trebuie să rămână în legături strânse cu întreprinderile ce desfăşoară 

activităţi semnificative în Ţările de Jos; 

- termenele de transpunere sunt foarte reduse, guvernul olandez urmărind extinderea termenului la 

cel puţin cinci ani de la data adoptării propunerilor. 

 

5. Alte poziţii 

● Confederaţia Europeană a Sindicatelor
16

 – în poziţia adoptată în cursul reuniunii din 14-15 

decembrie 2016 – a salutat iniţiativa relansării CCCTB şi conferirea caracterului obligatoriu pentru 

regimul în cauză, însă a reluat apelul de stabilire a unei cote minime de impozitare a societăţilor la 

25 % în Europa, în vederea garantării faptului că întreprinderile plătesc o parte justă a impozitului 

acolo unde obţin profiturile; a considerat că pragul propus pentru aplicarea obligatorie a schemei 

CCCTB este prea ridicat, susţinând un prag de 40 milioane euro, potrivit directivelor în domeniul 

contabil. S-a mai arătat că, deşi propunerile CCTB şi CCCTB prevăd reguli fiscale detaliate, ele nu 

par suficient de coerente şi suficient de sofisticate pentru împiedicarea abuzului fiscal. 

● În răspunsul la consultarea publică lansată de Comisia Europeană (octombrie 2015-ianuarie 2016), 

prezentat la 8 ianuarie 2016 de Institutul experţilor fiscali [Chartered Institute of Taxation] din 

Regatul Unit, au fost exprimate multiple rezerve privind propunerile CCTB/CCCTB, preconizate la 

acel moment, pentru motivul că ele nu constituie instrument eficace împotriva planificării fiscale 

agresive şi nu sunt atractive pentru întreprinderi; s-a susţinut necesitatea alinierii oricăror iniţiative 

                                                 
16

 „European Trade Union Confederation” (ETUC). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1164
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/13-fr-etuc_adopted_position_paper_on_the_comon_consolidated_corporate_tax_base_ccctb.pdf
https://www.tax.org.uk/system/files_force/file_uploads/160108%20EU%20CCCTB%20consultation%20-%20CIOT's%20additional%20comments.pdf
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cu planul de acţiuni BEPS (OCDE) – întrucât, deşi prin armonizarea bazelor fiscale în UE s-ar putea 

reduce oportunităţile pentru planificarea fiscală agresivă, s-ar crea un nou arbitrar între UE şi restul 

lumii, generând complexitate, incertitudine şi costuri suplimentare şi inutile de conformare; 

propunerile ar reduce marja de manevră a statelor membre, în flexibilitatea răspunsului lor faţă de 

scheme de evaziune şi de planificarea agresivă; s-ar genera o centralizare semnificativă a puterii; 

consolidarea va genera complexităţi suplimentare şi există riscul ca propunerea să contravină 

principiului enunţat în proiectul BEPS conform căruia impozitele trebuie plătite unde a fost creată 

valoarea; adoptarea unei deduceri pentru creştere şi investiţii ar obliga guvernele naţionale, în 

vremuri de austeritate, fie să accepte încasări mai reduse, fie să crească cota de impozitare, ceea ce 

va conduce la pierderea competitivităţii.  

 

6. Varii studii şi evaluări (independente) 

● Un studiu elaborat de Ernst & Young la cererea mai multor grupuri profesionale din Irlanda, 

publicat în luna ianuarie 2011, privind impactul CCCTB asupra costurilor de conformare şi cotelor 

de impozitare a evaluat, printre altele, şi scenariul recurgerii la o formă de cooperare consolidată, în 

cazul în care nu s-ar putea atinge unanimitatea în Consiliul UE; s-ar păstra, astfel, multe din 

aspectele complexe ale regimului CCCTB, obţinându-se însă avantaje mai reduse (p. 41 din studiu). 

● Într-un studiu 
17

 prezentat de Ernst & Young (EY Franţa) în luna mai 2016 - „Tax competition 

and the proposed common tax base for Corporate Income Tax in Europe: suggested strategies” - s-a 

arătat că niciun stat nu va beneficia de un impact bugetar pozitiv imediat subsecvent adoptării noilor 

reguli CCCTB, iar Franţa şi Germania, considerate a fi susţinătoare fervente ale iniţiativei, ar putea 

fi afectate negativ în mod semnificativ, asemenea altor ţări, precum Italia şi Luxemburg; Regatul 

Unit şi Suedia ar urma să fie afectate într-o măsură mai redusă, iar majoritatea celorlalte ţări (Spania, 

Ţările de Jos, Belgia, Polonia şi Ungaria) s-ar putea confrunta, de asemenea, cu pierderi bugetare 

(p. 27 din studiu). 

● Într-o informare din 28 octombrie 2016, Deloitte arăta că: 

- este incertă atingerea unanimităţii în Consiliu, dezbaterile urmând a fi foarte politizate; 

- multe state membre nu susţin o bază comună, inclusiv economiile mai mici, care se întemeiază pe 

oferirea de regimuri fiscale competitive pentru atragerea de investiţii [străine]; 

- Franţa şi Germania au încercat o armonizare limitată a bazei fiscale a societăţilor, însă au renunţat 

la proiect; Regatul Unit s-a opus constant proiectului CCCTB; 

- nu există un standard contabil comun pentru raportare fiscală în UE, iar ajustările tranzitorii la 

adoptarea CCTB vor fi foarte complexe, în special în domenii precum instrumente financiare, 

provizioane şi contracte pe termen lung; 

- se va ridica problematica menţinerii sau nu în statele membre a două sisteme fiscale – în raport cu 

impunerea caracterului obligatoriu pentru pragul de 750 milioane euro; 

- CCCTB constituie un domeniu chiar mai dificil, formula de repartizare fiind respinsă la începutul 

lucrărilor pentru proiectul BEPS (G20/OCDE) – proiect care reuneşte 21 de state membre ale UE, iar 

adoptarea sa ar scoate UE din consensul internaţional; 

                                                 
17

 Studiul este disponibil şi în limba franceză. 

https://taxinstitute.ie/Portals/0/EY%20CCTB.pdf
http://www.ey-avocats.com/Publication/vwLUAssets/ey-tax-competition-and-the-proposed-common-tax-base-for-corporate-income-tax-in-europe/$FILE/ey-tax-competition-and-the-proposed-common-tax-base-for-corporate-income-tax-in-europe.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-alert-european-union-28-october-2016.pdf
http://www.ey-avocats.com/Publication/vwLUAssets/EY-etude-accis-fiscalite-europeenne/$FILE/EY-etude-accis-fiscalite-europeenne.pdf


 16 

- excluderea activelor necorporale nu ţine cont de unul dintre motoarele principale ale afacerilor 

moderne, iar numărul de persoane şi activele corporale nu constituie în mod necesar factori adecvaţi; 

economiile mai reduse, cu clienţi mai puţini, vor avea de suferit în privinţa factorului destinaţiei 

vânzărilor; 

- este neclar raportul între regulile propuse şi ţările terţe UE; 

- propunerile nu oferă răspunsuri la multe întrebări importante de ordin tehnic, iar termenele stabilite 

pentru transpunere par foarte ambiţioase (2019 pentru CCTB, respectiv 2012 pentru CCCTB). 
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