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Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucuresti, 22.06.2011 

Nr. 22/184 
 
 

PROIECT DE OPINIE 
 

asupra Directivei privind o bază consolidată comună de impozitare  
a societăţilor comerciale(CCCTB) 

 
 
 In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale 
Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru examinarea 
fondului Directivei privind o bază consolidată comună de impozitare a societăţilor 
comerciale(CCCTB)-E3/2011-s(COM(2011)121) în vederea întocmirii unui 
proiect de opinie. 
 

Sistemul CCCTB dorește să elimine obstacolele fiscale, care sunt în 
principal rezultatul fragmentării Uniunii în ceea ce priveşte legislaţia în domeniul 
impozitării directe, în 27 de sisteme fiscale diferite, cu care se confruntă societățile 
când își desfășoară activitatea pe piața unică. 

Abordarea comună propusă ar asigura coerența sistemelor fiscale naționale, 
dar nu ar armoniza ratele de impozitare. Trebuie încurajată concurența loială în 
privința ratelor de impozitare. Diferențele dintre rate permit menținerea unei 
anumite concurențe fiscale pe piața internă, iar existența unei concurențe fiscale 
loiale, bazate pe rate, conferă mai multă transparență și permite statelor membre să 
ia în considerare atât competitivitatea pe piață, cât și nevoile lor bugetare atunci 
când fixează ratele de impozitare.  

CCCTB este un sistem cu reguli comune pentru calcularea bazei fiscale a 
societăților cu rezidența fiscală în UE și a filialelor situate în UE ale societăților 
din țări terțe. 

CCCTB este un sistem opţional. 
O regulă în cadrul acestui sistem o reprezintă compensarea pierderii 

transfrontaliere. 
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Propunerea va fi benefică pentru societățile de toate mărimile, dar prezintă o 

importanță deosebită ca parte a efortului de susținere și încurajare a IMM-urilor 
pentru a beneficia de avantajele pieței unice. 

În cadrul CCCTB, grupurile de societăți vor trebui să aplice un singur set de 
norme fiscale în întreaga Uniune și să trateze doar cu o singură administrație 
fiscală (ghișeul unic). O societate care optează pentru CCCTB nu mai intră sub 
incidența dispozițiilor naționale în materie de impozit pe profit în ceea ce privește 
aspectele reglementate de normele comune. În cadrul CCCTB toate costurile legate 
de cercetare şi dezvoltare sunt deductibile. 

O societate care nu îndeplinește condițiile impuse de CCCTB sau nu optează 
pentru cadrul oferit de CCCTB rămâne sub incidența dispozițiilor naționale în 
materie de impozit pe profit care pot conține și anumite sisteme specifice de 
stimulente fiscale în favoarea cercetării și dezvoltării. 

Pentru statele membre, introducerea unui sistem opțional va însemna, 
bineînțeles, că administrațiile fiscale vor trebui să gestioneze două sisteme fiscale 
diferite (CCCTB și impozitul național pe profit). Acest lucru va fi însă compensat 
de faptul că CCCTB va însemna mai puține oportunități de planificare fiscală 
pentru societățile care utilizează prețurile de transfer și mai puține neconcordanțe 
între sistemele fiscale ale statelor membre. Vor fi mai puține diferende care să 
implice Curtea de Europeană de Justiţie sau procedura acordului reciproc din 
convențiile de evitare a dublei impuneri. 

 
Potrivit capitolului referitor la elementele juridice ale propunerii de 

Directivă, iniţiatorii apreciază motivat că atât principiul subsidiarităţii cât şi 
proporţionalităţii sunt respectate. Baza de impozitare comună este menită să 
elimine obstacolele din calea pieţei interne, astfel încât activităţile economice 
transfrontaliere ale întreprinderilor să fie mai simple şi mai puţin constisitoare. 
Este nevoie de o abordare la nivel european pentru a stabili norme comune şi un 
sistem de „ghişee unice” pentru întreprinderile cu activităţi transfrontaliere. Pe de 
altă parte, unele dintre principalele elemente ale propunerii(compensarea 
transfrontalieră a pierderilor, alocarea bazei de impozitare printr-o formulă 
comună) nu se pot concretiza la nivel pur naţional. 

 
La dezbaterea pe fond a Directivei a participat, din partea Ministerului 

Finanţelor Publice, doamna Toma Gheorghiţa- şef serviciu. Domnia Sa a precizat 
că la o primă analiză a implicaţiilor bugetare, fiscale şi administrative această 
Directivă dezavantajează România, însă Guvernul României nu are încă o poziţie 
oficială asupra proiectului legislativ. 

  
În şedinţa din data de 10 mai 2011 deputaţii Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci au dezbătut proiectul legislativ şi au hotărât că această 
propunere de Directivă nu respectă principiul subsidiarităţii, întocmind astfel 
un aviz motivat care a fost transmis Comisiei de afaceri europene. 
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Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci , în urma 
dezbaterii Directivei în şedinţa din data 22 iunie 2011, apreciază că trebuie 
avute în vedere şi următoarele aspecte: 

- nu sunt suficiente dovezi  că există beneficii naţionale mai mari în cazul 
implementării sistemului comun faţă de menţinerea sistemului naţional; 

- aplicarea Directivei va implica costuri financiare şi administrative 
suplimentare pentru autorităţile fiscale naţionale, în sensul că vor exista 
simultan două sisteme diferite de administrare a aceluiaşi impozit; 

- introducerea sistemului CCCTB prevăzut în proiectul legislativ instituie 
un mecanism de împărţire a bazei consolidate de impozitare în funcţie de 
3 criterii ce pot fi considerate neechilibrate, neechivalente sau 
neechitabile, respectiv active, forţa de muncă şi vânzări, criterii ce sunt 
total diferit îndeplinite de statele membre;  

- propunerea legislativă poate constitui, pe viitor, o ameninţare a 
independenţei fiscale a statelor membre. Această măsură poate fi 
considerată un amestec indirect în stabilirea ratelor de impozitare, o 
chestiune care intră sub incidenţa respectării suvernităţii statelor, acestea 
fiind nevoite să-şi mărească ratele de impozit pentru a compensa 
dimensiunea mai mică a bazei de impozitare. 

- propunerea de Directivă poate conduce la reducerea veniturilor fiscale în 
unele state membre;  

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia Barna 

SECRETAR, 
 

Nicolae Bud 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Roşu Gica 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


