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Rezumat. Interdependenţele dintre state şi importanţa legăturilor 
dintre ele au crescut şi s-au extins într-o modalitate fără precedent în 
istorie. În contextul globalizării, mobilitatea factorilor de producţie poate 
genera presiuni asupra guvernelor de a reduce fiscalitatea, astfel încât 
ţările lor să rămână atractive. În aceste condiţii, divergenţele între 
statele europene se vor intensifica, sporind controversele legate de 
limitele suveranităţii naţionale în domeniul fiscalităţii directe şi în 
special a impozitelor pe veniturile corporaţiilor. Devine, astfel, 
stringentă necesitatea unei coordonări în domeniul fiscal la nivelul 
Uniunii Europene, dar nu trebuie neglijat faptul că preferinţele sociale 
ale fiecărui stat reclamă independenţă în crearea politicii fiscale 
naţionale.  
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Necesitatea armonizării bazei fiscale a corporaţiilor 

Globalizarea economiei mondiale, progresul realizat în liberalizarea comerţului 
şi expansiunea fluxurilor de capital au făcut mai facilă mişcarea bunurilor, serviciilor, 
forţei de muncă şi capitalurilor peste graniţele naturale. Ca o consecinţă, contribuabilii 
au mai multe posibilităţi de a evita impunerea ridicată dintr-o ţară prin mutarea sursei 
impunerii în ţări cu niveluri ale fiscalităţii mai reduse, astfel încât oportunităţile de 
creştere economică se mută dintr-o ţară în alta.  

În cazul în care capitalul este mobil şi nivelul de impunere diferă de la ţară la 
ţară, companiile multinaţionale pot folosi un set complet de strategii de optimizare 
fiscală (transferul profiturilor în zonele cu un nivel redus de impunere sau crearea unor 
departamente financiare în paradisuri fiscale pentru finanţarea investiţiilor de către linii 
de creditare din cadrul grupului). Astfel de strategii de neplată a impozitelor generează 
pierderi de venituri la nivelul ţărilor cu un nivel fiscal ridicat şi dezavantajează 
întreprinderile mici şi mijlocii care participă la competiţie pe aceeaşi piaţă. 

Analiza nivelului de impozitare a veniturilor companiilor demonstrează faptul că 
fiscalitatea poate determina un imbold spre investiţii diferit în ţările membre ale 
Uniunii Europene. Cotele nominale de impozitare nu sunt un indicator complet al 
sarcinii fiscale, motiv pentru care vom analiza nivelul cotei nominale ajustate şi al cotei 
implicite de impozitare. 

Cota nominală ajustată include, pe lângă cota nominală anunţată de autorităţi 
pentru impunerea unei activităţi, şi cota unui impozit suplimentar pe veniturile 
companiilor, introdus frecvent de autorităţile publice locale. De regulă, aceste impozite 
suplimentare pot fi deduse din baza de impunere. Spre exemplu, în Portugalia, 
începând cu anul 2007, autorităţile publice locale pot suprataxa profitul corporaţiilor cu 
o cotă de maximum 1,5%. Franţa aplică o cotă de impozitare nominală de 33,5%, însă 
companiile mari (care au o cifră de afaceri mai mare de 7.630.000 euro şi un profit 
impozabil mai mare de 2.289.000 euro) sunt subiectul unei impozitări suplimentare cu 
o cotă de 3,3%. Toate firmele care au o cifră de afaceri mai mare de 400.000 euro sunt 
obligate la plata unui impozit pe profit minim anual care variază între 1300 euro şi 
110.000 euro (în situaţia în care cifra de afaceri este mai mare de 500.000.000 euro). În 
Ungaria, începând cu anul 2006, se percepe o „suprataxă de solidaritate” de la 
majoritatea corporaţiilor rezidente, în cotă de 4%, şi un impozit local asupra afacerilor 
în cotă de 2%. În Italia, autorităţile publice locale pot percepe un impozit suplimentar 
pe veniturile corporaţiilor în cotă de minimum 3,9% şi maximum 4,9% în funcţie de 
locaţia corporaţiilor respective.  

Cota implicită de impozitare măsoară nivelul efectiv al sarcinii fiscale aferente 
diferitelor tipuri de venituri economice sau activităţi. 

O măsurare corectă a nivelului impozitării la care sunt supuse corporaţiile trebuie 
să ia în considerare faptul că efectul economic final al sarcinii fiscale poate fi adesea 
transmis de la unii contribuabili către alţii în cadrul interacţiunii dintre cerere şi ofertă. 
Un exemplu elocvent este dat de situaţia în care firmele majorează preţurile de vânzare 
ca răspuns la creşterea impozitului pe veniturile companiilor. Determinarea impactului 
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acestor fenomene asupra nivelului de impozitare este dificilă, dar ea se realizează, în 
parte, prin intermediul cotei implicite de impozitare.  Cota implicită de impozitare 
reprezintă raportul procentual dintre veniturile fiscale agregate şi baza de impunere 
potenţială. Evoluţia indicatorului este dificil de interpretat mai ales în situaţia în care 
nu este posibilă o distincţie clară a diferitelor influenţe asupra impozitării. 

Potrivit metodologiei prezentate de Comisia Europeană, cota implicită de 
impozitare a veniturilor corporaţiilor se determină după următoarea formulă: 

 
Cota implicită de impozitare a veniturilor corporaţiilor =  Impozitul pe profitul 

corporaţiilor (inclusiv câştigurile societăţilor holding)/(surplusul operaţional net al 
corporaţiilor nefinanciare şi financiare + dobânda primită de corporaţiile nefinanciare 
şi financiare – dobânda plătită de corporaţiile nefinanciare şi financiare + chiriile 
primite de corporaţiile nefinanciare şi financiare – chiriile plătite de corporaţiile 
nefinanciare şi financiare + dividendele primite de corporaţiile nefinanciare şi 
financiare – dividendele plătite de corporaţiile nefinanciare şi financiare +  dividendele 
primite de autorităţile publice + dividendele primite de restul lumii + dividendele 
primite de gospodării, de persoanele care lucrează pe cont propriu şi de organizaţiile 
nonprofit + venituri din despăgubiri aferente asigurărilor primite de corporaţiile 
nefinanciare şi financiare – prime de asigurare plătite de corporaţiile nefinanciare şi 
financiare) x 100. 

  
În figura 1 este prezentată situaţia cotei implicite de impozitare a veniturilor 

corporaţiilor şi a cotei nominale ajustate de impozitare a veniturilor corporaţiilor. 
Observăm că în ţări precum Cipru sau Estonia nivelul cotei nominale de 

impozitare a veniturilor companiilor este redus, dar nivelul efectiv al sarcinii fiscale a 
companiilor este ridicat, iar în ţări precum Belgia sau Grecia întâlnim o situaţie inversă 
– nivelul  cotei nominale de impozitare a veniturilor companiilor este mare, dar nivelul 
efectiv al sarcinii fiscale a companiilor este redus. 

Prin urmare, cotele nominale de impozitare nu pot oferi informaţii complete 
asupra sarcinii fiscale la care sunt supuse corporaţiile. Acest neajuns poate fi înlăturat 
prin determinarea cotei efective de impozitare. În literatura de specialitate este 
calculată atât cota de impozitare marginală efectivă (eng. Effective marginal tax rate – 
EMTR), cât şi cota efectivă de impozitare medie (eng. Effective average tax rate – 
EATR). Metodologia utilizată pentru calcularea celor două cote a fost creată de către 
Devereux M.P. în 1999 şi de Griffith R. în anul 2003. Demersul propus de cei doi 
economişti constă în considerarea unei investiţii ipotetice suplimentare localizată fie în 
ţara de rezidenţă, fie în altă ţară. Deciziile investiţionale sunt afectate de ambele rate 
efective menţionate mai sus, dar în mod diferit. În timp ce ratele efective medii 
orientează decizia asupra amplasamentului ales pentru o investiţie, nivelul investiţiei 
respective este influenţat mai puternic de rata efectivă marginală. 

Cota de impozitare marginală efectivă oferă posibilitatea măsurării efectului 
fiscalităţii asupra imboldului de a investi. Ea reprezintă rata care se aplică la investiţia 
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marginală a proiectului, prezentând impactul pe care impozitele îl au asupra unei 
investiţii care se caracterizează printr-o cotă minimă a profitului după impozitare.  

Măsurarea impactului impozitului pe veniturile corporaţiilor asupra nivelului 
capitalului investit se realizează prin intermediul costului capitalului, definit ca rata 
beneficiului cerută de acţionarii companiei înainte de impozitare. Diferenţa, exprimată 
în formă procentuală, între costul capitalului şi rata reală a beneficiului după 
impozitare solicitată de firmă reprezintă cota de impozitare marginală efectivă. 

Ideea de bază este aceea că firmele vor investi până la punctul în care rezultatul 
marginal al capitalului este chiar egal cu costul capitalului. Pentru o rată solicitată a 
beneficiului după impozitare, cu cât este mai restrictiv sistemul fiscal, cu atât costul 
capitalului va fi mai mare. 

Utilizând notaţiile autorilor (Devereux M.P. şi Griffith R.), formula de calcul a 
cotei de impozitare marginale efective este: 

 
EMTR = ( p ̃ – r ) /  p̃ 

unde: 
p ̃ reprezintă costul capitalului pentru o investiţie marginală; 
r reprezintă rata de actualizare; 

sau 
EMTR = [c  - (r +  δ)] / c  = [(1 – A) / (1 – τ A)] x τ 

unde: 
c reprezintă costul capitalului; 
r reprezintă rata de actualizare; 
τ reprezintă cota de impozitare; 
δ reprezintă deprecierea economică; 
A reprezintă valoarea prezentă  netă a deprecierii plăţilor efectuate pentru 

remunerarea capitalului ca procent din costul unei investiţii. 
 
Această expresie arată că relaţia dintre cota nominală de impozitare şi cota de 

impozitare marginală efectivă depinde de A. Valoarea 1 a indicatorului A arată 
caracterul nedistorsionar al impozitării veniturilor corporaţiilor. Cu cât A este mai mic 
cu atât impozitarea  veniturilor corporaţiilor va avea un impact mai puternic asupra 
investiţiei respective. Dacă A este egală cu 0, atunci cota de impozitare marginală 
efectivă va fi egală cu cota nominală de impozitare. 

Cota efectivă de impozitare medie reprezintă diferenţa, exprimată sub formă 
procentuală, a valorii nete prezente a unui proiect de investiţii profitabil în absenţa 
impozitării şi valoarea netă prezentă a aceluiaşi proiect de investiţii în prezenţa 
impozitării. În ambele cazuri, investiţia ipotetică a fost realizată într-o perioadă şi 
generează beneficii în perioada următoare. O altă ipoteză utilizată în determinarea cotei 
efective de impozitare medii este aceea că sistemul fiscal rămâne neschimbat pe durata 
de viaţă a proiectului de investiţii. 

 
 



Premise în implementarea sistemului „Baza Fiscală Comună Consolidată” 
 

81 

Formula de calcul a cotei efective de impozitare medie este: 

)r1/(p
R*REATR
+
−

=  

 
R*  = (p – r)/(1+r) 
 

r1
)A1)(r()1)(1(R

+
−δ++τ−δ+

=  

unde: 
R*  reprezintă valoarea prezentă netă în absenţa impozitării;  
R reprezintă valoarea prezentă netă în prezenţa impozitării; 
p reprezintă profitul înainte de impozitare. 
  
Analizând evoluţia cotei de impozitare marginale efective şi a cotei efective de 

impozitare medii în perioada 1982-2005, la o rată estimată a inflaţiei de 3,5%, 
Devereux şi Sørensen  au ajuns la următoarele concluzii: 

 nivelul cotei de impozitare marginale efective a rămas relativ stabil până la 
sfârşitul anilor 1990 (26% în anul 1982 şi 25,5% în anul 1999) şi a înregistrat 
o scădere substanţială în perioada următoare (21% în 2005); 

 nivelul cotei efective de impozitare medii a scăzut de la 34,5% în anul 1982 
la 29% în anul 2005. 

Pentru anul 2007, de Mooij R. şi Devereux M.P. au ajuns la concluzia că în toate 
ţările europene, cu excepţia Belgiei, valoarea cotei de impozitare marginale efective 
este pozitivă, variind de la 15% în Malta până la 0,25% în Estonia (vezi figura 2).  

În acest context, introducerea unui sistem armonizat de impunere a veniturilor 
companiilor ar putea contribui la reducerea distorsiunilor cauzate de diferenţele de la o 
ţară la alta în ceea ce priveşte repartizarea investiţiilor şi a bazelor de impozitare, 
precum şi la realizarea neutralităţii fiscale între investiţiile interne şi cele realizate la 
nivelul UE. 

2. Descrierea sistemului „Baza Fiscală Comună Consolidată” 

Baza consolidată comună de impozitare (Common Consolidated Tax Base – 
CCTB) este un sistem pe baza căruia companiile multinaţionale şi-ar determina în mod 
consolidat volumul veniturilor impozabile.  

Acţiuni concrete destinate construirii acestui sistem au început cu ocazia 
Consiliului ECOFIN din septembrie 2004, când o largă majoritate de state membre au 
acceptat utilitatea unor progrese pe calea construirii unei baze comune de impozitare şi 
au decis constituirea unui grup de lucru format din experţi reprezentând statele membre 
şi prezidat de Comisia Europeană, care să examineze în detaliu soluţiile posibile. 
Potrivit obiectivelor propuse în 2004, activitatea acestui grup (engl. Common 
Consolidated Corporate Tax Base Working Group – CCCTB WG) trebuia să se 
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concretizeze într-o propunere legislativă la finele anului 2008, însă deocamdată acest 
obiectiv nu a fost atins. 

Reglementarea privind baza comună consolidată de impozitare se va aplica 
firmelor care plătesc impozit pe veniturile corporaţiilor în statele membre ale Uniunii 
Europene (care vor fi precizate într-o anexă a reglementării, anexă care va fi modificată 
anual) organizate în grupuri, dar care îşi desfăşoară activitatea economică potrivit unei 
strategii singulare de grup.  Detaliile cu privire la definirea grupului nu sunt încă 
definitivate întrucât grupul de lucru întâmpină dificultăţi în stabilirea unui prag de 
deţinere de acţiuni care să dovedească (prin relaţiile de proprietate) legăturile dintre 
firmele componente. 

Existenţa unor relaţii complexe de proprietate între companiile cu rezidenţa în 
Uniunea Europeană şi companii din afara Uniunii reclamă însă clarificarea statutului 
grupurilor respective. Există câteva combinaţii mai sensibile, al căror tratament trebuie 
diferenţiat (Negrescu, 2007, p. 57): 

 mai multe companii comunitare controlate de o entitate extracomunitară. În 
această situaţie ar fi de dorit ca sistemul să li se aplice deoarece, altminteri, 
aplicarea CCCTB ar putea fi evitată de firmele din UE prin simpla mutare a 
entităţii care le controlează în afara Comunităţii; 

 o societate-mamă comunitară având o subsidiară într-o ţară terţă, care 
controlează, la rândul ei, o firmă comunitară. În această situaţie entităţile 
comunitare ar trebui supuse CCCTB dacă pragurile de deţinere sunt suficient 
de mari pentru a putea fi definite ca proprietate legală, dar consolidarea bazei 
de impunere cu excluderea entităţii intermediare riscă să creeze dificultăţi de 
ordin tehnic. 

Aceste corporaţii pot opta pentru impunerea pe baza sistemului CCCTB. Această 
opţiune va fi realizată prin notificarea autorităţilor competente cu cel puţin trei luni 
înainte de începerea anului fiscal. Ea va fi validă pentru cinci ani şi va fi reînnoită 
automat pentru perioade de trei ani în lipsa unei notificări oficiale din partea 
corporaţiilor, iar consolidarea se va realiza în mod obligatoriu pentru veniturile şi 
cheltuielile tuturor membrilor unui grup de companii. 

3. Dificultăţi în implementarea sistemului CCCTB 

Problema pentru care în momentul de faţă nu a fost găsită o soluţie convenabilă 
se referă la regulile contabile care ar trebui utilizate pentru definirea bazei comune. În 
discuţiile realizate la nivelul grupului de lucru s-a vehiculat frecvent ideea utilizării 
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Acestea au avantajul, pe 
lângă larga lor recunoaştere pe plan internaţional, a uşurinţei adaptării contribuabililor, 
deoarece – cu începere de la 1 ianuarie 2005 – la scară comunitară se aplică un 
regulament care cere companiilor listate pe piaţa reglementată de capital să îşi 
întocmească bilanţurile consolidate potrivit cerinţelor IFRS. O serie de studii au 
demonstrat faptul că aceste standarde pot oferi soluţii care să fie preluate în regulile de 
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întocmire a bazei consolidate, putând duce şi la o reducere a ratelor de impunere, ceea 
ce ar spori atractivitatea ca amplasament pentru investiţii a întregii Uniuni Europene. 

În opinia oficialilor de la Bruxelles utilizarea acestor standarde ar fi dificilă 
întrucât în multe ţări, în cazul firmelor locale, nu este permisă utilizarea lor  şi nu toate 
standardele sunt compatibile cu necesităţile impozitării. Din acest motiv, s-a stabilit că 
se va porni de la reglementările contabile general acceptate în toate ţările membre, care 
vor suferi anumite modificări pentru a satisface regulile stabilite pentru CCCTB. Alte 
discuţii purtate la nivelul grupului de lucru, în legătură cu introducerea CCCTB, au 
vizat:   

 Activele fixe şi deprecierea. Activele care îndeplinesc condiţiile necesare se 
pot amortiza fie individual, ceea ce necesită o estimare a duratei de viaţă a fiecărui 
activ în parte la achiziţionare (în conformitate cu normele comune aplicabile pe 
teritoriul UE), şi o amortizare individuală pe parcursul duratei de viaţă, fie în una sau 
mai multe categorii având o durată de viaţă stabilită comună. Comisia consideră că 
dezvoltarea metodei de grupare în cadrul CCCTB implică avantaje considerabile; 

 Deduceri pentru provizioane. Provizioanele pot fi în general nedeductibile 
fiscal, completate de o listă de excepţii deductibile fiscal, sau pot fi în general 
deductibile fiscal, completate de o listă de excepţii nedeductibile fiscal. Comisia 
consideră că provizioanele deductibile fiscal trebuie definite şi completate de o listă de 
excepţii nedeductibile fiscal; 

 Metodologie generală. Pentru calcularea bazei de impozitare a unei societăţi 
se poate porni de la comparaţia dintre bilanţurile de deschidere şi închidere sau de la 
contul de profit şi pierdere al societăţii. În primul caz este necesară pregătirea unui 
model de „bilanţ fiscal” conform unor norme definite în comun, care să includă şi 
contul de profit şi pierdere. În al doilea caz, este necesar doar contul de profit şi 
pierdere definit de comun acord în legislaţia CCCTB; informaţiile legate de bilanţ pot 
fi verificate prin raportare la conturile financiare. Comisia consideră că nu este necesar 
un bilanţ fiscal, acesta reprezentând o povară administrativă suplimentară; 

 Impozite locale. În anumite state membre există impozite locale pe afaceri. 
Acestea pot fi deductibile din baza consolidată şi incluse astfel în mecanismul de 
repartizare sau reţinute la nivel naţional şi deduse doar din acea parte a bazei 
consolidate care revine statului membru respectiv. Comisia consideră că, în general, 
este preferabilă stabilirea unui set cât mai amplu de norme, pentru a se evita pe cât 
posibil „derogările” naţionale sau impozitele suplimentare. Cu toate acestea, este 
necesară o analiză suplimentară a consecinţelor în ansamblul lor, întrucât 
„repartizarea” deducerilor pentru impozitele locale la nivelul UE, dar „nerepartizarea” 
impozitelor naţionale la nivelul bazei comune ar putea genera o lipsă de consecvenţă; 

 Venituri din străinătate. Veniturile din străinătate ale unei companii pot fi 
excluse complet din baza fiscală consolidată sau pot fi încorporate în aceasta. În ultima 
situaţie este necesară o metodă de includere a acestora în mecanismul de consolidare şi 
repartizare. Se ridică această problemă întrucât trebuie luate în considerare metodele 
diferite de evitare a dublei impuneri utilizate în prezent de statele membre conform 
legislaţiei naţionale, precum şi tratatele bilaterale cu ţări terţe. Comisia consideră că 
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este preferabilă punerea la punct a unei metode care să încorporeze veniturile din 
străinătate în baza fiscală consolidată şi care să fie completată, acolo unde este cazul, 
de o formă de scutire pentru evitarea dublei impuneri; 

 Tranzacţiile în interiorul grupurilor. Evitarea problemelor legate de preţurile 
de transfer reprezintă un avantaj important al consolidării. Cu toate acestea, există mai 
multe metode de eliminare a tranzacţiilor în interiorul grupurilor odată cu consolidarea 
bazei. Preţurile de transfer pot fi ignorate, recunoscute la nivel de costuri sau 
recunoscute la preţul stabilit în condiţii de deplină concurenţă. Fiecare metodă prezintă 
avantaje şi dezavantaje, motiv pentru care Comisia trebuie să decidă care dintre ele este 
preferabilă sau dacă este posibil ca fiecare grup să aibă permisiunea de a alege. 

Însă problema care a generat cele mai multe discuţii o reprezintă  formula de 
alocare, între statele membre îndreptăţite, a venitului consolidat determinat prin baza 
de impunere decisă. Este necesar ca această formulă să fie transparentă şi simplă, să nu 
comporte costuri de conformare şi de administrare excesive, să reducă posibilitatea 
corporaţiilor de a deplasa factorii de alocare dintr-un amplasament într-altul şi să nu 
genereze distorsiuni la nivelul mediului de afaceri din Uniunea Europeană. 

4. Concluzii 

Orientările recente în direcţia unei politici de impozitare europene comune de 
impozitare a veniturilor companiilor generale au ca obiectiv prevenirea efectelor 
negative ale concurenţei fiscale, în special al „migrării” bazelor de impozitare 
naţionale, prin mutarea sediilor corporaţiilor în ţările cu regimuri fiscale mai 
avantajoase.  

Ideea armonizării impunerii corporatiste constituie în momentul de faţă unul 
dintre cele mai importante subiecte de dezbatere pe agenda de lucru a Comisiei 
Europene, dar şi în cadrul abordărilor teoretice ale  specialiştilor. Extrema diversitate a 
acestor abordări este un indice grăitor al complexităţii problemelor care împiedică 
formularea, chiar şi la nivel teoretic şi independent de consideraţiile de fezabilitate 
politică, a unor soluţii larg împărtăşite. 

Propunerea Comisiei Europene de a lua măsuri în vederea impozitării veniturilor 
societăţilor de capital conform unei baze fiscale consolidate pentru activităţile 
desfăşurate la nivelul Uniunii Europene şi-a găsit numeroşi adepţi, atraşi de 
posibilităţile oferite de un sistem de impozitare mai clar şi o mai bună planificare a 
afacerilor ce ar rezulta în urma aplicării unei astfel de formule, cât şi numeroşi 
opozanţi, care susţin că stabilirea impozitului pe veniturile companiilor trebuie să 
rămână o decizie a guvernelor naţionale. 
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Legendă: 1- Cipru, 2 – Estonia, 3 – Danemarca, 4 – Suedia, 5 – Italia, 6 – Marea 

Britanie, 7 – Cehia, 8 – Austria, 9 – Finlanda, 10 – Franţa, 11 – Portugalia, 12 – Belgia,  
13 – Slovenia, 14 – Polonia, 15 – Slovacia, 16 – Grecia, 17 – Ungaria, 18 – Olanda,  
19 – Letonia, 20 – Lituania, 21 – Irlanda.  

Notă: Pentru Bulgaria, Germania, Luxemburg, Malta şi România nu există date; în 
figură este redată situaţia la nivelul anului 2007, cu excepţia Greciei, Ungariei, Poloniei şi 
Portugaliei în cazul cărora datele vizează anul 2006. 

 
Figura 1. Prezentare comparativă a cotei implicite de impozitare  
şi a cotei nominale ajustate de impozitare a veniturilor companiilor 

 

-5

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

nivelul cotei de impozitare marginală efectivă

  Legendă: 1- Malta, 2 – Luxemburg, 3 – Spania, 4 – Cehia, 5 – Germania, 6 – Franţa, 
7 – Finlanda, 8 – Italia, 9 – Polonia, 10 – Olanda, 11 – Slovenia, 12 – Grecia, 13 – Austria,  
14 – Suedia, 15 – Danemarca, 16 – Ungaria, 17 – Slovacia, 18 – Portugalia, 19 – Marea Britanie, 
20 – Irlanda, 21 – Cipru,  22 – Lituania, 23 – Bulgaria, 24 – Letonia, 25 – România,  
26 – Estonia, 27 – Belgia.          

 
Figura 2. Nivelul cotei de impozitare marginală efectivă  

în ţările membre ale Uniunii Europene în anul 2007 
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