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Rezumat. Pentru soluţionarea problemelor existente în domeniul 
impunerii veniturilor corporaţiilor, Comisia Europeană a propus 
introducerea sistemului „Baza Fiscală Comună Consolidată”, soluţie 
contestată de politicienii din unele state membre, dar susţinută de 
majoritatea specialiştilor, precum şi de numeroase organizaţii care 
reprezintă interesele patronatelor europene. Controversele legate de 
introducerea bazei fiscale comune consolidate sunt generate de 
incertitudinea privind efectele acesteia. În acest context, ne propunem să 
prezentăm şi să analizăm o serie de efecte ale aplicării formulei de 
repartizare a bazei fiscale comune consolidate. 
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1. Introducere 
   

În conformitate cu Tratatul Uniunii Europene, statele membre dispun de o 
autonomie deplină în domeniul impozitării directe, inclusiv în domeniul 
impozitării veniturilor corporaţiilor. Această autonomie poate fi limitată doar în 
măsura în care impozitele naţionale nu sunt compatibile cu legislaţia Uniunii 
Europene. În principiu, legislaţia fiscală naţională nu ar trebui să creeze 
obstacole în calea tranzacţiilor economice transfrontaliere. În realitate, existenţa 
a 27 de sisteme naţionale de impozitare a veniturilor companiilor cu activitate 
transfrontalieră reprezintă un obstacol semnificativ în calea funcţionării 
corespunzătoare a pieţei unice. Principalele dificultăţi generate de absenţa unor 
reguli comune în domeniul impozitării corporaţiilor vizează costurile implicate 
de cunoaşterea legislaţiei fiscale din fiecare stat membru, monitorizarea 
preţurilor de transfer, riscul apariţiei dublei impuneri, incapacitatea generală de 
a compensa pierderile înregistrate într-un stat membru cu veniturile obţinute 
într-un alt stat şi posibilitatea transferului bazei fiscale din ţările cu fiscalitate 
ridicată în ţări cu un nivel de impozitare scăzut. 

 În încercarea de a limita manipularea sistemelor fiscale de către 
corporaţii, numeroase autorităţi publice au introdus reguli privind preţurile de 
transfer şi împrumuturile intragrup (canale folosite frecvent pentru mutarea 
bazei fiscale dintr-o ţară în alta), dar eficacitatea acestor reguli s-a dovedit 
limitată, contribuind însă la creşterea complexităţii reglementărilor fiscale şi la 
apariţia unor costuri suplimentare pentru companii. În general, diferenţele şi 
incompatibilităţile între sistemele naţionale de impozitare a veniturilor 
corporaţiilor denaturează localizarea eficientă a investiţiilor şi dau naştere la 
conflicte între contribuabili şi autorităţile fiscale, precum şi între autorităţile 
fiscale din diferite ţări.  

 Pentru soluţionarea problemelor existente în domeniul impunerii 
veniturilor corporaţiilor, Comisia Europeană a propus introducerea unor măsuri 
de coordonare în cadrul unui sistem cunoscut sub denumirea de „Baza Fiscală 
Comună Consolidată”, soluţie contestată de unele state membre, dar susţinută 
de majoritatea specialiştilor, de numeroase organizaţii care reprezintă interesele 
patronatelor, precum şi de autorităţile publice din ţările afectate de migrarea 
capitalurilor localizate pe teritoriul lor sub influenţa concurenţei fiscale 
manifestate la nivelul Uniunii Europene. O decizie cu privire la stabilirea 
cadrului general de coordonare a impozitelor pe veniturile corporaţiilor nu a 
fost încă luată, dar au fost făcuţi paşi importanţi în această direcţie. 

În scopul evaluării efectelor introducerii unor măsuri de coordonare în 
domeniul impozitelor pe veniturile corporaţiilor la nivelul Uniunii Europene au 
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fost realizate numeroase studii şi analize fie de către specialişti independenţi, fie 
de către serviciile specializate ale Comisiei Europene sau la solicitarea acesteia, 
însă rezultatele acestora nu sunt certe deoarece multe dintre aspectele tehnice 
ale sistemului „Baza Fiscală Comună Consolidată” nu au fost încă stabilite. 
Formula de repartizare a bazei fiscale comune consolidate între jurisdicţiile 
fiscale reprezintă unul dintre aceste aspecte tehnice, pentru care Comisia 
Europeană va trebui să facă o alegere clară între una sau mai multe posibilităţi 
specifice.  

2. Formula de repartizare a bazei fiscale comune consolidate – aspecte 
generale 

Formula de repartizare a bazei fiscale comune consolidate între statele 
membre îndreptăţite a generat numeroase discuţii în rândul specialiştilor. 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 
(Agúndez-García, 2006). 

Plecând de la experienţa practică oferită de ţări care utilizează o astfel de 
formulă (SUA şi Canada), s-a propus o formulă de repartizare a bazei fiscale 
comune consolidate între diverse jurisdicţii fiscale, fundamentată pe factorii 
caracteristici companiilor individuale sau pe valoarea adăugată de companie 
prin activitatea economică derulată pe teritoriul unei ţări (Hellerstein,  
McLure, 2004).   

Utilizarea factorilor caracteristici companiilor individuale oferă 
posibilitatea realizării unei corelaţii între activitatea economică reală 
desfăşurată de o anumită companie pe teritoriul unui stat şi baza fiscală 
consolidată repartizată în statul respectiv. Alegerea concretă a unuia (unora) 
dintre aceşti factori este susceptibilă să genereze divergenţe importante între 
statele membre, deoarece recurgerea la factori bazaţi pe origine (muncă şi 
capital) va furniza venituri bugetare mai mari statelor cu excedent de producţie 
faţă de consum, pe când alegerea vânzărilor favorizează statele cu mari pieţe de 
consum. În plus, există riscul de manipulare din partea autorităţilor, deoarece 
pentru maximizarea încasărilor statele pot încerca să atragă activităţi – chiar 
neprofitabile pe propriul teritoriu – doar pentru a-şi spori cota-parte din baza de 
impunere consolidată (Negrescu, 2007). 

În scopul repartizării bazei fiscale comune consolidate pe jurisdicţii 
fiscale pot fi utilizaţi şi factori agregaţi la nivel naţional (macroeconomici), 
precum produsul intern brut sau taxa pe valoarea adăugată. Deoarece utilizarea 
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factorilor agregaţi la nivel naţional nu ţine seama, în mod particular, de valoarea 
economică creată de grupul de companii supus consolidării bazei fiscale în 
fiecare ţară, grupul de lucru pentru proiectarea sistemului „Baza Fiscală 
Comună Consolidată” a propus o formulă de repartizare bazată pe trei factori 
caracteristici companiilor: activele, volumul vânzărilor şi forţa de muncă. În 
documentul care prezintă Comisiei Europene mecanismul de repartizare a bazei 
fiscale comune consolidate între statele îndreptăţite se menţionează că grupul de 
lucru a încercat să creeze un mecanism de repartizare facil de aplicat şi de 
verificat atât pentru contribuabili, cât şi pentru administraţiile fiscale, corect şi 
echitabil pentru toate statele membre pentru a nu genera efecte nedorite din 
punct de vedere al concurenţei fiscale. Pentru a evita manipularea sistemului de 
către contribuabili, grupul de lucru s-a orientat către factorii care nu pot fi 
transferaţi în mod artificial între diferite jurisdicţii fiscale. 

 Formula de repartizare a bazei fiscale pentru o companie A, aşa cum a 
fost prezentată în documentul grupului de lucru, este:  
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unde: 

BFCi
r – baza fiscală repartizată jurisdicţiei fiscale în care îşi desfăşoară 

activitatea compania “i”, membră a grupului care face obiectul consolidării 
veniturilor; 

BFC – baza fiscală consolidată a grupului; 
Vi – volumul vânzărilor realizat de compania “i”; 
Vgrup – volumul vânzărilor realizat de grupul de companii; 
Fsi – fondul de salarii al companiei “i”; 
Fsgrup – fondul de salarii al grupului de companii; 
Nai – numărul de angajaţi ai companiei “i”; 
Nagrup – numărul de angajaţi ai grupului de companii; 
Ai – activele companiei “i”; 
Agrup – activele grupului de companii. 
m, n, o – ponderi acordate fiecărui factor, astfel încât m + n + o = 1. 
  
Toate veniturile impozabile (atât cele din activitatea de producţie şi/sau 

comercializare, cât şi dobânzile, redevenţele, dividendele ş.a)  obţinute de 
companiile care optează pentru utilizarea acestui sistem ar trebui să fie 
consolidate şi repartizate pe baza formulei de mai sus. Cu alte cuvinte, pentru a 
nu creşte complexitatea sistemului şi pentru a nu oferi posibilitatea deplasării 
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profitului în cadrul grupului, statele membre nu ar trebui să permită ajustări 
suplimentare ale bazei fiscale repartizate. 

 Calculele pentru repartizarea bazei impozabile vor fi realizate anual. O 
bază fiscală consolidată pozitivă (profit net) va fi repartizată imediat, iar o bază 
fiscală consolidată negativă (pierdere netă) va fi compensată în viitor la nivel de 
grup cu profitul obţinut.  În situaţia în care o firmă părăseşte grupul de 
companii care a optat pentru consolidarea bazei fiscale sau în situaţia în care o 
firmă se alătură unui grup care a optat pentru consolidarea bazei fiscale, 
consolidarea şi repartizarea bazei fiscale se vor realiza pentru fracţiunea 
perioadei fiscale  în care firma respectivă a fost membră a grupului. 

3. Mecanismul de repartizare al bazei fiscale comune consolidate 
În scopul stabilirii formulei de repartizare a bazei fiscale comune 

consolidate grupul de lucru a optat atât pentru factori de producţie (forţa de 
muncă şi capitalul), cât şi pentru factori care exprimă performanţele economice 
ale firmei (cifra de afaceri). 

În ceea ce priveşte forţa de muncă au fost făcute următoarele precizări: 
 domeniul de acoperire al acestui factor va avea în vederea întreg 

personalul angajat al companiei (inclusiv managerul, directorii şi 
personalul angajat cu contract de muncă temporar); 

 costul cu forţa de muncă va avea în vederea toate cheltuielile 
deductibile utilizate pentru determinarea bazei fiscale (atât salariu, cât 
şi contribuţii sociale, beneficii marginale ş.a.). Unii experţi din cadrul 
grupului de lucru susţin că o repartizare corectă a bazei fiscale în 
funcţie de costul forţei de muncă necesită ajustări pentru a corecta 
diferenţele în nivelul de salarizare între statele membre ale Uniunii 
Europene; 

 în situaţia în care o persoană este angajată a unei firme, membră a 
grupului, rezidentă a statului A, dar desfăşoară activităţi remunerate 
pentru o altă firmă, membră a aceluiaşi grup, rezidentă a statului B, ea 
va fi contabilizată  (în scopul repartizării bazei impozabile) în statul B. 
Angajaţii care desfăşoară activităţi în cadrul unei companii care a optat 
pentru consolidarea bazei fiscale pentru o perioadă mai mică decât 
anul fiscal vor fi contabilizaţi pentru fracţiunea perioadei fiscale în 
care au lucrat pentru compania respectivă. 

În ceea ce priveşte capitalul (activele) au fost făcute următoarele 
precizări: 

 pentru simplificarea formulei de repartizare şi pentru excluderea 
posibilităţii contribuabililor de a manipula sistemul „Baza Fiscală 
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Comună Consolidată” vor fi luate în considerare numai activele cu 
caracter imobil, respectiv activele fixe corporale (terenuri şi clădiri, 
instalaţii, utilaje, echipamente ş.a). Prin urmare, chiar dacă stocurile 
reprezintă o componentă importantă a activelor în anumite sectoare de 
activitate (spre exemplu în comerţul cu amănuntul), pentru a evita 
manipularea sistemului de către contribuabili (stabilirea unor depozite 
în state membre cu cotă mică de impozitare a profitului pentru a 
orienta o parte din baza fiscală în statul respectiv prin intermediul 
creşterii factorului „active”), Comisia Europeană recomandă 
excluderea acestora din formula de repartizare; 

 evaluarea activelor se va realiza prin scăderea amortizării din costul 
istoric al activului, dar nu a fost exclusă posibilitatea utilizării altor 
metode de evaluare; 

 locaţia activelor va fi stabilită în ţara în care acestea sunt efectiv 
utilizate în activitatea economică. Astfel, în cadrul formulei de 
repartizare, activele vor fi atribuite firmei care înregistrează din punct 
de vedere contabil amortizarea acestora. O astfel de regulă va genera 
implicaţii la nivelul activelor închiriate între companiile membre ale 
aceluiaşi grup sau de la alte companii. În prima situaţie proprietarul 
activelor va realiza o declaraţie cu privire la locul în care activele sunt 
utilizate, astfel încât acestea vor fi contabilizate, în vederea aplicării 
formulei de repartizare a bazei fiscale, de către firma care le utilizează 
efectiv. În a doua situaţie, locatarul (firma care a închiriat) va 
contabiliza activele utilizând o cotă fixă: a 8-a parte din rata de 
închiriere anuală. 

În ceea ce priveşte vânzările (cifra de afaceri) au fost făcute următoarele 
precizări: 

 majoritatea experţilor din grupul de lucru au susţinut utilizarea, în 
cadrul formulei de repartizare, a valorii vânzărilor „la locul de origine” 
(ţinând cont de locul din care bunurile sunt livrate). Comisia 
Europeană consideră însă că factorul vânzări „la locul de origine” are o 
bază conceptuală slabă din punctul de vedere al generării de venituri, 
reproducând într-o măsură semnificativă rolul jucat de active şi 
salarizare ca factori generatori de venituri. În plus, localizarea 
factorului vânzări „la locul de origine” ar putea fi uşor de manipulat, 
deoarece locul de expediere către terţi este uşor de schimbat (deşi 
eventuale costuri de transport trebuie să fie luate în considerare). Acest 
risc se diminuează semnificativ în cazul utilizării factorului vânzări „la 
locul de destinaţie”, dar statele membre în care puterea de cumpărare a 
populaţiei este mai mare vor fi avantajate faţă de alte state. În situaţia 
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în care destinaţia bunurilor vândute/serviciilor prestate este un stat 
nemembru sau un stat membru în care grupul de companii nu deţine o 
unitate economică supusă impozitului pe profit, importanţa factorului 
vânzări, care reflectă în fapt volumul activităţii economice a firmei, se 
va diminua în favoarea factorului forţă de muncă şi a factorului active. 
Existenţa „vânzărilor prin Internet” a reprezentat o adevărată 
provocare pentru membrii grupului de lucru. În acest sens, s-a ajuns la 
concluzia că numai companiile care au o prezenţă fizică pe teritoriul 
statelor membre pot opta pentru utilizarea sistemului „Baza Fiscală 
Comună Consolidată”; 

 factorul vânzări va acoperi numai încasările din vânzarea de bunuri şi 
prestarea de servicii, excluzând  veniturile din câştiguri de capital sau  
venituri extraordinare; 

 vânzările intragrup nu vor fi luate în considerare, eliminându-se astfel 
problema preţurilor de transfer.  

4. Aprecieri privind efectele aplicării formulei de repartizare a bazei fiscale 
comune consolidate 

Introducerea sistemului „Baza Fiscală Comună Consolidată” va genera 
efecte complexe, atât de natură economică, cât şi de natură socială. Potrivit 
studiilor realizate  în acest sens, ţările care ar beneficia de câştiguri în PIB şi de 
creşterea nivelului de bunăstare vor înregistra pierderi de venituri fiscale, iar 
ţările care vor suferi diminuări ale nivelului PIB şi bunăstării vor obţine venituri 
fiscale suplimentare (Brøchner,  Jensen, Svensson, Sørensen, 2006). 

Luând în considerare un simplu exemplu vom observa impactul pe care îl 
va  genera repartizarea bazei fiscale comune consolidate asupra încasărilor de veni-
turi din impozitul pe profit. Să presupunem existenţa unei corporaţii formate din 
compania-mamă şi filiala sa, pentru care se cunosc următoarele informaţii: 

 
Compania-mamă Filiala 

Cifra de afaceri (mii euro) 200.000 Cifra de afaceri (mii euro) 50.000 
Fondul de salarii (mii euro) 30.000 Fondul de salarii (mii euro) 10.000 
Număr de angajaţi (persoane) 1.500 Număr de angajaţi (persoane) 1.200 
Active (mii euro) 1.000.000 Active (mii euro) 200.000 
Baza impozabilă (mii euro) 0 Baza impozabilă (mii euro) 500 
Cota impozitului                 25% Cota impozitului             16% 

  
În situaţia descrisă mai sus compania-mamă nu va plăti nimic în contul 

impozitului pe profit deoarece nu a înregistrat câştig, iar filiala va plăti impozit 
pe profit statului pe teritoriul căruia desfăşoară activităţi în sumă de 80 mii 
euro.  
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Acordând o importanţă egală factorilor de repartizare a bazei fiscale, vom 
observa următoarea situaţie: 

 
Baza fiscală a companiei-mamă = [1/3(200000/250000) + 

1/6(30000/40000) +1/6(1500/2700) +  1/3(1000000/1200000)] x 500 mii euro = 
381,02 mii euro. 

 
Impozit pe profit plătit statului de rezidenţă al companiei-mamă = 381,02 

mii euro x 25%  = 95,25 mii euro. 
 
Baza fiscală a filialei = [1/3(50000/250000) + 1/6(10000/40000) + 

1/6(1200/2700) + 1/3(200000/1200000)] x 500 mii euro = 118,98 mii euro. 
 
Impozit pe profit plătit statului de rezidenţă al filialei = 118,98 mii euro x 

16%  = 19,04 mii euro. 
 
Prin urmare compania-mamă va plăti impozit în sumă de 95,25 mii euro 

statului rezident chiar dacă nu a înregistrat câştig pe teritoriul acestuia, iar filiala 
va plăti impozit statului pe teritoriul căruia desfăşoară activităţi în sumă de 
19,04 mii euro. Pe ansamblu, corporaţia va plăti un impozit pe profit mai mare, 
iar cele două state implicate în operaţiunea de repartizare se vor poziţiona în 
calitate de câştigător sau perdant.  

Evaluarea efectelor aplicării formulei de repartizare a bazei fiscale 
comune consolidate este un demers foarte dificil, însă o serie de specialişti au 
realizat încercări în acest sens. 

Primul studiu realizat în scopul evaluării impactului introducerii regulilor 
de consolidare şi repartizare a bazei fiscale pentru corporaţiile din Uniunea 
Europeană a fost realizat în anul 2006 de către Clemens Fuest, Thomas 
Hemmelgarn şi Fred Ramb. În lipsa unei baze de date complete cu informaţii 
despre companiile din toate statele membre ale Uniunii Europene, autorii s-au 
concentrat asupra activităţii desfăşurate de companiile-mamă din Germania şi 
de filialele lor din străinătate în perioada 1996-2001. Condiţiile particulare ale 
analizei realizate de cei trei autori germani au generat următoarele rezultate: 

 consolidarea şi repartizarea bazei de impunere a veniturilor 
corporaţiilor va genera pierderi de venituri fiscale pentru statele mici 
care utilizează stimulente fiscale, deoarece bazele fiscale atrase în 
aceste ţări sunt mari în raport cu activitatea economică reală care se 
desfăşoară pe teritoriul lor (măsurată prin intermediul activelor, cifrei 
de afaceri şi fondului de salarii); 
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 compensarea pierderilor cu veniturile obţinute în cadrul activităţilor 
transfrontaliere va genera o diminuare semnificativă a bazei fiscale 
totale. În cazul particular al analizei efectuate pentru 1.844 de 
companii-mamă din Germania şi 5.827 de filiale străine, reducerea 
bazei fiscale totale a fost estimată la 20%. 

Pornind de la premisa că firmele cu activitate transfrontalieră nu îşi vor 
schimba opţiunile locaţionale după introducerea unor reguli de armonizare a 
veniturilor corporaţiilor în Uniunea Europeană, Michael P. Devereux şi Simon 
Loretz au estimat în anul 2007 efectele aplicării formulei de repartizare a bazei 
fiscale comune consolidate asupra încasărilor din impozitul pe veniturile 
companiilor în 22 de state membre. Nu s-a reuşit o analiză completă (pentru 
toate statele membre) deoarece baza de date utilizată nu cuprindea informaţii 
referitoare la numărul de angajaţi şi fondul de salarii pentru companiile din 
anumite state (elemente esenţiale pentru determinarea bazei fiscale repartizate 
pe state membre). Studiul realizat s-a bazat pe rezultatele financiare comunicate 
de circa 400.000 de companii care deţineau active în valoare de cel  puţin două 
milioane de euro şi desfăşurau activităţi pe teritoriul celor 25 de state în 
perioada 2000-2004 (fiind utilizată baza de date Orbis furnizată de organizaţia  
Bureau van Dijk). 

Rezultatele la care au ajuns autorii studiului sunt prezentate în tabelul 1. 
Prin urmare, consolidarea şi repartizarea bazei fiscale a companiilor 

analizate va duce la scăderea încasărilor din impozitul pe veniturile companiilor 
cu 2,4%, ca urmare a compensării transfrontaliere a pierderilor cu profiturile. 
Majoritatea noilor state membre vor înregistra creşteri ale încasărilor din 
impozitul pe veniturile companiilor, în timp ce majoritatea statelor din nordul şi 
vestul Europei se vor confrunta cu reducerea acestor încasări. 

În anul 2008, Michael P. Devereux şi Simon Loretz şi-au extins analiza 
referitoare la impactul introducerii unor reguli de coordonare a impunerii 
veniturilor corporaţiilor la nivelul Uniunii Europene având în vedere şi efectele 
de eficientizare a activităţii economice. Observaţiile realizate la nivelul a 4.567 
de grupuri de companii (323.442 de firme) care au desfăşurat activităţi 
economice în perioada 2001-2005 pe teritoriul statelor membre ale Uniunii 
Europene (fiind utilizată aceeaşi bază de date) au permis autorilor să afirme că 
în situaţia consolidării şi repartizării bazei fiscale ţările membre ale Uniunii 
Europene vor beneficia de efectele pozitive ale diminuării cotei de impozitare 
efective a veniturilor companiilor în situaţia existentă. 
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 Tabelul 1  
Încasări din impozitul pe veniturile companiilor la nivelul statelor membre  

ale Uniunii Europene (suma anilor 2000-2004) 

Ţara 

Valoarea încasărilor 
din impozitul pe 

veniturile 
companiilor potrivit 

informaţiilor 
EUROSTAT (mil. $) 

Valoarea 
încasărilor din 
impozitul pe 

veniturile 
companiilor plătit 
de companiile din 

baza de date 
(mil. $) 

Valoarea încasărilor 
din impozitul pe 

veniturile 
companiilor după 
consolidarea şi 

repartizarea bazei 
fiscale (mil. $) 

Gradul de 
realizare a 

încasărilor din 
impozitul pe 

veniturile 
companiilor (%) 

Austria 28.702 7.846 7.461,55 95,1 
Belgia 51.813 30.701 28.644,03 93,3 
Cehia  18.692 8.727 10.428,77 119,5 
Danemarca  29.642 20.727 19.732,10 95,2 
Estonia 610 187 539,31 288,4 
Finlanda 32.315 24.310 20.225,92 83,2 
Franţa 245.609 151.772 148.888,33 98,1 
Germania 150.411 124.630 108.054,21 86,7 
Grecia 29.131 12.630 12.074,28 95,6 
Ungaria 8.559 3.867 4.621,07 119,5 
Irlanda 26.120 9.518 9.546,55 100,3 
Italia 213.517 197.490 186.233,07 94,3 
Letonia 929 657 655,69 99,8 
Lituania 995 309 321,98 104,2 
Luxemburg 9.445 1.565 1.380,33 88,2 
Olanda 84.755 22.399 22.331,80 99,7 
Polonia 21.926 17.104 17.565,81 102,7 
Portugalia 23.849 14.097 13.659,99 96,9 
Slovacia 3.968 2.054 2.709,23 131,9 
Spania 128.663 76.246 75.864,77 99,5 
Suedia 42.920 25.782 28.772,71 111,6 
Marea Britanie 270.834 133.358 144.560,07 108,4 
Total 1.423.405 885.799 864.539,82 97,6 

Sursa: Devereux, M. P., Loretz, S., The effects of EU formula apportionment on 
corporate tax revenues, Oxford University, Centre for Business Taxation, Working Paper no. 6, 
2007, p. 16. 

 
Diferenţele dintre cota medie de impozitare efectivă a veniturilor 

companiilor în situaţia existentă şi cota medie de impozitare efectivă a 
veniturilor companiilor în situaţia consolidării şi repartizării bazei fiscale sunt 
prezentate în figura 1. 
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Figura 1. Cota medie de impozitare efectivă a veniturilor companiilor în situaţia existentă  

şi în situaţia consolidării şi repartizării bazei fiscale (%) 
 
În situaţia existenţei unor sisteme fiscale naţionale diferite (situaţia 

actuală) cota medie de impozitare efectivă  la care au fost supuse companiile în 
perioada 2001-2005 a înregistrat diferenţe semnificative la nivelul statelor 
membre ale Uniunii Europene (de la 40,1% în Malta la 20,9% în Belgia). În 
situaţia consolidării şi repartizării bazei fiscale cota medie de impozitare 
efectivă  la care ar fi supuse companiile se reduce semnificativ (de la 28,6% în 
situaţia absenţei regulilor de consolidare la 19,7% în situaţia consolidării şi 
repartizării bazei fiscale). De asemenea, ecartul dintre cotele de impozitare 
efectivă existente la nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene s-ar reduce 
considerabil (de la 21,6% în Cipru la 18% în Italia), creându-se premisele 
asigurării unor condiţii fiscale neutre pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 
Astfel, analiza realizată de către Michael P. Devereux şi Simon Loretz în anul 
2008 aduce dovezi clare referitoare la impactul pozitiv (din punctul de vedere al 
creşterii eficienţei activităţii economice la nivelul pieţei unice) pe care îl va 
genera introducerea sistemului „Baza Fiscală Comună Consolidată”. 

5. Concluzii 
Ideea coordonării sistemelor de impunere a veniturilor companiilor 

constituie în momentul de faţă un important subiect de dezbatere pe agenda de 
lucru a Comisiei Europene, dar şi în cadrul abordărilor teoretice ale  
specialiştilor. Extrema diversitate a acestor abordări este un indicator grăitor al 
complexităţii problemelor care împiedică formularea, chiar şi la nivel teoretic şi 
independent de consideraţiile de fezabilitate politică, a unor soluţii larg 
împărtăşite. 
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Consolidarea şi repartizarea bazei fiscale va determina pierderi de venituri 
fiscale la nivelul întregii Uniuni Europene datorită compensării pierderilor şi 
profiturilor companiilor organizate sub formă de grupuri, dar amplitudinea 
acestor pierderi ar putea fi mai mică decât cele estimate de diverşi specialişti 
(sau chiar ar putea fi înregistrate câştiguri de venituri fiscale) în situaţia 
eliminării unei părţi din deducerile şi scutirile fiscale de care beneficiază în 
prezent companiile care desfăşoară activităţi în diverse state membre. Punând în 
balanţă pierderile de venituri din impozitul pe veniturile companiile (care au o 
pondere redusă în PIB în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene) şi 
avantajele legate de sporirea eficienţei activităţii economice şi eliminarea 
oportunităţilor corporaţiilor de manipulare a bazei fiscale prin intermediul 
preţurilor de transfer şi a împrumuturilor intragrup, apreciem că introducerea 
bazei fiscale comune consolidate va avea un impact pozitiv asupra sistemului 
fiscal al Uniunii Europene. 
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