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POLITICA FISCALĂ GENERALĂ

Suveranitatea fiscală se numără printre drepturile suverane fundamentale ale statelor membre
ale UE care, în acest domeniu, au conferit UE doar competențe limitate. Întrucât procesul
de elaborare a normelor UE în domeniul fiscal este orientat spre funcționarea lipsită de
impedimente a pieței unice, armonizarea normelor privind impozitarea indirectă a debutat
într-o etapă mai timpurie și, spre deosebire de normele privind impozitele directe, a presupus
o revizuire mai aprofundată a reglementărilor în vigoare. În paralel cu aceste eforturi, UE
își intensifică lupta împotriva evaziunii și a fraudei fiscale, care constituie o amenințare la
adresa concurenței loiale și sunt cauza unui deficit bugetar major. În conformitate cu tratatul,
măsurile fiscale trebuie adoptate de statele membre cu unanimitate. În timp ce politica fiscală
este influențată, în mare măsură, de jurisprudența Curții Europene de Justiție, Parlamentul
European nu dispune, în această privință, decât de dreptul de a fi consultat, excepție făcând
chestiunile bugetare, în cazul cărora, în calitatea sa de autoritate bugetară, Parlamentul
împarte competențele decizionale cu Consiliul.

TEMEI JURIDIC

Capitolul care cuprinde dispozițiile fiscale (articolele 110-113) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE) și care vizează armonizarea legislației privind impozitul pe cifra de
afaceri, accizele și alte impozite indirecte; capitolul privind apropierea legislațiilor (articolele
114-118 din TFUE), care vizează impozitele ce pot avea un efect indirect asupra instituirii pieței
interne și menționează dispozițiile fiscale în cazul cărora nu se aplică procedura legislativă
ordinară; alte dispoziții relevante pentru politica fiscală, care fac referire la libera circulație a
persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor (articolele 45-66 din TFUE), la mediu (articolele
191-192 din TFUE) și la concurență (articolele 107-109 din TFUE).
Formele de cooperare consolidată (articolele 326-334 din TFUE) pot fi utilizate și în domeniul
fiscal. În ceea ce privește procedura de adoptare a actelor legislative, principala caracteristică
a dispozițiilor fiscale ale UE este aceea că, la nivelul Consiliului, deciziile privind propunerile
Comisiei sunt adoptate cu unanimitate, în timp ce Parlamentul este doar consultat. Dispozițiile
adoptate în domeniul fiscal includ directivele menite să asigure apropierea legislațiilor naționale
și decizii ale Consiliului.
Impozitarea directă se referă la impozitarea veniturilor, profiturilor și a capitalului, acestea
putând aparține persoanelor fizice sau întreprinderilor. În ceea ce privește impozitul pe
veniturile persoanelor fizice (Personal Income Tax - PIT), acesta nu este reglementat în mod
explicit de dispozițiile UE (activitatea UE în acest domeniu se bazează în mare măsură pe
jurisprudența Curții de Justiție). UE și-a diversificat mai mult politica privind impozitul pe
profitul întreprinderilor, deși aceasta se axează în mod exclusiv pe măsurile legate de aplicarea
principiilor pieței unice. Impozitarea indirectă se referă la impozitele care nu sunt aplicate
veniturilor sau patrimoniului. Acestea includ taxa pe valoarea adăugată (TVA), accizele, taxele
la import, impozitarea energiei și alte taxe de mediu. Întrucât procesul de elaborare a normelor
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UE în domeniul fiscal este orientat spre funcționarea lipsită de impedimente a pieței unice,
armonizarea normelor privind impozitarea indirectă a debutat într-o etapă mai timpurie și, spre
deosebire de normele privind impozitele directe, a presupus o revizuire mai aprofundată a
reglementărilor în vigoare.

OBIECTIVE

Strategia de politică fiscală a UE este explicată în Comunicarea Comisiei intitulată
„Politica în domeniul impozitării în cadrul Uniunii Europene – priorități pentru anii
viitori” (COM(2001)0260). Fiecare dintre statele membre este liber să-și aleagă sistemul de
impozitare pe care îl consideră cel mai potrivit, cu condiția să respecte normele UE. În acest
cadru, principalele priorități ale politicii fiscale a UE sunt eliminarea obstacolelor de natură
fiscală care împiedică activitatea economică transfrontalieră, lupta împotriva concurenței fiscale
dăunătoare[1] și promovarea unei mai largi colaborări la nivelul administrațiilor financiare,
pentru asigurarea controlului asupra fraudei și pentru combaterea acesteia. O mai mare
coordonare a politicii fiscale ar asigura sprijinirea unor obiective de politică ale UE mai largi
prin politicile fiscale ale statelor membre, conform celor mai recente prevederi din Strategia
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

REALIZĂRI

„Rapoartele de activitate în domeniul fiscal” [2] publicate de Comisie prezintă realizările UE
în acest domeniu și aspectele fiscale care trebuie abordate în continuare. Cel mai recent raport
(2013) privește impozitarea directă și indirectă, evaziunea fiscală și frauda fiscală, coordonarea
fiscală, ajutoarele de stat în domeniul fiscal și procedurile de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor.
Comunicarea Comisiei intitulată „Îndepărtarea obstacolelor fiscale transnaționale din calea
cetățenilor UE” (COM(2010)0769) schițează cele mai grave probleme privind impozitarea cu
care se confruntă cetățenii UE în situații transfrontaliere (de exemplu, discriminarea, dubla
impozitare, dificultăți întâmpinate la restituirea taxelor și dificultăți în ceea ce privește obținerea
informațiilor referitoare la normele de impozitare străine). O serie de acțiuni coordonate pentru
eliminarea obstacolelor de natură fiscală și a ineficienței din domeniul fiscalității au fost puse
în aplicare în sectoare precum impozitarea întreprinderilor, TVA-ul, accizele și impozitarea
autoturismelor. De asemenea, au fost adoptate măsuri în vederea combaterii evaziunii fiscale
prin intermediul Directivei privind impozitarea economiilor (2003/48/CE) și al directivelor care
reglementează asistența reciprocă între administrațiile fiscale. În plus, Comisia Europeană a
adoptat o abordare mai proactivă în ceea ce privește inițierea unor acțiuni în justiție în cazul în
care normele sau practicile fiscale naționale nu respectă prevederile tratatului.
Printre inițiativele politice importante din domeniul impozitării indirecte se numără: o
Carte verde privind viitorul TVA (COM(2010)0695), urmată de o comunicare referitoare
la reforma regimului TVA (COM(2011)0851), o propunere de directivă (COM(2011)0169),
prin care se modifică Directiva privind impozitarea energiei (Directiva 2003/96/CE) cu
scopul realizării unei impozitări mai inteligente a energiei în UE, însoțită de o comunicare
(COM(2011)0168); Directiva 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă
pentru utilizarea anumitor infrastructuri; o propunere de directivă a Comisiei privind impozitele
pentru autoturisme (COM(2005)0261); Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei

[1]A se vedea raportul Grupului de lucru pentru codul de conduită al Consiliului din 23 noiembrie 1999 transmis
Consiliului ECOFIN și dedicat Codului de conduită pentru impozitarea întreprinderilor (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
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pe valoarea adăugată (TVA); precum și numeroase măsuri individuale privind accizele (de
exemplu, pe alcool, tutun și energie).
Măsurile de politică adoptate în domeniul impozitării directe s-au concentrat mai ales asupra
armonizării normelor privind impozitarea întreprinderilor, prin intermediul unor acte legislative
precum Directiva privind asistența administrativă (Directiva 77/799/CEE), Directiva privind
recuperarea creanțelor (Directiva 76/308/CEE), Directiva privind fuziunile (Directiva 90/434/
CEE), Directiva privind societățile-mamă și filialele (Directiva 90/435/CEE), Convenția de
arbitraj privind eliminarea dublei impuneri (90/436/CEE), Directiva privind sistemul comun
de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe (2003/49/CE) și o propunere
privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) cu norme uniforme menite
să le permită companiilor care își desfășoară activitatea în UE să-și calculeze profiturile
impozabile (COM(2011)0121). Printre măsurile cele mai importante legate de impozitarea
personală se numără Directiva privind impozitarea veniturilor din economii (2003/48/CE),
precum și comunicările referitoare la impozitarea dividendelor (COM(2003)0810) și la
eliminarea obstacolelor fiscale în vederea furnizării transfrontaliere a pensiilor profesionale
(COM(2001)0214), o propunere privind taxa pe tranzacțiile financiare (COM(2011)0594) și
Directiva 2008/7/CE privind impozitarea indirectă a majorării de capital. Curtea de Justiție a
adoptat numeroase hotărâri privind impozitarea directă a cetățenilor UE.
Un aspect al politicii fiscale care este tratat cu prioritate în cadrul programului de lucru al UE este
combaterea evaziunii și a fraudei fiscale, care reprezintă un obiectiv prioritar pentru Comisie[3].
Lupta împotriva evaziunii și a fraudei fiscale are în vedere atât impozitarea directă (în special
măsurile de combatere a practicilor fiscale neloiale), cât și impozitarea indirectă (sustragerea
de la plata TVA). Acest efort se sprijină în special pe schimbul de informații. În UE, în fiecare
an se înregistrează pierderi de un miliard de euro din cauza evaziunii și fraudei fiscale, ceea ce
constituie o amenințare pentru concurența loială și o pierdere uriașă de venituri din impozitare.
Pentru combaterea fraudei fiscale, Comisia a adoptat un plan de acțiune (COM(2012)0722) și
două recomandări, una privind planificarea fiscală agresivă (C(2012)8806) și alta referitoare
la promovarea bunei guvernanțe în materie de impozitare (C(2012)8805). Aceasta a constituit
urmarea unei comunicări din iunie 2012 privind modalitățile concrete de intensificare a luptei
împotriva fraudei și evaziunii fiscale (COM(2012)0351).
În mai 2013, Consiliul a adoptat concluzii cu privire la evaziunea fiscală și frauda fiscală[4], în
care se evidențiază necesitatea combinării eforturilor la nivel național, la nivelul UE și la nivel
mondial și în care se confirmă sprijinul pentru activitățile din cadrul G8, al G20 și al OCDE
cu privire la schimbul automat de informații. Cu aceeași ocazie, Consiliul a pus în discuție și o
revizuire a Directivei privind impozitarea economiilor urmărind lărgirea sferei sale de aplicare,
pentru a include toate tipurile de venituri din economii, precum și produsele care generează
dobândă. La 24 martie 2014, Consiliul a adoptat o directivă care aduce modificări Directivei UE
privind impozitarea economiilor (2003/48/CE). Directiva astfel modificată va lărgi domeniul
de aplicare al normelor actuale pentru a elimina anumite lacune existente, consolidând normele
UE în ceea ce privește schimbul de informații referitoare la veniturile din economii și permițând
statelor membre să combată într-un mod mai eficace evaziunea și frauda fiscală. Statele membre
vor avea drept termen data de 1 ianuarie 2016 pentru a adopta legislația națională necesară
pentru a se conforma directivei.
Consolidarea cadrului normativ al UE în domeniul impozitării întreprinderilor, în special în
ceea ce privește planificarea fiscală agresivă (tranzacțiile care implică prețuri de transfer, plățile

[3]A se vedea scrisoarea din 12 noiembrie 2014 a președintelui Comisiei, dl Juncker, și a vicepreședintelui acesteia, dl
Timmermans, adresată președinților Consiliului și Parlamentului.
[4]Documentul 9405/13 al Consiliului.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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efectuate în cadrul grupului), prevenirea competiției fiscale dăunătoare și respectarea în mai
mare măsură a legislației în materie de TVA pot contribui la eliminarea lacunelor existente în
materie de impozitare. Aceste lacune sunt examinate în cadrul procesului legislativ al UE. Până
în prezent s-au realizat progrese în ceea ce privește tratamentul fiscal al plăților efectuate în
cadrul grupului și în ceea ce privește tranzacțiile care implică prețuri de transfer[5]. Introducerea
unei baze fiscale consolidate comune a societăților (CCCTB) ar putea permite eliminarea
anumitor lacune care fac posibilă planificarea fiscală, precum și a majorității obstacolelor de
natură fiscală care afectează eficiența economică a pieței unice. Această propunere se află pe
agenda negocierilor de trei ani, însă nu s-au realizat progrese care să permită definitivarea ei.
Cu toate acestea, se estimează că propunerea va fi relansată, pe fondul diferitelor preocupări
suscitate de problema utilizării normelor fiscale în beneficiul companiilor multinaționale.
La nivel internațional, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește schimbul de informații.
Acordul din 29 octombrie 2014 privind punerea în aplicare anticipată a noului Standard al
OCDE pentru schimbul automat de informații în domeniul fiscal (AEOI) prevede că schimbul
de informații dintre părțile semnatare (50 de state, printre care cele 28 de state membre ale
UE) va începe în 2017, și nu în 2018 (părțile semnatare având obligația de a colecta aceste
informații începând cu data de 31 decembrie 2015). Legea conformității fiscale a conturilor
străine (FATCA) din SUA, care a fost adoptată în 2010, include elemente similare celor incluse
în standardul OCDE. Statele membre ale UE vor pune în aplicare AEOI începând din 2017 în
temeiul directivei revizuite privind cooperarea administrativă, menită să transpună Standardul
global al OCDE privind AEOI în legislația UE, astfel cum a convenit Consiliul la 14 octombrie
2014. Dispozițiile Directivei UE privind impozitarea economiilor sunt mai limitate, aceasta
urmând a fi suspendată în momentul în care AEOI va fi pus în aplicare.
Planul de acțiune al G20/OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor
(BEPS) urmărește eliminarea lacunelor din cadrul sistemelor fiscale naționale, care sunt
exploatate de companiile multinaționale pentru a evita plata impozitelor sau a-și reduce
veniturile impozabile.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

În mare, Parlamentul European și-a însușit liniile generale din programele Comisiei din
domeniul impozitării. În diferitele rapoarte elaborate, Parlamentul a subliniat că concurența
fiscală ar putea constitui, prin ea însăși, un instrument eficace de reducere a unui nivel de
impozitare ridicat și ar putea contribui la reducerea poverilor administrative, la creșterea
competitivității și la modernizarea modelului social european. Nevoia unei acțiuni la nivelul UE
a fost identificată în mai multe domenii, printre care: eliminarea discriminării, dublei impozitări
și a obstacolelor birocratice, trecerea la un sistem TVA definitiv, în care să fie aplicat pe deplin
principiul originii, argumentarea în favoarea principiului „poluatorul plătește” la impozitarea
energiei.
Menținerea principiului unanimității pentru adoptarea tuturor deciziilor privind impozitarea face
dificilă obținerea nivelului de coordonare fiscală de care are nevoie UE, iar Comisia a înaintat
propuneri în vederea introducerii votului cu majoritate calificată în legătură cu anumite aspecte
ale fiscalității. Cu toate acestea, statele membre nu au fost de acord cu aceste propuneri.

[5]Spre exemplu, prin intermediul Directivei 2014/86/UE din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2011/96/
UE privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre
(tratamentul fiscal al plăților efectuate în cadrul grupului).
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La 2 februarie 2010, Parlamentul European a adoptat un raport referitor la promovarea bunei
guvernanțe în chestiuni fiscale[6], în care a pledat pentru o politică fiscală responsabilă,
transparență și schimb de informații la toate nivelurile – național, european și mondial – și
concurență fiscală loială.
La 12 decembrie 2013, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la un apel privind asumarea
unui angajament măsurabil și obligatoriu de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale în UE[7],
pe baza planului de acțiune al Comisiei vizând combaterea fraudei fiscale. Parlamentul a salutat
eforturile Comisiei de a intensifica lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale, precum și a
planificării fiscale agresive, în vederea reducerii prejudiciului fiscal.
La 25 martie 2015, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la raportul anual 2014
privind fiscalitatea[8], care a fost elaborată de Comisia pentru afaceri economice și monetare.
Rezoluția identifică trei aspecte prioritare pentru politica fiscală a UE: (i) valorificarea la
maximum a avantajelor pieței interne prin intermediul politicii fiscale; (ii) lupta împotriva
fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a planificării fiscale agresive și a paradisurilor fiscale; și
(iii) promovarea unei coordonări fiscale viabile pentru o politică economică pe termen lung,
orientată spre creștere economică.
Rezoluția salută acordul privind schimbul automat de informații și se pronunță în favoarea
abolirii definitive a secretului bancar în UE începând cu iunie 2015. De asemenea, se solicită
încheierea de acorduri fiscale și cu țări terțe înainte de 30 iunie 2015, precum și adoptarea unor
acțiuni coordonate la nivelul UE, în vederea asigurării aplicării standardelor de transparență în
relația cu țările terțe, astfel încât să se integreze standardele respective în viitoarele acorduri
comerciale.
Dario Paternoster
05/2016

[6]JO C 341, 16.12.2010, p. 29.
[7]Texte adoptate, P7_TA(2013)0593.
[8]Texte adoptate, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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