
Fişe tehnice UE - 2017 1

IMPOZITAREA INDIRECTĂ

Printre impozitele indirecte se numără TVA-ul și accizele la tutun, alcool și energie. Sistemul
comun de TVA se aplică în general bunurilor și serviciilor care sunt cumpărate și vândute
pentru uz sau consum pe teritoriul UE. Accizele sunt percepute la vânzarea sau utilizarea
unor produse specifice. Activitățile legislative ale UE vizează coordonarea și armonizarea
legislației privind TVA și armonizarea accizelor la tutun, alcool și energie cu scopul de a
asigura funcționarea corectă a pieței interne.

1. TAXE DE TIP TVA

A. Temei juridic
Articolul 113 din TFUE.
B. Evoluția
Armonizarea TVA s-a petrecut în mai multe etape pentru a asigura transparența comerțului
intracomunitar. În 1970 s-a adoptat Decizia de a finanța bugetul Comunității Economice
Europene din resursele proprii ale Comunității. Acestea urmau să includă plăți bazate pe un
procentaj din TVA și obținute prin aplicarea unei rate comune de impozitare la o bază de calcul
determinată uniform. Directiva privind TVA, 2006/112/CE, adoptată în 2007 codifică aceste
modificări într-un act legislativ unic.
În 1985, Comisia a publicat „Cartea albă privind piața unică” (COM(1985)0310), a cărei parte
a III-a viza înlăturarea barierelor fiscale. Nevoia de acțiune în domeniul TVA a fost determinată
de „principiul destinației” aplicat tranzacțiilor dintre statele membre.
C. Rezultate
1. Sistemul TVA
a. Sistemul tranzitoriu
În 1987 Comisia a propus o tranziție la „principiul locului de origine” potrivit căruia tranzacțiile
dintre statele membre ar fi urmat să suporte, în mod normal, taxa deja prelevată în țara de origine,
pe care comercianții ar fi putut ulterior să o deducă ca taxă de intrare. În plus, Comisia a propus
instituirea unui sistem de compensare pentru a realoca TVA-ul încasat în țările de origine țărilor
de consum. Aceste propuneri au fost totuși considerate inacceptabile de statele membre. Ele
au revenit în mod alternativ la principiul locului de destinație pentru tranzacțiile comercianților
plătitori de TVA, punând, astfel, bazele sistemului tranzitoriu care a intrat în vigoare în 1993
(Directivele 91/680/CEE și 92/111/CEE).
b. O strategie viabilă în vederea îmbunătățirii sistemului actual
Începând cu anul 2000, Comisia a adoptat măsuri de îmbunătățire a „normelor tranzitorii” aflate
în vigoare la momentul respectiv. La momentul actual, principalul instrument legislativ al UE
în materie de TVA este Directiva privind TVA (2006/112/CE). După aceasta, în 2008 au urmat
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Directiva 2008/8/CE și Directiva 2008/9/CE. Din acel moment înainte, TVA-ul pe serviciile
prestate între întreprinderi urma să fie impozitat în țara în care erau prestate serviciile.
În 2005 s-au pus bazele pentru o aplicare mai uniformă a normelor UE (Regulamentul de punere
în aplicare (UE) nr. 282/2011). Acum toate statele membre aveau posibilitatea de a aplica norme
speciale pentru a simplifica aplicarea TVA. Adoptarea Regulamentului (CE) nr. 37/2009 privind
cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată în vederea combaterii fraudei
fiscale legate de operațiunile intracomunitare a adus îmbunătățiri sistemului.
2. Ratele TVA
Directiva 92/77/CEE a prevăzut o rată normală minimă de 15 % care urma să fie verificată
din doi în doi ani. Consiliul a extins ulterior durata de valabilitate a ratei minime standard de
TVA de 15% până la sfârșitul lui 2017. Ratele reduse de TVA au fost de mai multe ori prilej
de controverse între statele membre. Cu toate acestea, a fost adoptată Directiva 2009/47/CE
privind ratele reduse de TVA în cazul serviciilor prestate la nivel local care folosesc intensiv
forța de muncă. În 2016 Comisia a adoptat o propunere de directivă a Consiliului pentru ca
statele membre să le aplice publicațiilor electronice același rate de TVA pe care le aplică în
prezent publicațiilor tipărite. Parlamentul a aprobat propunerea Comisiei în iunie 2017.
3. Evoluții recente
În 2010 Comisia a publicat o Carte Verde privind viitorul taxei pe valoarea adăugată
(COM(2010)0695). Obiectivul a fost de a deschide o discuție despre regimul de TVA. În 2012
Comisia a înființat un grup de experți pentru TVA („Comitetul pentru TVA”), care publică
periodic orientări.
La 7 aprilie 2016 Comisia a prezentat un Plan de acțiune pentru modernizarea regimurilor de
TVA din UE. El cuprinde principii menite să stea la temelia unui viitor regim unitar de TVA
european, măsuri pe termen scurt pentru combaterea fraudei în materie de TVA, planuri pentru
revizuirea din temelii a ratelor reduse de TVA și propuneri de simplificare a normelor în materie
de TVA și anunță un pachet legislativ în domeniul TVA cu măsuri menite să le facă viața mai
ușoară IMM-urilor. Punctul central al planului este propunerea de a trece, în cazul furnizării
transfrontaliere de produse, la principiul țării de destinație. Astfel, TVA-ul ar trebui plătit de
exportator în statul membru în care livrează marfa. Într-o primă etapă acest principiu se va aplica
doar livrărilor între întreprinderi. Planul de acțiune mai prevede, de asemenea, două variante
pentru a acorda mai multă flexibilitate statelor membre la introducerea ratelor reduse de TVA.
În 2017 Comisia va prezenta o serie de propuneri legislative derivate din Planul de acțiune,
printre care o propunere de regim de TVA definitiv pentru comerțul transfrontalier și o propunere
privind reformarea ratelor de TVA.
D. Rolul Parlamentului European
Conform legislației Uniunii în domeniul TVA, rolul Parlamentului se limitează la procedura de
consultare. În 2014 PE a adoptat o rezoluție referitoare la propunerea Comisiei (retrasă ulterior)
de directivă de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește sistemul comun de TVA
cu referire la o declarație standard de recuperare a TVA; La 24 noiembrie 2016, Parlamentul a
adoptat o rezoluție referitoare la Planul de acțiune al Comisiei, salutând intenția de a propune
un regim de TVA definitiv și alte măsuri de combatere a fraudei.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=RO&reference=P7-TA-2014-0138
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2. ACCIZELE LA ALCOOL, TUTUN ȘI ENERGIE

A. Temei juridic
Articolul 113 din TFUE și articolul 192 din TFUE cu privire la impozitarea energiei, în vederea
realizării obiectivelor menționate la articolul 191 din TFUE.
B. Obiective
Nivelurile și structurile accizelor variază între statele membre, afectând competiția.
Discrepanțele mari dintre taxele pe un anumit produs pot duce la deplasarea bunurilor în funcție
de taxe, la pierderea veniturilor și la fraudă. Încă de la începutul anilor 1970 s-au făcut încercări
de armonizare atât a structurilor, cât și a ratelor, dar progrese nu prea s-au văzut.
C. Rezultate
1. Dispoziții generale
Directiva 2008/118/CE privind regimul general al accizelor stabilește un regim general pentru
produsele supuse accizelor, pentru a garanta libera circulație a mărfurilor și, prin urmare, buna
funcționare a pieței interne a Uniunii Europene.
2. Alcoolul
O chestiune esențială legată de impozitarea alcoolului a reprezentat-o măsura în care diferite
produse sunt în concurență între ele. Comisia (COM(1979)0261) și Curtea de Justiție a Uniunii
Europene (cauza 170/78, Rec., 1985) au adoptat tradițional poziția că toate băuturile alcoolice
sunt substituibile și concurente între ele. Abia în 1992 a fost adoptată Directiva 92/83/CEE care
definește produsele pentru care se percep accize și metoda de stabilire a acestora. Ea a fost
urmată de două directive importante (92/84/CEE și 92/83/CEE). O propunere de modificare a
Directivei 92/84/CEE (apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice) a fost retrasă
în martie 2015 deoarece Consiliul nu a reușit să ajungă la un consens pe această temă.
În cadrul platformei privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), Comisia a făcut o
evaluare a Directivei 92/83/CEE, concretizată printr-un raport prezentat Consiliului, prezentat
în octombrie 2016. Ulterior Consiliul a adoptat concluzii și a invitat Comisia să deruleze studii la
obiect și să pregătească eventual o propunere legislativă. Comisia a început lucrările pregătitoare
în 2017.
3. Produse din tutun
Structura de bază a accizelor la tutun a fost integrată într-o directivă consolidată (2011/64/
CE). Față de propunerile inițiale ale Comisiei, s-a reușit doar stabilirea unor rate minime.
Există diverse categorii de produse din tutun supuse impozitării. Taxele la țigări trebuie să
constea dintr-o cotă proporțională („ad valorem“), combinată cu o acciză specifică. Alte tipuri
de produse din tutun sunt supuse fie unei accize proporționale, fie uneia specifice, fie unei așa-
numite accize combinate.
Urmând aceeași cale ca și în cazul accizelor la alcool, evaluarea REFIT a scos la iveală
oportunități pentru revizuirea Directivei aplicabile produselor din tutun. Consiliul a invitat
Comisia să efectueze lucrări pregătitoare pentru o propunere legislativă.
4. Produse energetice (uleiuri minerale, gaz, curent electric, energie din surse alternative,
carburant pentru aeronave)
Structura de bază a accizelor la uleiurile minerale în cadrul Comunității a fost stabilită
în 1992. Ca și în cazul alcoolului și tutunului și în acest caz planurile inițiale au fost
ambițioase (armonizare totală) dar s-au stabilit în final doar rate minime. Propunerile Comisiei

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0676&qid=1499871418700&from=EN
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din 1997 au fost adoptate cu modificări semnificative (Directiva 2003/96/CE, derogări în
Directivele 2004/74/CE și 2004/75/CE).
Singurul rezultat concret al Comunicării Comisiei din anul 2000 cu privire la impozitarea
carburanților pentru aviație (COM(2000)0110) a fost faptul că Directiva 2003/96/CE prevede
scutirea obligatorie a produselor energetice furnizate pentru a fi utilizate drept carburanți pentru
navigație aeriană, cu excepția navigației aeriene în scopuri private de agrement. Astfel, această
directivă a introdus pentru prima oară dispoziții care permit statelor membre să impoziteze
carburanții pentru aeronave pentru zborurile interne și, prin intermediul acordurilor bilaterale,
carburanții utilizați pentru zborurile intracomunitare.
În 2001 au fost propuse măsuri pentru a promova utilizarea biocombustibililor, inclusiv
posibilitatea aplicării unei rate reduse a accizelor, care au fost incluse în Directiva 2003/30/CE
adoptată în 2003.
5. TVA pentru alți combustibili
În 2002 a fost înaintată o propunere privind TVA-ul care se aplică gazelor naturale și
electricității, care stabilește ca loc de impozitare a întreprinderilor locul în care este stabilit
cumpărătorul. În cazul consumatorilor finali, acesta este locul consumului. Această propunere
a fost, de asemenea, între timp adoptată (Directiva 2003/92/CE).
6. Inițiative recente
Ultima inițiativă a Comisiei a fost o propunere de directivă privind impozitarea energiei
(COM(2011)0169) care urmărește modernizarea reglementărilor în domeniul impozitării
produselor energetice. Statele membre ar avea astfel posibilitatea de a-și redefini structurile de
impozitare generale în așa fel încât, prin transferarea sarcinii fiscale de la impozitarea muncii
la impozitarea consumului, să contribuie la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă.
Propunerea a fost retrasă în martie 2015.
D. Rolul Parlamentului European
1. Impozitarea alcoolului și a tutunului
În rezoluția sa din 2002 privind politica fiscală a UE, Parlamentul a condamnat politica
Comisiei privind accizele la tutun și alcool și este de reținut că nu susține ideea unei armonizări
ascendente. În 2009, Parlamentul s-a declarat în favoarea unei creșteri progresive a taxelor la
țigări și la alte produse din tutun, însă nu la nivelul propus de Comisie.
2. Impozitarea uleiurilor minerale/ impozitarea energiei
În rezoluția sa din 2002 privind politica fiscală, Parlamentul a afirmat „că principiul «poluatorul
plătește» trebuie să fie aplicat pe scară mai largă, în special în sectorul produselor energetice”.
În octombrie 2002, PE a acordat un aviz favorabil în ceea ce privește propunerile legate
de biocombustibili și a adoptat amendamente vizând consolidarea propunerilor. În 2012
Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la propunerea de directivă privind impozitarea
energiei, care a fost retrasă ulterior.
Dražen Rakić
11/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=RO&reference=P7-TA-2012-136
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