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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât lupta împotriva fraudei fiscale este în mare măsură de competența statelor 
membre; întrucât, cu toate acestea, libera circulație a bunurilor și serviciilor pe piața 
comunitară face dificilă combaterea acestui tip de fraudă de către statele membre în mod 
individual, 

B. întrucât, în temeiul articolelor 10 și 280 din Tratatul CE, statele membre trebuie să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care decurg din tratat și pentru 
a-și coordona acțiunile în vederea protejării intereselor financiare ale Comunității,

C. întrucât frauda fiscală constituie o problemă globală din ce în ce mai acută, care reprezintă 
între 2 și 2,5% din PIB-ul Uniunii Europene, fiind cuprinsă între 200 și 250 de miliarde 
EUR1;

1. subliniază că lupta împotriva fraudei fiscale nu poate fi gestionată în mod separat; 
evidențiază faptul că o abordare coordonată a Comunității în vederea consolidării 
cooperării între statele membre, precum și a cooperării cu țări terțe, reprezintă o necesitate 
evidentă;

2. atrage atenția asupra faptului că frauda de tip „carusel” (frauda bazată pe veriga lipsă) este 
adesea comisă la nivel transfrontalier între mai multe state membre, prin reimportarea și 
reexportarea mărfurilor;

3. observă că, prin propunerea de introducere a sistemului de impozitare la beneficiar, 
Comisia caută noi modalități de reducere a fraudei fiscale prin modificarea sistemului 
TVA actual;

4. critică mecanismul de impozitare la beneficiar și proiectele pilot prevăzute în acest sens; 
consideră că un mecanism facultativ de impozitare la beneficiar ar conduce la existența 
unui sistem de dublă impozitare, care ar crea în final un mediu fiscal mai complex, ar 
genera incertitudine juridică, și ar avea un impact negativ asupra mediului de afaceri, în 
special asupra întreprinderilor mici și mijlocii;

5. solicită continuarea și intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale, prin consolidarea 
rețelelor de cooperare existente în prezent între statele membre și dezvoltarea în paralel a 
unor măsuri inovatoare la nivelul Uniunii Europene, fără a impune însă măsuri birocratice 
nejustificate autorităților respective sau contribuabililor; salută, în acest sens, recentele 
propuneri ale Comisiei de modificare a Directivei privind TVA-ul și a Regulamentului 
privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată 
(COM(2008)0147); 

                                               
1 Comunicatul de presă al Comisiei: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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6. solicită crearea, până la sfârșitul actualei legislaturi, a unui grup operativ axat pe evaluarea 
posibilelor metode de coordonare pentru combaterea transfrontalieră a fraudei fiscale.
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