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SUGESTII

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

1. subliniază că, în general, costurile totale generate de evaziunea fiscală în UE sunt mai 
ridicate decât totalul bugetelor de sănătate din Uniune și că, dacă evaziunea fiscală ar 
putea fi oprită, toate deficitele UE ar putea fi acoperite în doar 8,8 ani1; 

2 constată că definiția paradisurilor fiscale nu mai este actuală și că metodele (semi-) legale 
de evitare sau de reducere a obligațiilor fiscale devin din ce în ce mai frecvente în statele 
membre: de exemplu, transferurile pe teritoriul și înafara Țărilor de Jos prin intermediul 
așa numitelor societăți „cutie poștală” sunt estimate la 8 000 de miliarde EUR într-un 
singur an; 

3. subliniază că evaziunea fiscală la scară mare practicată de companiile mari are un efect 
devastator asupra disciplinei de plată a taxelor atât a companiilor mai mici, cât și a 
persoanelor fizice, întrucât evaziunea fiscală pare să fie norma acceptată; 

4. regretă că sume imense plătite Uniunii de către cele mai mari companii producătoare de 
tutun pe baza acordurilor nu au fost utilizate pentru măsuri sau programe anti-fraudă, ci au 
fost „confiscate în proporție de 90%” de către statele membre, care le-au adăugat, sub 
formă de venit, la bugetele lor respective;  

5. subliniază că evaziunea fiscală în materie de TVA are un efect direct atât asupra 
economiilor statelor membre, cât și asupra bugetului UE; reamintește că, potrivit Curții de 
Conturi, „evaziunea în materie de TVA afectează interesele financiare ale statelor membre 
și are un impact asupra bugetului UE întrucât conduce la colectarea unei sume mai mici în 
contul resurselor proprii bazate pe TVA.  Această pierdere este compensată prin resursele 
proprii bazate pe VNB, având ca efect distorsionarea contribuțiilor individuale ale statelor 
membre la bugetul UE. Mai mult, frauda fiscală subminează buna funcționare a pieței 
interne și constituie un obstacol în calea unei concurențe loiale”2;

6. constată că sistemul de TVA din UE contribuie într-o manieră semnificativă la veniturile 
publice - 21% în 20093 - fiind însă în același timp cauza unui nivel foarte ridicat atât al 
costurilor de conformare, care nu sunt necesare, cât și al evaziunii fiscale;

7. constată faptul că, de la introducerea sa, modelul de colectare a TVA a rămas neschimbat; 
subliniază că acest model este învechit, având în vedere multiplele schimbări care au avut 

                                               
1 Closing the European Tax Gap, respectiv „Stoparea prejudiciilor fiscale din Europa”, un raport de Richard 

Murphy FCA, director al Tax Research UK, pentru Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și 
Democraților din Parlamentul European.

2 Raportul special al Curții de Conturi nr. 13/2011, p. 11, punctul 5. 
3 Studiu al Parlamentului European intitulat Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market

(Simplificarea și modernizarea TVA-ului pe piața unică digitală), disponibil în limba engleză la adresa: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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loc în sfera economică și tehnologică, conducând astfel la pierderi substanțiale de taxe 
vamale, TVA și accize;

8. regretă blocarea de către Consiliu a două inițiative importante menite să combată frauda în 
materie de TVA, și anume Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce 
privește un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA 
(COM(2012)0428) și Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
2006/112/CE cu privire la aplicarea opțională și temporară a mecanismului de taxare 
inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă 
(COM(2009)0511);

9. subliniază că buna funcționare a sistemului vamal are consecințe directe pentru calcularea 
TVA; este profund îngrijorată de faptul că controalele vamale de pe teritoriul UE nu 
funcționează corespunzător, ducând la pierderi semnificative în materie de TVA1; 
consideră inacceptabil faptul că în cele mai multe state membre autoritățile fiscale nu au 
acces direct la informațiile vamale, verificarea încrucișată automată cu informațiile fiscale 
nefiind, așadar, posibilă; subliniază faptul că crima organiză este conștientă de slăbiciunile 
sistemului actual;

10. subliniază faptul că procedurile juridice împotriva fraudei fiscale sunt greoaie și de lungă 
durată iar cei care au fost găsiți vinovați primesc în final pedepse relativ ușoare, ceea ce 
conferă fraudei fiscale caracterul unei crime fără risc;  

11. subliniază potențialul e-guvernării pentru creșterea transparenței și combaterea fraudei și a 
corupției, contribuind, astfel, la protejarea fondurilor publice; subliniază că Europa se află 
în urma partenerilor săi industriali, printre altele din cauza lipsei interoperabilității dintre 
sisteme2; subliniază că Europa trebuie să își intensifice eforturile pentru a implementa o 
nouă generație de e-guvernare care ar asigura o mai mare transparență în cadrul finanțelor 
publice;

12. regretă incapacitatea Comisiei și a statelor membre de a asigura punerea în aplicare la 
timp a Codului Vamal Modernizat; subliniază că beneficiile economice estimate, dar 
pierdute din cauza întârzierii punerii în aplicare a Codului Vamal Modernizat, se ridică la 
economii operaționale de aproximativ 2,5 miliarde EUR anual sub formă de costuri de 
conformitate, în cazul aplicării unui regim maxim, și chiar la 50 de miliarde EUR pe piața 
comercială internațională lărgită3.

                                               
1 În Raportul său special nr. 13/2011, Curtea de Conturi a constatat că doar aplicarea procedurii vamale 42 a 

reprezentat în 2009 pierderi extrapolate de aproximativ 2 200 de milioane EUR în șapte state membre 
auditate de Curte, reprezentând 29 % din TVA-ul aplicabil în mod teoretic la valoarea impozabilă a tuturor 
importurilor realizate, în 2009, în temeiul procedurii vamale 42 în cele șapte state membre respective.

2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor: O agendă digitală pentru Europa COM(2010/245).

3 Studiu al Parlamentului European intitulat Roadmap to Digital Single Market (Foaie de parcurs către 
piața unică digitală), disponibil în limba engleză la adresa: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.p
df
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