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Ref.: Petiția nr. 0666/2008, adresată de Gert Vercauteren, de cetățenie belgiană, privind 
acordurile legate de evitarea dublei impozitări și modul de operare al acestora în 
cadrul Comunității

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că acordurile privind dubla impozitare sunt fundamentale pentru 
funcționarea corectă a pieței interne și pentru libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a 
capitalului și a lucrătorilor. Acesta menționează că UE a luat deja măsuri în domeniul 
impozitării directe, și anume Directiva privind impozitarea veniturilor din economii și 
regulamentul comunitar privind dividendele, dobânzile și redevențele. Petiționarul solicită 
Parlamentului European să ia măsuri pentru: 1) a stipula într-o directivă faptul că, în cazul în 
care nu există nicio înțelegere legată de dubla impozitare între două state membre, ar trebui să 
se aplice modelul OCDE sub forma unui acord bilateral, 2) a stabili reglementările de evitare 
a dublei impozitări într-o singură directivă europeană, și 3) a împuternici Comisia în vederea 
stabilirii unor acorduri pentru evitarea dublei impozitări în numele tuturor statelor membre.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2008

Convențiile fiscale: principii generale
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Convențiile privind dubla impozitare pe venituri și pe avere reprezintă sursa principală a 
legislației fiscale internaționale. Aceste convenții - de cele mai multe ori bilaterale -
constituie, în ansamblul lor, o rețea importantă care leagă între ele statele lumii.

Acestea vizează rezolvarea conflictelor generate de suprapunerea competențelor fiscale ale 
statelor. Conflictele respective au la bază aplicarea în același timp a acelorași principii fiscale 
la nivelul diverselor state. Într-adevăr, impozitarea internațională se bazează pe combinația a 
două principii: principiul sursei și principiul locului de reședință. Însă aceste principii unanim 
recunoscute și puse în aplicare duc în mod inevitabil la conflicte de jurisdicție: pe lângă faptul 
că rezidenții sunt supuși impozitului național pe veniturile din străinătate, nerezidenții, la 
rândul lor, sunt supuși impozitului național pe veniturile provenite din surse interne. Având în 
vedere că majoritatea țărilor pun în aplicare aceste două principii în același timp, se poate 
întâmpla - destul de frecvent - ca impozitarea să se suprapună. Obiectul convențiilor fiscale 
bilaterale este, prin urmare, favorizarea schimburilor internaționale prin eliminarea dublei 
impozitări care rezultă din suprapunerea respectivă.

Convențiile fiscale respectă standarde, modele (în special modelele elaborate de ONU și de 
OCDE), principii stabilite și recunoscute pe plan internațional.

Convențiile fiscale ale statelor membre ale UE

În interiorul Uniunii Europene, rețeaua de convenții bilaterale a evoluat foarte rapid în ultimii 
ani.

Rețeaua de convenții fiscale dintre cele 15 state membre mai vechi ale UE era deja completă 
la 1 ianuarie 2005. Cu toate că cele 12 noi state membre nu aveau nicio obligație de a încheia 
convenții fiscale cu ceilalți parteneri din UE înainte de aderare și deși aceste convenții fiscale 
nu făceau parte - pe plan formal - din capitolul fiscal al acquis-ului comunitar, la 1 ianuarie 
2009, doar 11 din cele 351 de convenții fiscale bilaterale posibile împotriva dublei impozitări 
între statele membre ale UE nu vor fi intrat încă în vigoare.

Convențiile fiscale reprezintă un instrument foarte important pentru buna funcționare a pieței 
interne, însă, la ora actuală, legiuitorul comunitar nu a legiferat în această privință. De 
asemenea, nu există un model european de convenție preventivă privind dubla impozitare: 
toate statele membre ale UE se inspiră din modelul elaborat de OCDE (majoritatea făcând 
parte și din această organizație).

Convențiile fiscale și legislația comunitară

Legislația comunitară prevalează asupra acestor acorduri de drept internațional încheiate între 
state membre, însă recunoaște în mod explicit rolul și importanța acestora. Nu numai articolul 
293 din Tratatul CE solicită statelor membre începerea de negocieri „… pentru a asigura 
eliminarea dublei impozitări în cadrul Comunității”, ci și mai multe directive conțin trimiteri 
explicite la principiile înscrise în convențiile bilaterale (a se vedea, în special, 90/434/CEE, 
„fuziuni” și 90/435/CEE, „societate-mamă/filială”) ceea ce contribuie, într-o anumită măsură, 
la interpretarea legislației comunitare.

Cu toate acestea, în materie de fiscalitate directă, raporturile dintre legislația comunitară și 
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dispozițiile convențiilor s-au dovedit a fi conflictuale cu diferite ocazii. Este adevărat că 
aceste două ramuri ale legislației urmăresc atât obiective, cât și logici diferite. În vreme ce 
dispozițiile convențiilor vizează cu precădere reglementarea raporturilor dintre state, prin 
repartizarea dreptului de impozitare al statelor contractante, legislația fiscală comunitară se 
înscrie în marele proiect de creare a unei piețe unice, fără frontiere interne.

Însă, așa cum Curtea de Justiție a statuat în mai multe rânduri, în ciuda absenței măsurilor de 
armonizare, deși „…materia impozitelor directe nu aparține ca atare competenței 
Comunității, nu este mai puțin adevărat că statele membre trebuie să își exercite 
competențele proprii cu privire la respectarea legislației comunitare” (C-279/93, 
Schumacker, punctul 21).

Din punctul de vedere al legislației comunitare, acordurile în materie fiscală trebuie să 
respecte, în special, cerințele pieței interne privind nediscriminarea și cele patru libertăți 
fundamentale enunțate în Tratatul de instituire a Comunității Europene. În această privință, 
unele hotărâri ale CEJ (1) au evidențiat cazuri de discriminare a cetățenilor și a întreprinderilor 
comunitare care au rezultat din formularea și/sau punerea în aplicare a unor convenții contrare 
principiilor tratatului. Astfel, Curtea solicită adaptarea la principiile în cauză a anumitor 
prevederi ale convențiilor privind eliminarea dublei impozitări sau a dispozițiilor naționale de 
punere în aplicare.

Convențiile fiscale în cadrul pieței interne

Necesitatea clarificării regimului relațiilor fiscale dintre statele membre ale UE și a asigurării 
compatibilității acestuia cu Comunitatea și cu legislația comunitară nu este o exigență recentă. 
Încă din anii ’60, Comitetul Neumark a examinat problema dublei impozitări în cadrul pieței 
comune și a subliniat importanța unei reforme a sistemului convențiilor bilaterale. Comitetul 
sugera, în concluziile sale, adoptarea unei convenții multilaterale în vederea evitării dublei 
impozitări.

Mai recent și în cadrul strategiei generale privind problemele fiscale transfrontaliere cu care 
se confruntă persoanele fizice și întreprinderile care desfășoară activități pe piața internă, 
Comisia a inițiat o examinare amănunțită a eventualelor incompatibilități dintre Tratatul CE și 
convențiile bilaterale (în materie de dublă impozitare) încheiate între statele membre, precum 
și între acestea și țări terțe.

În iunie 2005, Comisia a prezentat, într-un document de lucru disponibil pe site-ul său 
internet(2), o analiză generală a problemelor privind convențiile fiscale, examinând în special 
efectele anumitor hotărâri ale Curții de Justiție în acest domeniu, precum și a eventualelor 
soluții, cum ar fi elaborarea unei versiuni proprii UE a modelului de convenție al OCDE sau 
stabilirea unei convenții fiscale multilaterale aplicabile la nivelul UE. În noiembrie 2006, 
chestiunea convențiilor fiscale a făcut obiectul unei ședințe extraordinare cu statele membre în 

                                               
1 A se vedea, de exemplu, hotărârea Curții din 23 septembrie 2003, cauza C-58/01 (Océ Van der Grinten), 
punctul 54; din 12 decembrie 2002, cauza C-385/00 (F.W.L. de Groot/Staatssecretaris van Financiën) punctele 
84, 94, 99 și urm.; din 8 martie 2001, cauza 397/98 (Metallgesellschaft), punctele 71 și urm.; din 18 noiembrie 
1999, cauza C- 200/98 (X AB și Y AB) punctele 10 și 31.
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLawTaxTreaties_en.pdf.
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cadrul Grupului de lucru IV – Fiscalitate directă.
Convențiile fiscale și dreptul de inițiativă al Comisiei europene

Comisia apreciază valoarea argumentelor petiționarului și consideră că un instrument de drept 
comunitar - în special o directivă - sau o convenție multilaterală ar putea reprezenta un 
obiectiv pe termen lung. Cu toate acestea, având în vedere că fiscalitatea directă ține în primul 
rând de competența statelor membre și de principiile de subsidiaritate și unanimitate care 
caracterizează fiscalitatea comunitară, Comisia preferă, în momentul de față, să adopte o 
viziune mai pragmatică, pe baza cadrului actual al convențiilor bilaterale.

Aceasta estimează că ar fi pe deplin posibil să se găsească o soluție satisfăcătoare la 
problemele cele mai urgente privind piața internă, printr-o mai bună coordonare a dispozițiilor 
fiscale naționale și a celor din convenții, precum și prin ameliorarea procedurilor de rezolvare 
a litigiilor.

Fiind foarte conștientă, totuși, de impactul convențiilor asupra pieței interne, Comisia 
intenționează să lanseze, în 2009, o consultare publică, care să implice atât persoanele fizice, 
cât și pe cele juridice, pentru a aduna elemente concrete, în special în ceea ce privește 
obstacolele pe care convențiile fiscale nu reușesc să le elimine, precum și mecanismul actual, 
în vederea evitării și eliminării dublei impozitări.

Ulterior, Comisia va pregăti o comunicare care va sintetiza informațiile obținute și va indica 
acțiunile pe care intenționează să le întreprindă în acest domeniu.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Convențiile fiscale: principii generale

Convențiile privind dubla impozitare vizează rezolvarea conflictelor generate de suprapunerea 
competențelor fiscale ale statelor. Obiectivul convențiilor fiscale bilaterale este favorizarea 
schimburilor internaționale prin eliminarea dublei impozitări care rezultă din suprapunerea 
respectivă.

Convențiile fiscale respectă în general modele (în special modelele elaborate de ONU și de 
OCDE) și principii stabilite și recunoscute pe plan internațional.

Convențiile fiscale ale statelor membre ale UE

În prezent, prevenirea sau eliminarea dublei impozitări în cadrul UE este asigurată în principal 
prin rețeaua de convenții fiscale bilaterale încheiate între statele membre. La 1 iulie 2009, 
această rețea era aproape completă întrucât doar 11 din cele 351(1) de convenții fiscale, 
susceptibile a fi încheiate între statele membre ale UE, nu vor fi intrat încă în vigoare (a se 
vedea tabelul din anexă).
                                               
1 În realitate, 349, ținând cont de Convenția încheiată între țările nordice pentru evitarea dublei impozitări în 
materie de impozite pe venit și pe avere din 23 septembrie 1996, care înlocuiește posibilele convențiile bilaterale 
încheiate între Danemarca, Finlanda și Suedia. 
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Convențiile fiscale pot reprezenta un instrument important pentru buna funcționare a pieței 
interne, însă, la ora actuală, negocierea acestora ține exclusiv de competența statelor membre, 
și nu a legiuitorului comunitar. De asemenea, nu există un model european de convenție 
preventivă privind dubla impozitare, cu toate că toate statele membre ale UE se inspiră din 
modelul elaborat de OCDE.

Convențiile fiscale și legislația comunitară

Din punctul de vedere al legislației comunitare, convențiile fiscale bilaterale trebuie să 
respecte, în special, cerințele pieței interne privind nediscriminarea și cele patru libertăți 
fundamentale enunțate în Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Astfel, unele hotărâri ale CEJ au evidențiat cazuri de discriminare a cetățenilor și a 
întreprinderilor comunitare care au rezultat din formularea și/sau punerea în aplicare a unor 
convenții contrare principiilor tratatului.

Convențiile fiscale și dreptul de inițiativă al Comisiei europene

Comisia apreciază valoarea argumentelor petiționarului.

În această privință, au fost examinate deja, în 2005, mai multe piste posibile împreună cu 
statele membre, inclusiv elaborarea unei versiuni proprii UE a modelului de convenție fiscală 
a OCDE, sau stabilirea unei convenții fiscale multilaterale aplicabile la nivelul UE. În 
noiembrie 2006, chestiunea convențiilor fiscale a făcut, de asemenea, obiectul unei ședințe 
extraordinare cu statele membre în cadrul Grupului de lucru IV - Fiscalitate directă.

De asemenea, în cadrul inițiativei de coordonare a sistemelor fiscale care a fost lansată în 
decembrie 2006, serviciile Comisiei studiază în prezent măsurile care ar putea fi avute în 
vedere în special în contextul noilor evoluții internaționale, cum ar fi noul articol 25 alineatul 
(5) din modelul de convenție OCDE privind procedura de arbitraj. O abordare pragmatică ar 
putea să consiste, pe baza rețelei existente a convențiilor, în ameliorarea procedurilor de 
soluționare a litigiilor. De exemplu, clauza de arbitraj prevăzută de Convenția din 23 iulie 
1990 (90/436/CEE)1 se limitează, în prezent, la cazurile de dublă impozitare legate de 
prețurile de transfer, însă ar putea fi extinsă la alte litigii fiscale. În plus, ar putea fi avută în 
vedere o mai bună coordonare a politicii statelor membre în materie de convenții.

În lumina acestor evoluții, un instrument de drept comunitar - în special o directivă - sau o 
convenție multilaterală ar putea reprezenta un obiectiv de urmărit pe termen mai lung. Cu 
toate acestea, ținând cont de principiul subsidiarității, de competența de principiu a statelor 
membre în materie de fiscalitate directă și de regula unanimității în acest domeniu la nivel 
comunitar, Comisia consideră că ar trebui avută în vedere, pe termen scurt, o soluție care ar 
putea să se bazeze în mod eficient pe cadrul actual al convențiilor bilaterale.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274:cs&lang=fr&list=163274:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hw
ords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
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Aceasta estimează, de asemenea, că ar fi posibil să se găsească o soluție satisfăcătoare la 
problemele cele mai urgente privind piața internă, printr-o mai bună coordonare a dispozițiilor 
fiscale naționale și a celor din convenții, precum și prin ameliorarea procedurilor de 
soluționare a litigiilor bilaterale.

De aceea, conștiente de impactul convențiilor bilaterale asupra pieței interne, serviciile 
Comisiei analizează oportunitatea de a lansa o consultare publică, care să vizeze culegerea de
elemente concrete, cantitative și calitative în ceea ce privește dificultățile cu care continuă să 
se confrunte contribuabilii, în ciuda convențiilor fiscale existente și a mecanismelor actuale de 
reducere și eliminare a dublei impozitări. Această consultare publică va permite Comisiei să 
pregătească mai bine o eventuală inițiativă politică în acest domeniu.


