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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 

Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind 

cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul 

taxei pe valoarea adăugată 

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)) 

(Procedura de consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2017)0621), 

– având în vedere Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind 

cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul 

taxei pe valoarea adăugată (14390/2017), 

– având în vedere articolul 113 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) și 

articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0407/2017), 

– având în vedere articolul 78c și articolul 108 alineatul (8) din Regulamentul său de 

procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-

0147/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului 

Norvegiei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului și Directiva 2010/24/UE a Consiliului pun la 

dispoziție cadrul juridic pentru cooperarea statelor membre în vederea prevenirii și combaterii 

fraudelor și pentru recuperarea creanțelor în domeniul TVA. 

Cu toate acestea, experiența din statele membre a arătat că fraudatorii exploatează deseori 

deficiențele din cadrul controlului tranzacțiilor care implică societăți situate în țări terțe. 

Frauda în domeniul TVA care implică operatori din țări terțe reprezintă un risc îndeosebi în 

sectoarele telecomunicațiilor și serviciilor electronice. Având în vedere dezvoltarea 

sectoarelor respective, instrumente mai eficace pentru combaterea acestui tip de fraudă sunt 

esențiale pentru a proteja bugetele publice. Obiectivul general al acestor acorduri ar fi să se 

stabilească un cadru de asistență reciprocă pentru a combate fraudele transfrontaliere în 

materie de TVA și a ajuta fiecare țară să recupereze TVA-ul care i se datorează. Acordurile de 

cooperare cu vecinii și partenerii comerciali ai UE ar îmbunătăți șansele statelor membre să 

identifice și să combată fraudele în materie de TVA și ar stopa pierderile financiare pe care 

acestea le cauzează.  

Prin urmare, cooperarea cu țările terțe este esențială pentru a combate fraudele în domeniul 

TVA. Norvegia este unul dintre membrii Spațiului Economic European care are un sistem de 

TVA similar celui aplicat în UE și, de asemenea, o bună tradiție de cooperare în domeniul 

TVA cu statele membre ale UE.  

În 2009, Norvegia a jucat un rol-cheie atunci când a informat statele membre despre frauda 

TVA prin intermediul firmelor-fantomă în domeniul creditelor de carbon. Între 2009 și 2012, 

autoritățile fiscale norvegiene au comunicat autorităților statelor membre informații cu privire 

la tranzacții frauduloase în valoare totală de 2 703 milioane EUR. De asemenea, funcționari 

norvegieni au participat la controale multilaterale cu unele state membre în sectorul energetic 

și au fost invitați ca observatori în cadrul Observatorului TVA. În plus, Norvegia a informat 

mai multe state membre despre tranzacțiile firmelor-fantomă care au exploatat platformele 

norvegiene pentru plăți alternative. 

Acest fapt evidențiază avantajele cooperării cu Norvegia pentru statele membre. Totuși, dat 

fiind actualul cadru juridic, cooperarea administrativă cu Norvegia este ocazională și posibilă 

doar în baza unor acorduri bilaterale între Norvegia și state membre individuale, a Convenției 

nordice sau a unor rare invitații adresate Norvegiei de a participa la reuniunile Observatorului 

TVA în calitate de observator.  

Raportorul este de aceeași părere cu Comisia că acest acord bilateral dintre UE și Norvegia va 

pune la dispoziție un cadru juridic solid pentru o bună cooperare între Norvegia și statele 

membre. Cooperarea în cauză se bazează pe structura de cooperare care este în vigoare în 

prezent între statele membre ale UE și va beneficia de aceleași instrumente, precum platforme 

electronice și formulare electronice.  

Raportorul salută acest acord și încurajează statele membre să mandateze Comisia să 

negocieze acorduri similare cu privire la cooperarea în domeniul TVA și cu alte țări 

SEE/AELS. 
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VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ 
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