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Raport A8-0215/2018 

Roberts Zīle 

Măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată 

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 

Articolul 7 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Cererea menționată la alineatul 

(1) poate conține o cerere motivată pentru 

o anchetă administrativă specifică. 

Autoritatea solicitată realizează ancheta 

administrativă în coordonare cu 

autoritatea solicitantă. Pot fi utilizate 

instrumentele și procedurile prevăzute în 

articolele 28-30 din prezentul regulament. 

În cazul în care autoritatea solicitată 

consideră că nicio anchetă administrativă 

nu este necesară, aceasta informează de 

îndată autoritatea solicitantă cu privire la 

motivele acestei decizii. 

4. În cazul în care consideră că este 

necesară o anchetă administrativă, o 

autoritate competentă a unui stat membru 

depune o cerere motivată corespunzător. 

Autoritatea solicitată nu refuză efectuarea 

anchetei respective și, dacă informațiile 

sunt deja disponibile, autoritatea solicitată 

le transmite autorității solicitante înainte 

de primirea oricărei cereri. Statele 

membre asigură instituirea mecanismelor 

necesare între autoritatea solicitantă și 

autoritatea solicitată, prin care 

funcționarii autorizați de autoritatea 

solicitantă participă la ancheta 

administrativă desfășurată pe teritoriul 

autorității solicitate pentru a colecta 

informațiile prevăzute la paragraful al 

doilea. Această anchetă administrativă 

este efectuată în comun de către 

funcționarii autorităților solicitante și cei 

ai autorității solicitate, în spirit productiv 

și de cooperare. Funcționarii autorității 

solicitante au acces la aceleași informații, 

documente și locații și, în măsura în care 

acest lucru este permis de legislația 

statului membru solicitat, pot interoga în 

mod direct persoane pentru a detecta și a 

combate frauda transfrontalieră în 

domeniul TVA, care este în prezent 

responsabilă de erodarea bazelor fiscale 
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naționale. 

În pofida primului paragraf, o anchetă 

privind sumele declarate de o persoană 

impozabilă stabilită în statul membru al 

autorității solicitate și care sunt taxabile 

în statul membru al autorității solicitante, 

poate fi refuzată numai pentru oricare 

dintre următoarele motive: 

 

(a) pentru motivele prevăzute la 

articolul 54 alineatul (1), evaluate de 

autoritatea solicitată în conformitate cu o 

declarație privind cele mai bune practici 

referitoare la interacțiunea dintre 

prezentul alineat și articolul 54 alineatul 

(1), care urmează să fie adoptată conform 

procedurii prevăzute la articolul 58 

alineatul (2);  

 

(b) pentru motivele prevăzute la 

articolul 54 alineatele (2), (3) și (4); 

 

(c) pe motivul că autoritatea solicitată 

a furnizat deja autorității solicitante 

informații privind aceeași persoană 

impozabilă, ca urmare a unei anchete 

administrative efectuate cu mai puțin de 

doi ani înainte. 

 

În cazul în care autoritatea solicitată 

refuză o anchetă administrativă 

menționată la al doilea paragraf din 

motivele prevăzute la litera (a) sau (b), 

autoritatea solicitată pune totuși la 

dispoziția autorității solicitante datele și 

valorile tuturor livrărilor și prestărilor 

relevante efectuate de către persoana 

impozabilă în statul membru al autorității 

solicitante în cursul celor doi ani 

precedenți. 

 

În cazul în care autoritățile competente 

din cel puțin două state membre consideră 

că este necesară o anchetă administrativă, 

autoritatea solicitată nu refuză efectuarea 

acelei anchete. Statele membre asigură 

instituirea mecanismelor necesare între 

acele autorități solicitante și autoritatea 

solicitată, prin care funcționarii autorizați 

de autoritățile solicitante participă la 
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ancheta administrativă desfășurată pe 

teritoriul autorității solicitate pentru a 

colecta informațiile prevăzute la 

paragraful al doilea. Această anchetă 

administrativă este efectuată în comun de 

către funcționarii autorităților solicitante 

și cei ai autorității solicitate. Funcționarii 

autorităților solicitante exercită aceleași 

competențe de inspecție precum cele 

conferite funcționarilor autorității 

solicitate. Funcționarii autorităților 

solicitante au acces la aceleași sedii și 

documente precum funcționarii autorității 

solicitate exclusiv în scopul desfășurării 

anchetei administrative. 

Or. en 

 

 


