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INTRODUCERE
Philippe Arraou, Președinte ETAF
Stimați membrii ETAF,
Dragi prieteni,
Impactul economic al crizei cauzate de pandemia de
COVID-19 va fi probabil cel mai sever de până acum. Este
mult prea devreme pentru a înțelege toate consecințele
atât pentru sectorul public cât și pentru cel privat.
Profesioniștii din domeniul fiscal trebuie să se adapteze
rapid la noua realitate economică și să ofere pe cât
posibil consultanță clienților lor pentru a îi îndruma prin
eforturile de ajutorare întreprinse de state pentru a face
față crizei. Avem o mare răspundere în ceea ce privește
abordarea subiectelor inedite și complexe.
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Cum vor putea întreprinderile mici și mijlocii să primească acces la împrumuturi
și să ofere scheme de ocupare a forței de muncă pe termen scurt pentru a
proteja locurile de muncă? Cum pot clienții noștri să solicite o prelungire a
termenului de depunere a declarațiilor fiscale? Acestea sunt doar unele dintre
subiectele care ne preocupă în momentul de față.

BULETINUL DE ȘTIRI ETAF | 2

Dar, bineînțeles, pe lângă aceste noi provocări, activitatea noastră obișnuită de
zi cu zi continuă. Acest lucru este presupune mult timp și efort însă este datoria
noastră. În lipsa profesioniștilor din domeniul fiscal întreprinderile nu ar putea
lua decizii favorabile, și nu își vor putea îndeplini obligațiile. Am dat dovadă de
flexibilitate și vom continua să venim în sprijinul clienților noștri, interacționând
cu autoritățile fiscale pentru a depăși cu bine această perioadă dificilă.
Angajamentul nostru față de interesul public este mai puternic ca niciodată.
Comisia Europeană a introdus niște măsuri eficiente precum instrumentul
european temporar de sprijin pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situațiile
de urgență (SURE) pentru a sprijini sistemele de reducere a programului de lucru
și a asigura lichiditatea IMM-urilor afectate. Aceste răspunsuri comune oferă
sprijin valoros în susținerea directă și nebirocratică a economiei europene
În opinia noastră, se poate realiza mai mult: într-o astfel de situație
extraordinară de criză, companiile pot investii toate resursele proprii pentru a
rezolva cele mai urgente probleme legate de supraviețuirea lor. Prin urmare,
simplificarea pe cât posibil a procedurilor birocratice și reducerea efortului
administrativ ar ajuta enorm întreprinderile. Putem câștiga experiență în urma
acestei crize și putem căuta practici mai bune prin dematerializarea și
automatizarea anumitor procese. Sunt sigur că odată cu această experiență,
aceste schimbări din cadrul proceselor vor fi păstrate iar economia va deveni
mai digitalizată în urma acestei crize.
La un nivel mai înalt, politica fiscală europeană ar putea juca un rol esențial în
redresarea economiilor noastre și în sprijinirea întreprinderilor și a persoanelor
fizice. Vă asigur că ETAF va contribui în mod activ la elaborarea noilor legislații
care vor facilita redresarea clienților noștri. Această perioadă solicitantă ar
putea deveni un prilej extraordinar pentru idei revoluționare.
Având toate acestea în vedere vă urez sănătate!
Cu stimă,
Philippe Arraou

LEGISLAȚIE PROFESIONALĂ
Principiul “numărului constant” (one in, one out) al UE nu va
duce la liberalizarea pieței
Activitatea Comisiei Europene se ghidează după cinci principii de lucru
fundamentale: Abordare integrată la nivelul întregii administraţii, abordarea
geopolitică, principiul numărului constant, orientarea către digital și
comunicarea. În luna februarie a acestui an, mai mulți europarlamentari și-au
exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că principiul numărului constant al
Comisiei Europene ar putea duce la slăbirea reglementărilor pe piața internă.
Acest principiu are ca scop asigurarea faptului că reglementările sunt obiective,
ușor de urmat și nu constituie o povară administrativă inutilă, pentru a simplifica
viețile oamenilor și pentru ca întreprinderile să aibă suficient timp și spațiu
pentru a se dezvolta. Orice propunere legislativă care creează noi poveri
administrative ar trebui să reducă o povară echivalentă deja existentă la nivel
european în același domeniu politic. Acest principiu, care este încă neclar pentru
mulți europarlamentari, a fost propus de Manfred Weber (Partidul Popular
European) în timpul campaniei electorale europene din 2019. Ulterior acest
principiu a fost preluat de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei
Europene, fiind susținut și introdus drept un principiu de lucru al Comisiei
Europene.
Pentru a clarifica acest subiect, Comisarul european pentru piața internă Thierry
Breton a asigurat în cadrul unei discuții cu privire la statutul IMM-urilor din
Europa, că nu va mai exista o liberalizare a pieței interne sau o „reducere” a
standardelor sociale și de mediu în timpul mandatului său. . Acesta a declarat că
principiul numărului constant „ nu va fi utilizat pentru a liberaliza piața internă și
cu siguranță nu va fi utilizat pentru a compromite protecția lucrătorilor”. Thierry
Breton a declarat că scopul acestui instrument este de fapt de a moderniza
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cadrul de reglementare european în contextul evoluțiilor pe plan mondial, în
special în ceea ce privește evoluțiile legate de tehnologie și mediu.
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Acesta a profitat de această discuție pentru a reaminti europarlamentarilor
faptul că principalele poveri administrative și de reglementare au rămas
reglementările emise la nivel național, în special în cazul în care statele membre
adaugă reglementări la directivele UE pe care le transpun în legislația internă.

Rolul consultanților fiscali în asigurarea conformității fiscale
Comisia Europeană intenționează să publice un „plan de acțiune pentru
combaterea evaziune fiscale și simplificarea impozitării” în iunie 2020. Acest
plan de acțiune va include inițiative de combatere a fraudei fiscale, de facilitare
a conformității cu normele fiscale și de exploatare a evoluțiilor din domeniul
tehnic și al digitalizării în vederea îndeplinirii acestor obiective.
ETAF și-a adoptat poziția și a subliniat faptul că trebuie îmbunătățită
conformitatea fiscală în Europa pe termen lung. Evaziunea fiscală este o
infracțiune penală care contravine interesului general al Uniunii Europene și prin
urmare trebuie combătută cu determinare.
Consultanții fiscali lucrează îndeaproape cu clienții lor. Aceștia oferă
consultanță, explică și justifică contribuabililor impozitele care trebuie plătite și
motivul pentru care un anumit impozit trebuie plătit. Drept urmare, ETAF a
subliniat că profesia de consultant fiscali a avut o contribuție importantă la
acceptarea impozitelor și astfel a contribuit la consolidarea conformității fiscale
în societățile noastre.
Pentru un stat membru, consultanții fiscali pot - și ar trebui - să preia o „funcție
de legătură” importantă între contribuabili și autoritățile fiscale și, prin urmare,
contribuie semnificativ la asigurarea veniturilor fiscale ale statului membru.
Calitatea înaltă a serviciilor prestate de consultanții fiscali și educația și formarea
optimă a acestora, joacă de asemenea, un rol foarte important. În opinia
noastră, faptul că furnizori de servicii care nu au calificările necesare oferă
consultanța fiscală nu este în folosul conformității fiscale. Doar declarațiile
fiscale exacte și fără erori care respectă pe deplin normele fiscale pot reduce
nivelul pierderilor fiscale pentru statele membre.
Solicităm introducerea unei obligații de asigurare a conformității fiscale pentru
consultanții fiscal din întreaga Europă. În statele membre în care profesia este
reglementată, consultanții fiscali sunt obligați prin lege să își exercite profesia în
mod conștiincios, în mod corespunzător și în deplină conformitate cu toate
legile aplicabile. Cu toate acestea, acest nu este cazul în toate statele membre.
În comunicarea sa, ETAF pune accent pe rolul special de intermediari între
contribuabili și autoritățile fiscale pe care îl joacă consultanții fiscali. În lipsa
consultanților fiscali și a datoriei lor de a asigura conformitatea, s-a produce
pierderi fiscale semnificative din cauza declarațiile fiscale eronate. Consolidarea
rolului consultanților fiscali din toată Europa reprezintă unul dintre primii pași
importanți către o soluție europeană.

Planul de acțiune ale Comisiei Europene cu privire la barierele
rămase pe piața internă
La 10 martie 2020, comisarul european pentru piața internă Thierry Breton a
prezentat două documente relevante pentru profesie, mai precis o comunicare
cu privire la obstacolele existente pe piața internă și un plan de acțiune pe
termen lung pentru o mai bună implementarea și aplicare a reglementărilor
pieței interne.
Printre cele 13 bariere menționate în Comunicarea Comisiei, aceasta tratează
dificultățile în obținerea informațiilor cu privire la alte state membre, proceduri
complicate și stresante de admitere pentru anumite servicii profesionale,
bariere lingvistice și neacceptarea serviciilor care provin dintr-o altă țară.
În cazul profesiilor reglementate, restricțiile existente cu privire la accesul și
exercitarea profesiei sunt criticate drept fiind obstacole pe piața internă. În
astfel de situații, Comisia specifică trăsături importante ale profesiei
consultanților fiscali, cum ar fi activitățile rezervate, apartenența obligatorie la
camerele profesionale, dispoziții privind acționariatul și exercitarea mai multor
profesii în același timp.
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Este interesant că, de asemenea, Comisia consideră diversitatea sistemelor
fiscale și lipsa de armonizare în domeniul fiscal ca fiind una dintre principalele
bariere, dar nu menționează că acestea necesită de fapt consultanți fiscali cu o
înaltă calificare, care înțeleg complexitatea diferitelor sisteme, pentru a oferi
consultanță de înaltă calitate clienților lor.
Planul de acțiune pe termen lung se concentrează pe modalitatea de înlăturare
a obstacolelor menționate mai sus și propune diverse măsuri. Consiliul și
Parlamentul au solicitat adoptarea rapidă a unei propuneri legislative privind
procedura de notificare, care a fost respinsă de către ambii legislatori în 2018,
din cauza contradicțiilor legale și a principiului subsidiarității. Deși procesul de
adoptare a acestei propuneri se află încă în desfășurare, Comisia intenționează
să ia măsuri tranzitorii pentru a se asigura că statele membre respectă dispoziția
existentă privind notificarea.
Un grup de lucru pentru punerea în aplicare a reglementărilor privind piața
internă, format din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei, urmează să
fie creat. Printre altele, principalul obiectiv al acestui grup de lucru va fi
identificarea obstacolelor „celor mai presante”, discutarea problemelor legate
de aplicare orizontală și monitorizarea implementării planului de acțiune.
Îndrumări pentru autoritățile naționale ale statelor membre ar trebui puse la
dispoziția acestora, de exemplu, prin actualizarea manualului privind
implementarea Directivei servicii sau publicarea recomandărilor de reformă
actualizate pentru servicii profesionale.
Planul de acțiune confirmă intenția Comisiei de a se concentra pe aplicarea
normelor existente pe piața internă și de a dezvolta în continuare instrumentele
existente. În prezent nu sunt prevăzute noi proiecte legislative. Cu toate
acestea, Comisia pune presiune asupra procedurii de notificare aflate în
desfășurare.

Curtea Europeană de Justiție (CEJ) respinge dispoziții din
codul etic belgian pentru profesioniștii contabili
În urma unei acțiuni înaintate de Comisia Europeană, Curtea Europeană de
Justiție a decis, la 27 februarie 2020, că Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit
obligațiile în temeiul dreptului UE. În hotărârea sa, CEJ a declarat că anumite
articole din regulamentul belgian sunt incompatibile cu articolul 25 din Directiva
servicii și au încălcat libertatea de constituire din articolul 49 din TFUE.
Dispozițiile contestate din cadrul codului etic al Institute of Approved
Accountants and Tax Consultants (IPCF) interziceau exercitarea serviciilor de
contabilitate împreună cu activitățile unui broker sau a unui agent de asigurări,
ori a unui agent imobiliar și a oricăror activități bancare și servicii financiare care
trebuie înregistrate în cadrul agenției de reglementare financiară din Belgia. Mai
mult decât atât, codul etic prevedea incompatibilitatea desfășurării activităților
de contabilitate împreună cu orice activitate artizanală, comercială sau agricolă.
În această privință, IPCF avea dreptul de a deroga de la această dispoziție la
cererea unui contabil autorizat de IPCF, cu condiția ca independența și
imparțialitatea contabilului să nu fie afectate.
Potrivit CEJ, o interdicție totală, așa cum este prevăzută în acest caz de
reglementările belgiene, este prin natura sa, dincolo de ceea ce este necesar
pentru a asigura conformitatea cu codurile etice ale profesiei de contabil. În
ceea ce privește proporționalitatea interdicției în cauză, CEJ a declarat că o
măsură alternativă, precum verificarea ulterioară de către camerele
profesionale a unui potențial conflict de interese între cele două activități este
mai puțin restrictivă și ar putea îndeplini perfect același obiectiv, interdicția
respectivă fiind disproporțională.
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LEGISLAȚIE FISCALĂ
Măsuri fiscale în vederea combaterii efectelor COVID-19
La mijlocul lunii martie statele membre ale UE au început să adopte măsuri
fiscale pentru a atenua impactul crizei economice asupra IMM-urilor. Guvernul
italian a luat deja măsuri privind suspendarea sau amânarea declarațiilor fiscale
și a plății impozitelor datorate de majoritatea contribuabililor afectați. Mai mult
decât atât,guvernul italian, în frunte cu prim-ministrul Giuseppe Conte, a decis,
de asemenea, să suspende datele limită pentru activitățile de lichidare, control,
verificare, recuperare și cele privind litigiile desfășurate de Agenția de
administrare fiscală. Alte state membre UE precum Franța, Belgia și Țările de Jos
au fost printre primele care au adoptat măsuri fiscale asemănătoare.
La nivel european, Comisia Europeană a adoptat o serie de măsuri fiscale pentru
a sprijini statele membre în prima fază a crizei. La 19 martie 2020, Comisia
Europeană a adoptat un cadru temporar, în vigoare până la sfârșitul anului 2020,
pentru a permite statelor membre să utilizeze pe deplin flexibilitatea prevăzută
de normele privind ajutoarele de stat pentru a lupta împotriva consecințelor
economice ale COVID-19. Ajutoarele temporare considerate de Comisie
compatibile cu normele privind ajutoarele de stat includ avantaje fiscale
selective. Avantajele fiscale nu vor fi considerate ajutoare de stat dacă acestea
sunt acordate companiilor care se găsesc în situația unui deficit neprevăzut sau
chiar a unei indisponibilități de lichiditate. Aceste avantaje fiscale nu vor depăși
800.000 euro per companie și vor fi acordate companiilor care nu se aflau în
dificultate la 31 decembrie 2019. La 3 aprilie 2020, Comisia a publicat o decizie
conform căreia sunt suspendate temporar taxele vamale și taxa pe valoare
adăugată pentru echipamentele de protecție, kituri de testare sau dispozitive
medicale precum ventilatoarele. Această măsură este valabilă pe o perioadă de
șase luni, cu posibilitate de prelungire și include o listă indicativă de bunuri care
intră sub incidența acestei decizii.
La 21 martie 2020, Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică
(OCDE) a publicat o listă de măsuri fiscale pe care guvernele le pot adopta
pentru a atenua impactul pandemiei de COVID-19 asupra contribuabililor.
Sugestiile propuse de OCDE variază de la renunțarea sau amânarea plății
contribuțiilor la asigurările sociale, a salarizării și a impozitelor angajatorilor și
liber profesioniștilor, până la acordarea de concesii fiscale persoanelor care
lucrează în instituțiile de sănătate și alte sectoare legate de situații de urgență.
În plus, OCDE a emis o recomandare cu privire la TVA și impozitul pe profit La 31
martie 2020, OCDE a publicat un document de referință globală care cuprinde
măsurile adoptate de autoritățile fiscale pentru a sprijini contribuabili și
întreprinderile afectate de epidemia de COVID-19. Scopul acestui document este
de a ajuta administrațiile fiscale să determine măsurile adecvate care ar putea fi
adoptate pe plan intern și să compare propriile măsuri cu cele adoptate de alte
administrații. Măsurile fiscale incluse în document sunt grupate în patru
categorii: (i) timp suplimentar pentru rezolvarea unor chestiuni fiscale
(prelungirea termenelor limită, amânarea plăților etc.); (ii) rambursuri rapide
pentru contribuabili; (iii) schimbări temporare în politicile de audit și modalități
de a asigura securitatea în domeniul fiscal ; (iv) servicii îmbunătățite pentru
contribuabili și inițiative de comunicare. Documentul va fi actualizat cu timpul,
pe măsură ce mai multe informații devin disponibile.

Planul UE privind redresarea economică
Încă de la începutul perioadei de izolare instituite de majoritatea statelor
membre UE pentru combaterea focarului de COVID-19, instituțiile europene au
început să elaboreze măsuri pentru a sprijini IMM-urile din Europa. La 26 martie
2020, Parlamentul European a aprobat Regulamentul propus de Comisia
Europeană cu privire la anumite măsuri specifice menite să mobilizeze
investițiile în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale
economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19. Scopul acestor
măsuri este de a direcționa 37 de miliarde de euro din fondurile UE disponibile
către cetățenii, regiunile și țările cele mai afectate de COVID-19.
Între timp, Banca Europeană de Investiții (BEI) va mobiliza 40 de miliarde de
euro pentru IMM-urile afectate, prin diverse instrumente disponibile
intermediarilor financiari (bănci comerciale, bănci naționale de promovare,
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instituții de garantare). Aceste măsuri vin în completarea celor deja adoptate de
către Comisia Europeană, precum Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de
stat care permite statelor membre să utilizeze toată flexibilitatea prevăzută de
normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în această
perioadă dificilă.
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La 9 aprilie 2020, miniștrii de finanțe a celor 27 de state membre UE au aprobat
un pachet de măsuri în valoare de 500 de miliarde euro pentru a combate
pandemia de COVID-19 și criza socio-economică care va urma. Acest pachet
include accesul la o linie de credit a Mecanismului european de stabilitate
pentru statele membre care vor opt pentru această linie de credit „pentru a
sprijini finanțarea internă a costurilor directe și indirecte de furnizare a
asistenței medicale, tratare și prevenire generate de pandemia de COVID-19.”
Linia de credit nu va face obiectul unor monitorizări regulate și va oferi până la
2% din produsul intern brut al statului membru respectiv pe anul 2019.
Eurogrupul a ratificat propunerea Comisiei privind crearea unui instrument
european temporar de sprijin pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situații de
urgență (SURE) pentru a sprijini finanțarea sistemelor de reducere a programului
de lucru la nivel național. Acesta a sprijinit, de asemenea, inițiativa Băncii
Europene de Investiții de a crea un fond de garantare pan-european de 25 de
miliarde de euro, care ar putea garanta până la 200 de miliarde de euro pentru
finanțarea companiilor, în special a IMM-urilor. Acest pachet de măsuri a fost
îmbunătățit și validat de către Consiliul European la23 aprilie 2020. Cei 27 de
șefi de stat au convenit asupra unei colaborări în vederea stabilirii unui fond de
redresare legat de cadrul financiar multianual (CFM). Acum sarcina Comisiei este
de a elabora o propunere care va crește pragul propriu de resurse bugetare
europene la 2 % de la pragul actual de 1,2 % și de a aloca resursele colectate
prin intermediul unor „instrumente financiare inovative” către sectoarele și
teritoriile afectate cel mai tare de pandemie.

Prioritățile fiscale ale Comisiei Europene
La 5 martie 2020, comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a ținut
un discurs în care a stabilit prioritățile Comisiei Europene în ceea ce privește
politica fiscală a UE. Comisarul a pus accent pe necesitatea de a moderniza
Directiva privind impozitarea energiei (ETD) drept instrument fiscal de sprijin a
Pactului ecologic european. Acesta a mai sugerat și eliminarea subvențiilor
inerente pentru combustibilii fosili și a scutirilor de impozite aplicate în industria
aviatică și maritimă. Această măsură ar trebuie completată de mecanismul de
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon este menit să contracareze
riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, prin aplicarea unor taxe pe
carbon la frontiere pentru a împiedica poluarea generată de anumite procese
tehnologice să se extindă. Pentru ca aceste propuneri să fie aprobate comisarul
a declarat că este pregătit să invoce prevederile tratatelor UE care permit ca o
lege în domeniul fiscal să fie adoptată cu majoritate calificată și nu cu
unanimitate.
În ceea ce privește impozitarea digitală, comisarul a repetat faptul că obiectivul
principal este atingerea unei soluții globale la nivelul Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)/ G20. Cu toate acestea, comisarul
european a declarat că în cazul în care nu se va ajunge la un consens global până
la finele anului 2020 Comisia Europeană va propune viziunea UE cu privire la
impozitarea companiilor, care include relansarea propunerii de crearea a unei
baze fiscale comune consolidate pentru companii (CCCTB).
În cadrul discursului, Paolo Gentiloni a menționat și faptul că normele UE privind
transparența trebuie să corespundă „economiei la cerere” (platform economy)
care se dezvoltă cu rapiditate. Acesta a confirmat faptul că, vara aceasta,
Comisia Europeană va întocmi o propunere în acest sens ca urmare a consultării
publice care se desfășoară în prezent pe marginea modalităților de consolidare a
cadrului schimburilor de informații în domeniul fiscal.
În ceea ce privește concurența fiscală, comisarul susține cu tărie idea de
impozitare minimă efectivă și a confirmat intenția Comisiei de a actualiza Codul
de conduită în domeniul impozitării companiilor.
Spre finalul discursului său, comisarul a menționat că în prezent Comisia
elaborează un set de propuneri de reducere a dublei impozitări, de prevenire și
soluționare a litigiilor de contencios administrativ, de consolidare a cooperării
între autoritățile și contribuabilii din Europa și de simplificare a normelor în
materie de TVA ale UE, acestea urmând să fie emise anul viitor.
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Primele măsuri fiscale ale noii Comisii
În primul trimestru al anului 2020, Comisia Europeană a publicat mai multe
inițiative de politică fiscală care urmează direcția trasată de comisarul european
Paolo Gentiloni. Cea mai relevantă dintre aceste inițiative este foaia de parcurs
cu privire la „planul de acțiune pentru combaterea evaziune fiscale și
simplificarea impozitării”. Foaia de parcurs va fi transpusă într-o Comunicare a
Comisiei, care urmează a fi publicată în luna iunie, cu scopul de a implementa
impozitarea echitabilă la nivelul UE prin combaterea evaziunii fiscale și
facilitarea conformității. Planul de acțiune propune câteva măsuri concrete
împotriva evaziunii fiscale: consolidarea instrumentelor de cooperare existente
între administrațiile fiscale (de exemplu, Eurofisc) și introducerea unor
instrumente digitale pentru îmbunătățirea capacităților de analiză ale
autorităților fiscale. Planul de acțiune susține simplificarea și modernizarea
normelor fiscale pe piața unică, fapt ce presupune un dialog sporit între
autoritățile fiscale și contribuabilii cu scopul de a încuraja respectarea
conformității și a cooperării.
În încercarea de a sprijini Noul pact ecologic, Comisia Europeană a lansat două
evaluări ale impactului care vor deveni probabil propuneri legislative ale
Comisiei în 2021. Revizuirea „Directivei privind impozitarea energiei” (ETD) are
drept scop alinierea impozitului pe produsele energetice la politicile UE în
domeniul energiei și climei în contextul Pactului ecologic european. Revizuirea
vizează, de asemenea, o actualizare a ariei de acoperire și a structurii ratelor,
precum și o justificare a scutirilor și reducerilor fiscale opționale care pot fi
aplicat de către statele membre.
Cel de-a doua inițiativă mai ambițioasă explorează introducerea unui
„mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon”. Acest
mecanism ar adresa reducerea riscului de relocare a emisiilor de dioxid de
carbon. Riscul respectiv este legat de transferul producției către țări terțe cu
ambiții scăzute în privința reducerii emisiilor de dioxid de carbon și de înlocuire
a produselor UE cu produse de import cu emisii ridicate de dioxid de carbon.
Mecanismul ar garanta că prețul bunurilor de import va reflecta mai exact
conținutul de carbon. Conform unor zvonuri, veniturile obținute din impozitul pe
carbon ar putea fi introduse ca o nouă resursă proprie a bugetului UE, după cum
se menționează deja în rezoluția Parlamentului European cu privire la cadrul
financiar multianual 2021-2027. Cu toate acestea, este de remarcat și faptul că
unii cercetători au criticat deja propunerea Comisiei de a se concentra doar pe
sectoarele cu emisii ridicate de carbon și cele implicate în comerț.

Progresul OECD cu privire impozitul digital
Activitatea OCDE cu privire la reforma fiscală internațională a grav fost afectată
de pandemia de COVID-19 din Europa. Un raport publicat de OCDE la 15 aprilie
2020 relevă faptul că în urma crizei economice “ prioritățile vor fi abordarea
provocărilor fiscale ale economiei digitale și asigurarea unui nivel minim de
impozitare pentru multinaționale (Pilonul 2)”. OCDE asigură, de asemenea, că
eforturile Cadrului Inclusiv de a aborda aceste provocări vor continua. Cu toate
acestea, conform unor zvonuri, reuniunea G20/OCDE din luna iulie care ar fi
trebuit să aibă loc la Berlin ar putea fi amânată din cauza pandemiei, fapt ce ar
putea afecta planul original de a ajunge la un acord privind aspectele politice
principale ale reformei până la finele anului 2020.
La sfârâitul lunii ianuarie a acestui an, Cadrul Inclusiv privind BEPS (Base erosion
and profit shifting – Erodarea bazei impozabile şi transferul profiturilor) al OCDE
a aprobat continuarea negocierilor referitoare la baza unei abordări unitare cu
privire la impozitarea digitală (Pilonul 1). Cele 122 de jurisdicții au emis o
Declarație comună cu privire la abordarea provocărilor de ordin fiscal generate
de digitalizarea economiei. Această declarație conține detalii cu privire la aria de
acoperire, introducând conceptul de servicii digitale automatizate și
standardizate clarificând totodată faptul că industria extractivă și majoritatea
serviciilor financiare ar trebui să se afle în afara ariei de acoperire a acesteia.
Declarația include și niște aspecte politice cheie care trebuie discutate pe larg,
precum propunerea SUA, bazată pe „regimul sferei de siguranță”, caracterul
obligatoriu al mecanismelor de prevenire și soluționare a disputelor și sugestiile
de a lua în considerare „diferențierea digitală” (pentru a justifica gradele diferite
de digitalizare dintre activitățile comerciale care aflate în aria de acoperire a
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declarației) și „segmentarea regională” (pentru a ține cont de factorii regionali în
calcularea și alocarea sumei A). Miniștrii de finanțe G20 au aprobat documentul
în cadrul reuniunii de la Riyadh și au ratificat „sumarul structurii abordării
unificate la nivelul Pilonului unu drept baza negocierilor și au întâmpinat nota de
progres la nivelul Pilonului doi”.
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La 13 februarie 2020, OCDE a emis o analiză economică conform căreia reforma
fiscală internațională propusă în prezent la nivel OCDE ar genera până la 4 %
venituri globale suplimentare din impozitul pe profit, sau 100 de miliarde de
dolari pe an. În analiza respectivă a fost luat în considerare efectul combinat al
Pilonului 1 (alocarea jurisdicțiilor noi drepturi de impozitare, indiferent de
numărul de participanți pe piață) și al Pilonului 2 (stabilirea unui nivel minim de
impozitare pentru companiile internaționale). Analiza folosește date din peste
200 de jurisdicții și 27000 de companii multinaționale. Potrivit analizei, o
reformă a Pilonului 1 ar genera câștiguri mici din impozitul pe profit pentru
majoritatea jurisdicțiilor. Aceste câștigurile ar fi mai relevante pentru țările cu
venituri mici și medii decât pentru cele cu o economie avansată.

Subcomitetul pentru fiscalitate necesită încă aprobare
Pandemia actuală de COVID-19 a încetinit progresul Comisiei Europene în ceea
ce privește înființarea unui subcomitet permanent pentru fiscalitate, care ar fi
trebuit să își înceapă activitatea în primăvara acestui an. Conform știrilor
recente, coordonatorii grupurilor politice din cadrul Comisiei pentru afaceri
economice si monetare (ECON) au aprobat deja înființarea acestui subcomitet,
care urmează să fie prezidat de către Paul Tang (Alianța Progresistă a
Socialiștilor și Democraților (S&D), Țările de Jos) Cu toate acestea, mandatul sau
componența acestui subcomitet nu au fost încă stabilite.
Totuși, activitatea europarlamentarilor în ceea ce privește politica fiscală
continuă. În cadrul sesiunii plenare din luna ianuarie de la Strasbourg
Parlamentul European a aprobat rezoluția sa cu privire la Pactul ecologic
european. Europarlamentarii au salutat propunerea Comisiei Europene de a
revizui Directiva privind impozitarea energiei și au solicitat Comisiei să propună
măsuri corespunzătoare pentru a pune capăt scutirilor de impozite aplicate
combustibililor maritimi și pentru aviație în statele membre. Rezoluția
respectivă pune accent pe faptul că combaterea fraudei fiscale,a evaziunii
fiscale, a planificării fiscale agresive și a spălării de bani are un rol important în
atingerea obiectivelor Pactului ecologic european și în formarea unei societăți
corecte și a unei economii puternice.
În plus, la 22 ianuarie 2020, 135 de europarlamentari au semnat o scrisoare
adresată membrilor Congresului SUA, prin care solicită ca guvernul american să
adopte o atitudine productivă față de negocierile OCDE în scopul reformării
sistemului fiscal internațional. Deputații au subliniat necesitatea unei colaborări
între UE și SUA pentru modernizarea sistemului fiscal internațional în cadrul
negocierilor la nivelul OCDE.
În luna aprilie a acestui an, opt europarlamentari au trimis o scrisoare către
miniștrii UE din Consiliul Concurenței prin care solicită relansarea propunerii
Comisiei privind raportarea CbCR. Europarlamentarii care au semnat această
scrisoare reprezintă șase din cele șapte grupuri politice din Parlamentul
European (Partidul Popular European, Alianța Progresistă a Socialiștilor și
Democraților, Partidul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, Partidul Renew
Europe, Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni și Stânga Unită
Europeană/Stânga Verde Nordică). Aceștia au subliniat faptul că propunerea
privind publicarea rapoartelor CbCR a fost înaintată inițial în 2016 și că în urma
acestei crize economice organele europene de decizie ar trebui să acționeze
într-o manieră coordonată.
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DIVERSE
Conferința ETAF a fost anulată

Austrian Chamber of Tax Advisers and Auditors (KSW) devine
membru al ETAF
Austrian Chamber of Tax Advisers and Auditors (KSW) a devenit membru
observator al ETAF la 1 ianuarie 2020. KSW este organizația umbrelă pentru
auditori și consultanți fiscali din Austria, membrii acesteia fiind specialiști în
consultanță fiscală, audit, contabilitate și bilanț. Consiliul ETAF și toți membrii
sunt încântați de această decizie și speră la o colaborare cât mai rodnică cu cel
mai nou membru observator.
KSW reprezintă interesele a 7865 de contabili (5900 de consultanți fiscali și 1965
de contabili) și este, de asemenea, responsabil de aproximativ 3600 de stagiari.
Declinarea responsabilității:
European Tax Adviser Federation AISBL – ETAF Rue des Deux
Eglises 35 | 1000 Brussels
Telefon: +32 2 2350-105 | Email info@etaf.tax | www.etaf.tax

Director de departament: Michael Schick
ETAF www.etaf.tax este o organizație europeană umbrelă care reunește 300.000 de
profesioniști din domeniul fiscal din Franța, Germania, Italia, Belgia, România, Ungaria și
Austria. ETAF a fost înființată în 2016 drept o organizație internațională nonprofit (AISBL), și
intră sub incidența legislației belgiene având sediul la Bruxelles. Rolul și misiunea principală
a ETAF este de a reprezenta profesia fiscală la nivel european și de a asigura o legătură
strânsă cu factorii politici europeni în vederea promovării unei legislații echitabile în materie
fiscală și profesională. ETAF este o organizație înregistrată în Registrul pentru Transparență
al UE cu numărul de identificare 760084520382-92.
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