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INTRODUCERE 

Philippe Arraou, președinte ETAF 

Stimați membri ETAF, 

Dragi prieteni, 

 
2020 este un an plin de provocări și, totodată, de 

oportunități. În ultimele 3-4 luni, pandemia de COVID-

19 ne-a pus față în față atât cu propriile slăbiciuni, cât 

și cu cele ale țărilor noastre. Dar ceea ce este 

remarcabil este și cât de flexibili și de adaptabili pot fi 

oamenii. 

 
Virusul a avut un impact diferit, dar efecte similare în fiecare țară. Ceea ce 

a început ca o criză de sănătate s-a transformat repede într-o criză 

economică. Iar atunci când vine vorba despre economie, cu toții suntem 

conștienți de impactul pe care îl pot avea politicile fiscale adecvate în 

rezolvarea unei probleme. Acest lucru se aplică mai ales în Uniunea 

Europeană, unde economiile statelor membre sunt integrate mai mult din 

punct de vedere monetar și industrial, însă mai puțin din punctul de vedere 

al politicii fiscale. 



 

Consilierii fiscali au jucat un rol esențial în ultimele câteva luni. Activitatea 

noastră a fost esențială în toate țările noastre și nu trebuie să ne sfiim să 

recunoaștem acest lucru. Noi am fost primul contact al contribuabililor, care 

doreau să afle mai multe despre modul în care administrațiile lor fiscale 

gestionează criza economică. Am oferit consiliere companiilor cu privire la 

modul în care se pot conforma noilor norme și le-am acordat sprijinul 

necesar pentru a putea face față, în cel mai bun mod posibil, acestei 

perioade dificile. În țările noastre, activitatea noastră a fost declarată 

esențială de către guverne, care ne-au solicitat să ne continuăm activitatea 

în perioada de izolare pentru a susține companiile. Ar trebui să ne mândrim 

cu acest lucru. 

 
Ca de obicei, am susținut companiile pentru a-și putea îndeplini obligațiile 

fiscale. Cu toate acestea, de această dată, a trebuit să ne asigurăm că 

acestea își mențin un anumit nivel de lichiditate, în condițiile în care astfel 

de companii nu puteau genera niciun venit deoarece au fost nevoite să-și 

închidă activitatea ca urmare a perioadei de izolare. În această situație s-

au aflat, cu precădere, multe întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi care 

interacționează direct cu consumatorii, cărora le-am acordat sprijin. 

 
În ceea ce privește politicile europene, activitatea instituțiilor europene din 

ultimele săptămâni s-a concretizat într-un acord istoric între statele 

membre. Nu a fost simplu, având în vedere modul în care este structurată 

„casa noastră europeană comună”, însă, cu siguranță, acest acord ne va 

permite să privim cu speranță și optimism spre următoarea fază de 

reconstrucție. Acordul de la 21 iulie 2020 privind fondul de redresare în 

valoare de 750 de miliarde de euro include noi resurse proprii, sub formă 

de taxe și impozite, care să susțină bugetul UE și confirmă faptul că o 

abordare fiscală comună la nivel european este din ce în ce mai importantă. 

ETAF va contribui în continuare la conturarea acestor noi inițiative fiscale, 

asigurând faptul că măsurile incluse ne vor ajuta țările și întreprinderile să 

prospere din nou. 

 
Cu stimă, 

Philippe Arraou 

 
 

LEGISLAȚIE PROFESIONALĂ 

Inițiativa Parlamentului European privind 

consolidarea pieței unice: viitorul liberei circulații 

a serviciilor 

În luna mai a.c., Parlamentul European a publicat un raport de inițiativă cu 

privire la consolidarea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor (INI 

2020/2020), întocmit de raportorul Morten Løkkegaard (Renew Europe). 

Raportul prezintă oportunitatea de a restructura piața internă de servicii, 

ignorând tendințele de liberalizare și orientând-o spre standarde înalte 

pentru fiecare serviciu individual și, prin urmare, spre o piață de servicii 

durabile și de înaltă calitate. Acest lucru ar consolida piața internă de 

servicii a UE și ar susține și alte obiective importante ale UE, precum 

consolidarea durabilității sau a conformității fiscale. 

 
ETAF susține această abordare. Uniunea Europeană solicită standarde 

înalte privind siguranța și calitatea produselor și procedează corect. Din 

acest motiv, este surprinzător că siguranța și menținerea unor standarde 

de înaltă calitate nu sunt la fel de necesare în legislația europeană când 

vine vorba despre furnizarea de servicii pe piața internă. 

 
Prin urmare, în loc de a limita normele profesionale importante, ETAF 

sugerează că o strategie mai potrivită ar fi consolidarea pieței interne de 

servicii de la nivel european prin elaborarea unor norme comune și a unor 

standarde bazate pe directive. Reglementările profesionale ale statelor 

membre reprezintă realizări importante ce garantează calitatea serviciilor, 

standarde înalte de formare și protecția consumatorilor. Acestea reprezintă 

„frânghia de salvare” pentru nenumărate întreprinderi mici și mijlocii (IMM-

uri) din Europa, contracarează tendințele de monopol și asigură astfel o 

varietate de furnizori de servicii și oferte pentru consumatori. 

  



 

Raportul susține că restricțiile de reglementare ar crea obstacole nejustificate 
pentru furnizorii de servicii sau că statele membre „ar cita frecvent motive de 
interes public pentru a-și izola piața internă”. 

Aceste afirmații sunt incorecte și trebuie respinse. În special atunci când 

vine vorba despre profesia de consilier fiscal, ar trebui ținut cont, tocmai în 

perioade de criză, de faptul că aceștia furnizează servicii relevante pentru 

menținerea puterii economice. În acest context, ETAF a propus o serie de 

modificări pentru raportul respectiv, care urmează a fi votat în sesiunea 

plenară din noiembrie 2020. 

 
Proiectul de raport al Comisiei pentru piața 

internă și protecția consumatorilor (IMCO) 

referitor la actul legislativ privind serviciile 

digitale 

Ca parte a pachetului legislativ privind serviciile digitale, Comisia 

Europeană urmează să propună norme noi și revizuite în vederea extinderii 

pieței interne pentru servicii digitale. Actul legislativ ar trebui să clarifice un 

set comun de responsabilități, referitoare la protecția utilizatorilor împotriva 

produselor, conținutului sau serviciilor ilegale și protecția drepturilor 

fundamentale ale acestora în mediul online, în special pe platforme online 

precum rețelele de socializare sau piețele online, disponibile în UE de 

oriunde în lume. Măsurile necesare ar trebui să prevadă și transparența și 

un grad mai mare de supraveghere reglementară asupra platformelor 

online. Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor din cadrul 

Parlamentului European (IMCO) a publicat un proiect de raport cu 

recomandări privind actul legislativ referitor la serviciile digitale 2020/2018 

(INL). Se preconizează că IMCO va vota asupra acestui proiect de raport 

în luna septembrie a acestui an. ETAF salută această inițiativă deoarece 

reprezintă un stimulent politic pentru Comisia Europeană și o încercare de 

a integra ideea potrivit căreia „ceea ce este ilegal în mediul offline ar trebui 

să fie ilegal și în mediul online”, idee susținută cu tărie de ETAF. Cu toate 

acestea, este necesară prudența în ceea ce privește aspecte precum 

principiul țării de origine, iar acest lucru ar genera o contradicție cu directiva 

privind serviciile aplicabile. Părțile interesate își pot aduce contribuția la 

consultarea publică actuală referitoare la piața internă de servicii digitale 

până la 8 septembrie 2020. 

 
 

LEGISLAȚIE FISCALĂ 

Planul Comisiei privind fiscalitatea simplă 
și echitabilă 

La 15 iulie a.c., Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri fiscale 

în scopul simplificării conformității fiscale și combaterii mai eficiente a 

evaziunii fiscale. Acest pachet constă în trei măsuri separate, dar 

interconectate. Planul de acțiune privind fiscalitatea simplă și echitabilă 

care să contribuie la strategia de redresare include 25 de inițiative fiscale 

pe care Comisia intenționează să le lanseze în perioada 2020-2023. Printre 

inițiative se numără prezentarea unui pachet complet cu privire la TVA în 

era digitală cu scopul de a actualiza normele TVA pentru economia 

partajată, modernizând obligațiile de raportare a taxei pe valoarea 

adăugată și facilitând serviciile de facturare electronică. De asemenea, 

Comisia intenționează să lanseze mai multe evaluări ale impactului 

introducerii unei modalități mai consecvente de stabilire a rezidenței fiscale 

în cadrul pieței unice și a unui sistem comun de reținere a impozitului la 

sursă la nivelul UE, însoțit de un mecanism de cooperare și de schimb de 

informații între administrațiile fiscale. Planul de acțiune include extinderea 

domeniului de aplicare al Directivei privind cooperarea administrativă la 

schimbul de informații privind cripto-activele și monedele electronice. Altă  

măsură propusă de Comisie se referă la revizuirea Directivei privind 

cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC 7). Obiectivul revizuirii 

este extinderea normelor UE în materie de transparență fiscală la 

platformele digitale. În baza acestei propuneri, schimbul de informații între 

statele membre, cu privire la veniturile generate de vânzătorii de pe 

platformele online, ar avea loc automat. În plus, DAC 7 ar trebui să 

consolideze cooperarea administrativă, clarificând și îmbunătățind normele 

existente, de exemplu, prin includerea auditurilor fiscale comune. 

  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-648474_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-648474_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-648474_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-648474_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-648474_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_dac7_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_dac7_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_dac7_en.pdf


 

Planul de acțiune este însoțit de o Comunicare privind buna guvernanță 

fiscală atât în UE, cât și la nivel internațional care se axează pe promovarea 

echității fiscale și a transparenței în UE. În acest scop, Comisia propune o 

reformă a Codului de conduită privind impozitarea întreprinderilor pentru a 

asigura o abordare mai transparentă a concurenței fiscale neloiale. Nu în 

ultimul rând, Comunicarea Comisiei propune revizuirea listei UE a 

jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale pentru a asigura că aceasta 

este încă eficientă și va putea face față provocărilor actuale. 

 

Măsuri fiscale în vederea combaterii pandemiei de 
COVID-19 

În buletinul de știri din luna aprilie au fost incluse primele măsuri propuse 

de Comisia Europeană pentru a combate criza generată de pandemia de 

COVID-19. În cea de-a doua fază a crizei, instituțiile europene au aprobat 

un set de măsuri temporare suplimentare care să ajute statele membre și 

companiile în depășirea crizei. La sfârșitul lunii iunie, aria de acoperire a 

Cadrului temporar privind ajutorul de stat a fost extinsă pentru a cuprinde 

și microîntreprinderile și întreprinderile mici care se aflau deja într-o situație 

dificilă înainte de data de 31 decembrie 2019. Această modificare nu se va 

aplica în cazul în care astfel de întreprinderi se află în insolvență, au 

beneficiat de un ajutor de salvare pe care nu l-au rambursat sau fac obiectul 

unui plan de restructurare în conformitate cu normele de ajutor de stat. 

 
La 24 iunie a.c., Consiliul a adoptat amendamentul la Directiva privind 

cooperarea administrativă în domeniul fiscal prin care sunt amânate 

anumite termene pentru completarea și schimbul de informații, ca urmare 

a pandemiei de COVID-19. Amendamentul a fost deja aprobat în sesiunea 

plenară a Parlamentului European din 19 iulie a.c. În urma aprobării, statele 

membre au opțiunea de a amâna până la 6 luni: 

• schimburile automate de informații privind conturile financiare ai căror 

beneficiari sunt rezidenți fiscali într-un alt stat membru; 

• angajamentele de planificare fiscală transfrontalieră raportabile. 

 
În aceeași zi, Coreper (comitetul format din ambasadorii statelor membre 

la UE) a ajuns la un acord în ceea ce privește amânarea cu șase luni a 

implementării regimului TVA aplicabil companiilor online, acesta urmând a 

fi implementat de la 1 iulie 2021, în loc de 1 ianuarie 2021. În cadrul 

Parlamentului European, cele două opinii cu privire la amânarea respectivă 

(elaborate de europarlamentarii Ondřej Kovařík și Luděk Niedermayer) au 

fost adoptate de membrii Parlamentului European în cadrul sesiunii plenare 

din luna iulie. 

 

 

Consiliul European a convenit asupra planului de 

redresare economică al UE și asupra noilor resurse 

proprii 

Acordul la care au ajuns șefii de stat sau de guvern la 21 iulie 2020 în ceea 

ce privește Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și noul 

instrument de redresare numit Next Generation EU reprezintă un efort 

comun fără precedent la nivelul Uniunii Europene. Planul de redresare 

economică post-COVID-19, în valoare de 750 de miliarde de euro, va fi 

finanțat printr-un împrumut comun al Comisiei Europene în numele UE27. 

Fondul de redresare economică va fi compus din granturi în valoare de 390 

de miliarde de euro și împrumuturi de 360 de miliarde de euro. 

 
În ceea ce privește veniturile, planul introduce o nouă resursă proprie, de 

la 1 ianuarie 2021, bazată pe o taxă pe plasticul nereciclat. Comisia 

Europeană a fost invitată să prezinte în 2021 propunerile cu privire la 

mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și la 

taxa digitală, pentru ca acestea să poată fi introduse cel târziu în 2023. 

Acordul menționează și posibilitatea introducerii altor resurse proprii ale UE 

(menționând direct taxa pe tranzacțiile financiare) pe parcursul următorului 

CFM (până la finele anului 2027). Comparativ cu propunerea prezentată în 

Comunicarea Comisiei Europene din 27 mai a.c., acordul nu include nicio 

referință la un nou impozit corporativ „bazat pe operațiunile unor 

întreprinderi” care beneficiază pe deplin de piața unică a UE. Introducerea 

unor noi resurse proprii a fost solicitată și în Rezoluția Parlamentului 

European privind planul de redresare economică din 15 mai a.c. 

  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_good_governance_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_good_governance_communication_en.pdf
https://www.etaf.tax/images/newsletter/ETAF_Newsletter_April-2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1221
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8498-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8498-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8498-2020-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0181_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0189_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_en_act_part1_v9.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_en_act_part1_v9.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_EN.pdf


 

Parcursul tumultuos al reformei fiscale 

internaționale a OCDE 

În ultimele luni, discuțiile și negocierile pe tema reformei fiscale 

internaționale de la nivelul OCDE au întâmpinat și obstacole, însă nu au 

încetat. Din cauza pandemiei de COVID-19, ședința plenară a OECD/G20 

cu privire la Cadrul inclusiv privind BEPS: Base erosion and profit – 

Erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor, planificată în perioada 

1-2 iulie a.c., la Berlin, a fost anulată. Această ședință ar fi trebuit să se 

încheie cu un acord cu privire la caracteristicile politice principale ale 

reformei fiscale internaționale. În luna mai, Pascal Saint-Amans (directorul 

Centrului pentru administrație și politică fiscală din cadrul OCDE) a 

confirmat că au existat anumite dificultăți în ceea ce privește stabilirea unui 

acord referitor la propunerea OCDE pentru pilonul 1. 

Potrivit acestuia, SUA poartă o parte din responsabilitate ca urmare a 

declarațiilor contradictorii referitoare la pilonul 1, în special din pricina 

propunerii înaintate în decembrie 2019 privind „regimul sferei de influență”. 

Conform declarațiilor comisarului european pentru economie, Paolo 

Gentiloni, Comisia Europeană va fi pregătită să emită propuneri în acest 

sens în 2021. 

 
În luna iunie a.c., tensiunile dintre SUA și celelalte state s-au amplificat 

după ce Biroul pentru politici comerciale ale SUA (USTR) a demarat o 

anchetă cu privire la impozitul pe serviciile digitale (DST) care a fost sau 

urmează a fi adoptat de 9 țări (Austria, Brazilia, Republica Cehă, India, 

Indonezia, Italia, Spania, Turcia și Regatul Unit) și de către Uniunea 

Europeană. Scopul anchetei USTR este de a evalua măsura în care 

impozitele pe serviciile digitale sunt exagerate, discriminatorii sau dacă 

restricționează comerțul Statelor Unite, conform secțiunii 301 din Legea 

Comerțului. Mai mult decât atât, la 12 iunie a.c., secretarul Trezoreriei SUA, 

Steven Mnuchin, a trimis o scrisoare adresată miniștrilor de finanțe din 

Franța, Italia, Spania și Regatul Unit al Marii Britanii în care le solicită să 

sisteze temporar discuțiile cu privire la pilonul 1 dată fiind criza actuală de 

sănătate. Cei patru miniștri de finanțe au răspuns printr-o scrisoare în care 

sugerează secretarului trezoreriei SUA că „o abordare etapizată, 

concentrată inițial pe serviciile digitale automatizate, ar facilita considerabil 

obținerea unei soluții bazate pe consens și ar face mai plauzibilă 

perspectiva încheierii unui acord politic în acest an”. 

 
În luna iulie, Pascal Saint-Amans a confirmat că SUA au solicitat reluarea 

negocierilor cu privire la reforma fiscală internațională după alegerile 

prezidențiale din SUA din luna noiembrie. Cu toate acestea, Robert 

Lighthizer (reprezentantul SUA pentru comerţ) a declarat că Statele Unite 

pregătesc sancțiuni pentru Franța în urma disputei privind impozitarea 

serviciilor digitale. Acesta a afirmat că sancțiunile vor fi suspendate 

deoarece colectarea impozitului respectiv a fost suspendată în Franța până 

la finele anului 2020. Paschal Donohoe, ministrul irlandez de finanțe și noul 

președinte al Eurogrup (succesorul lui Mario Centeno), a avertizat că UE 

ar trebui să încerce să ajungă la un acord internațional la nivelul OCDE în 

loc să ia decizii unilaterale privind impozitarea giganților digitali. 

 

 

Subcomisia în materie de chestiuni fiscale a 

Parlamentului European își va începe activitatea 

Parlamentul European a înființat mult-așteptata subcomisie în materie de 

chestiuni fiscale. La 11 iunie a.c., Conferința Președinților din cadrul 

Parlamentului European a aprobat înființarea unei subcomisii permanente 

în materie de chestiuni fiscale. Subcomisia din cadrul Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare (ECON) va fi responsabilă pentru „chestiuni 

fiscale și în special pentru combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și 

a evitării obligațiilor fiscale, precum și pentru asigurarea transparenței 

financiare în scopuri fiscale”. Subcomisia trebuia să fie înființată în 

primăvara acestui an, însă măsurile adoptate de Parlamentul European 

pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2 au dus la modificarea 

calendarului anual al instituției. Ca urmare a acestor schimbări, Conferința 

Președinților în care urmau să fie discutate mandatul și componența 

subcomisiei a fost anulată. 

 
  

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/june/ustr-initiates-section-301-investigations-digital-services-taxes
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/06/Letter-Mnuchin-IT-FR-UK-SP-FINAL-SIGNED—CLEANED.pdf
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/06/Letter-Mnuchin-IT-FR-UK-SP-FINAL-SIGNED—CLEANED.pdf


 

La 10 iulie a.c., componența subcomisiei, formată din 30 de membri, a fost 

anunțată în cadrul unei sesiuni plenare a Parlamentului European. Membrii 

numiți din partea Partidului Popular European sunt: Herbert Dorfmann 

(Italia), Markus Ferber (Germania), José Manuel García-Margallo y Marfil 

(Spania), Enikő Győri (Ungaria), Christophe Hansen (Luxemburg), Othmar 

Karas (Austria), Luděk Niedermayer (Republica Cehă), Lídia Pereira 

(Portugalia). Membrii numiți din partea Alianței Progresiste a Socialiștilor și 

Democraților sunt: Marek Belka (Polonia), Jonás Fernández (Spania), 

Aurore Lalucq (Franța), Pedro Marques (Portugalia), Paul Tang (Țările de 

Jos), Irene Tinagli (Italia). Membrii numiți din partea partidului Renew 

Europe sunt: Gilles Boyer (Franța), Hlaváček Martin (Republica Cehă), Billy 

Kelleher (Irlanda), Dragoș Pîslaru (România). Membrii numiți din partea 

partidului Identitate și Democrație: Francesca Donato (Italia), Hélène 

Laporte (Franța), Antonio Maria Rinaldi (Italia). Membrii numiți din partea 

Partidului Verzilor/Alianței Libere Europene: Sven Giegold (Germania), Kira 

Marie Peter-Hansen (Danemarca), Ernest Urtasun (Spania). Membrii 

numiți din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni sunt: 

Patryk Jaki (Polonia), Eugen Jurzyca (Slovacia), Roberts Zīle (Letonia). 

Membrii numiți din partea partidului Stânga Unită Europeană/Stânga Verde 

Nordică sunt: Manon Aubry (Franța), Martin Schirdewan (Germania). Nu în 

ultimul rând, a fost numit și un membru neafiliat: Clara Ponsatí Obiols 

(Spania). Președintele și vicepreședinții acestui subcomitet se vor stabili în 

cadrul ședinței inaugurale programate în luna septembrie a acestui an. 

 

 

Rezultatele președinției croate a Consiliului UE și 

prioritățile fiscale ale președinției germane 

La 1 iulie a.c., Germania a publicat programul său pentru președinția 

Consiliului Uniunii Europene. În domeniul fiscal, programul evidențiază 

nevoia unei distribuții echitabile și transparente a sarcinii fiscale la nivelul 

UE. Germania se angajează să continue activitatea OCDE privind reforma 

fiscală internațională și să implementeze rezultatul negocierilor. De 

asemenea, președinția germană își va asuma un rol de conducere în 

revizuirea directivei privind cooperarea administrativă în domeniul 

fiscalității și în introducerea unui impozit asupra tranzacțiilor financiare la 

nivel european. 

 
În cele șase luni de președinție, Croația a înregistrat progrese în privința 

mai multor aspecte fiscale, cum ar fi impozitarea digitală, normele privind 

transmiterea și schimbul obligatoriu de informații și actualizarea listei UE a 

jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. În domeniul impozitării 

indirecte, președinția croată a înregistrat progrese în ceea ce privește 

schimbul de informații de plată relevante pentru TVA, simplificarea 

normelor privind TVA pentru micile întreprinderi și normele UE privind 

structura accizelor la alcool. 

 

 
DIVERSE 

Conferința online ETAF privind rolul politicii fiscale 
în contextul pandemiei de COVID-19 

La 30 iunie a.c., European Tax Adviser Federation (ETAF) a găzduit o 

conferință online cu tema Rolul politicii fiscale în criza economică generată 

de pandemia de COVID-19. În cadrul evenimentului, Philippe Arraou 

(președintele ETAF) a discutat cu Patrice Pillet (directorul Departamentului 

pentru Taxa pe Valoarea Adăugată din cadrul Direcției Generale Impozitare 

și Uniune Vamală a Comisiei Europene) și David Bradbury (directorul 

Diviziei pentru politică fiscală și statistică din cadrul OCDE) despre 

concluziile desprinse în urma crizei generate de pandemia de COVID-19 și 

posibilele evoluții viitoare la nivel european și internațional din perspectiva 

politicii fiscale. În mesajul său inaugural, Philippe Arraou a subliniat rolul 

esențial al consilierilor fiscali, aceștia acționând ca un prim mijloc de contact 

între contribuabili și administrațiile fiscale care gestionează criza. Patrice 

Pillet a evidențiat modul în care fiscalitatea (și în special TVA) a fost utilizată 

la nivel național și la nivelul UE ca un instrument de reacție la criza 

economică și de sănătate. David Bradbury a evidențiat, la rândul său, 

activitatea desfășurată de OCDE de a colecta informații și de a furniza 

recomandări statelor membre OCDE privind modalitatea de utilizare a 

diferitelor instrumente fiscale în diversele etape ale crizei. 

  

https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/24221/Full%20Members%20new%20committees_09-07-2020_en.pdf
https://www.eu2020.de/blob/2360248/978a43ce17c65efa8f506c2a484c8f2c/pdf-programm-en-data.pdf
https://www.eu2020.de/blob/2360248/978a43ce17c65efa8f506c2a484c8f2c/pdf-programm-en-data.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8450-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8450-2020-INIT/en/pdf
https://www.periscope.tv/w/1YqKDpYBPWkKV
https://www.periscope.tv/w/1YqKDpYBPWkKV
https://www.periscope.tv/w/1YqKDpYBPWkKV
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Răspunzând întrebărilor venite din partea publicului, vorbitorii au abordat și 

subiecte precum reforma fiscală internațională a OCDE și nevoia de a 

efectua tranziția către votul prin majoritate calificată în privința chestiunilor 

fiscale la nivelul UE. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Declinarea responsabilității: 
 

European Tax Adviser Federation AISBL – ETAF 
Rue des Deux Eglises 35 | 1000 Bruxelles 
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 ca o organizație internațională nonprofit (AISBL) și intră 
sub incidența legislației belgiene, având sediul la Bruxelles. Rolul și 
misiunea principală a ETAF constau în a reprezenta profesia fiscală la 
nivel european și 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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