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INTRODUCERE 

Philippe Arraou, președinte ETAF 

Stimați membri ETAF, 

Dragi prieteni, 

 
Pandemia de COVID-19 a avut un impact enorm, 

punând la încercare sistemele noastre de sănătate 

și stabilitatea economică din Uniunea Europeană. 

Statele membre și Uniunea Europeană au abordat 

aceste provocări prin intermediul unor măsuri 

concepute pentru a susține redresarea: precum 

finanțarea de tranziție pentru întreprinderi, pentru 

a asigura lichiditatea IMM-urilor puternic afectate 

de pandemie, sau schemele pe termen scurt care 

să protejeze locurile de muncă. 

 
Consilierii fiscali au jucat un rol esențial în această perioadă incertă, 

preluând responsabilități noi pentru a putea oferi o consiliere adecvată 

clienților lor. Profesia noastră a contribuit considerabil la limitarea 

efectelor negative ale crizei și, în unele țări, acest lucru a determinat 

guvernele să ridice statutul profesiei la cel de „autoritate de 

conformitate”. 
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Consilierii fiscali se asigură că cererile de ajutor guvernamental sunt 

corecte și verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate înainte 

de a le depune în numele clienților lor. A devenit din nou foarte clar cât 

de importante sunt reglementările noastre naționale pentru a asigura 

buna funcționare a sistemelor fiscale și plata fondurilor 

guvernamentale. 

 
Criza ne-a obligat să ne autodepășim și să devenim mai buni în ceea ce 

facem. În acest fel vom dovedi că putem îmbunătăți conformitatea 

fiscală și putem reduce decalajul fiscal. ETAF a planificat o conferință 

online, la 1 decembrie 2020, chiar pe tema rolului consilierilor fiscali în 

îmbunătățirea conformității fiscale. Vă invit la aceste evenimente, în 

care vom analiza această temă împreună cu factori decizionali de la 

nivel înalt din UE. 

 
Această criză a avut, de asemenea, un impact asupra locurilor de muncă 

din Europa. Restricțiile privind libertatea de furnizare a serviciilor ca 

urmare a măsurilor de protecție împotriva răspândirii COVID-19 au 

reprezentat un șoc pentru majoritatea europenilor și un eșec economic 

pentru mulți dintre furnizorii de servicii transfrontaliere. Se pune astfel 

întrebarea: cum poate fi consolidată piața internă fără a neglija 

protecția consumatorului și calitatea? La urma urmei, libertatea de 

circulație și de furnizare a serviciilor reprezintă un pilon de bază al 

pieței interne, reprezentând o realizare considerabilă. Este esențial 

pentru profesia noastră să ne putem baza pe norme clare și solide care 

să ne protejeze drepturile de autodeterminare, astfel încât să ne putem 

desfășura activitatea în cel mai bun mod posibil și să ne putem susține 

clienții în drumul cel mai rapid spre redresare. 

Lectură plăcută!  

Cu stimă, 

Philippe Arraou 
 

 
 

LEGISLAȚIE PROFESIONALĂ 

Ceea ce este ilegal în mediul offline ar trebui să 

fie ilegal și în mediul online - Actul legislativ 

privind serviciile digitale 

Până la finele acestui an, Comisia Europeană intenționează să prezinte o 

propunere de directivă ce va înlocui în mare parte Directiva privind 

comerțul electronic (2000/31/EC). Îmbunătățirea normelor privind 

răspunderea și securitatea pentru platformele, serviciile și produsele 

digitale este una dintre prioritățile Comisiei Europene. Prin această 

propunere este vizată consolidarea unei piețe unice digitale. Obiectivul 

acestei propuneri este de a facilita răspândirea și dezvoltarea modelelor 

digitale de afaceri pentru a îmbunătăți concurența companiilor 

europene în raport cu furnizorii din țări terțe. 

 
În luna septembrie, Comisia pentru piața internă și protecția 

consumatorului din cadrul Parlamentului European a elaborat un proiect 

de raport din proprie inițiativă (2020/2018 (INL)), cu recomandări 

pentru Actul legislativ privind serviciile digitale. Acest raport reprezintă 

un impuls politic pentru Comisia Europeană și Consiliu. La 20 octombrie 

2020, textul acestuia a fost adoptat în plen ca rezoluție a Parlamentului 

European. 

 
Actul legislativ privind serviciile digitale poate contribui în mod 

semnificativ la consolidarea pieței serviciilor digitale în Europa. 

Consolidarea securității juridice pentru consumatori și furnizorii de 

servicii online este importantă pentru a asigura protecția consumatorilor 

și a determina mai mulți furnizori de servicii să investească în 

digitalizare. 

 
În ceea ce privește stabilirea într-o altă țară, ETAF a susținut mereu 

principiul țării de destinație. În profesia noastră este imposibil să se 

furnizeze consiliere fiscală permanentă fără a respecta dispozițiile 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=DE
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html
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profesionale din statul membru respectiv. Pe de altă parte, abaterea de 

la acest principiu în cazul furnizării temporare de servicii 

transfrontaliere, prevăzută în directivele de bază ale UE, a fost 

acceptată, transpusă în statele membre ETAF și este practicabilă. 

Desigur, furnizarea permanentă de servicii digitale transfrontaliere nu 

necesită stabilirea în țara de destinație. Prin urmare, ETAF a atras 

mereu atenția asupra faptului că abaterea de la principiul libertății de 

stabilire în cazul furnizării de servicii digitale ar putea dăuna protecției 

consumatorului și calității serviciilor. Ca urmare a diversității de servicii 

existente în Europa și a culturilor juridice diferite, respingerea normelor 

stabilite în Directiva privind serviciile ar crea dezavantaje considerabile 

pentru securitatea juridică, pentru furnizorii de servicii și pentru 

calitatea serviciilor furnizate online. Acest lucru ar afecta în mod inutil 

încrederea consumatorilor în piața internă. 

 

În consecință, ETAF nu este de acord cu rezoluția adoptată, care apără 

principiul țării de origine, însă susține cu convingere specificația din 

raport conform căreia statele membre se pot abate de la acest principiu 

dacă există interese care au precedență în fața acestuia, precum 

protecția consumatorului, și atunci când consideră ce este necesar și în 

conformitate cu legislația UE. 

 
Principiul țării de destinație ar trebui să se aplice și în sectorul digital, 

în special dacă se aplică normele de protecție naționale, de exemplu, 

pentru a menține calitatea serviciilor sau pentru a proteja independența 

furnizorilor de servicii. Ceea ce nu este permis offline într-o țară nu ar 

trebui să fie permis nici online în aceeași țară. În caz contrar, ar exista 

dezavantaje concurențiale, în special pentru furnizorii de servicii din 

statele membre. 

 

 
 

LEGISLAȚIE FISCALĂ 

Subcomisia pentru chestiuni fiscale și-a început 
activitatea 

La 23 septembrie 2020, ședința electorală a subcomisiei pentru 

chestiuni fiscale din cadrul Parlamentului European (denumită și 

Comisia „FISC”) a avut loc online, ca urmare a situației actuale. După 

cum era de așteptat, Paul Tang (Alianța Progresistă a Socialiștilor și 

Democraților, Țările de Jos) a fost numit președintele subcomisiei, iar 

cei patru vicepreședinți ai subcomisiei sunt: Markus Ferber (Partidul 

Popular European, Germania), Martin Hlaváček (Partidul Renew Europe, 

Republica Cehă), Kira Marie Peter-Hansen (Partidul Verzilor/Alianța 

Liberă Europeană, Danemarca) și Othmar Karas (Partidul Popular 

European, Austria). 

 
La 24 septembrie 2020, în cadrul primei ședințe a subcomisiei FISC, 

eurodeputații au discutat o serie de chestiuni fiscale cu comisarul 

european Paolo Gentiloni. Comisarul și-a confirmat angajamentul de a 

propune o soluție europeană în ceea ce privește impozitarea economiei 

digitale, în situația în care nu se va ajunge la un acord la nivelul OCDE 

până la finele anului 2020. Acesta este și cazul în momentul de față, 

deoarece OCDE a amânat reforma fiscală internațională până la mijlocul 

anului viitor. Paolo Gentiloni a explicat că, deși impozitarea economiei 

digitale nu va genera miliarde pentru statele membre UE, aceasta 

reprezintă o datorie politică a acestor state de a crea un sistem fiscal 

echitabil. Atunci când a fost întrebat cu privire la noile resurse proprii 

ale UE, comisarul a explicat că acestea nu au rolul de a crește presiunea 

fiscală asupra cetățenilor UE, ci sunt menite să asigure un sistem fiscal 

mai durabil și mai echitabil. Răspunzând la întrebările din partea 

eurodeputaților, comisarul a declarat că revizuirea Directivei privind 

impozitarea energiei și introducerea unui mecanism de ajustare la 

frontieră a emisiilor de dioxid de carbon nu vor afecta concurența între 

companiile europene, dar vor reprezenta instrumente ale Pactului verde 

european. 
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ETAF a contribuit la consultările referitoare la 
revizuirea Directivei privind impozitarea energiei 

În luna martie 2020, Comisia Europeană a început revizuirea Directivei 

privind impozitarea energiei, care a fost adoptată în 2003 și a rămas 

neschimbată de atunci. Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală 

(DG TAXUD) a publicat o evaluare în care a explicat obiectivele acestei 

revizuiri, obiectivul principal al acesteia fiind alinierea normelor privind 

impozitarea produselor energetice și a energiei electrice la politicile de 

mediu ale UE și la Pactul ecologic european. Această revizuire vizează 

ratele minime de impozitare aplicate produselor energetice și energiei 

electrice și are scopul de a reduce decalajele, în special între benzină și 

motorină. Un al doilea obiectiv al acesteia este de a promova eficiența 

energetică și energia regenerabilă prin intermediul impozitării. Nu în 

ultimul rând, va fi reevaluat tratamentul energiei electrice și al gazelor 

naturale și se va fluidiza gama largă de reduceri, scutiri și subvenții 

pentru combustibilii fosili. 

 

DG TAXUD a publicat, de asemenea, o evaluare a impactului 

mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon. 

Prin acest proiect, Comisia intenționează să impoziteze anumite 

produse de import cu emisii ridicate de dioxid de carbon și, astfel, să 

reducă emisiile de metan. Dat fiind faptul că mulți parteneri 

internaționali nu au aceleași ambiții climatice ca UE, există riscul ca 

producția din UE să fie transferată către țări terțe care nu sunt la fel de 

preocupate de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Un alt obiectiv 

ar fi reducerea numărului de produse din UE care sunt înlocuite cu 

produse de import cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Aplicând un 

preț produselor de import în funcție de conținutul acestora de carbon, 

Comisia speră să îndeplinească obiectivele climatice globale ale 

Acordului de la Paris. 

 

În luna iulie, Comisia a lansat două consultări cu privire la ambele 

măsuri, care au avut termen data de 14, respectiv 29 octombrie 2020. 

Se preconizează că propunerile legislative vor fi prezentate în iunie 

2021. 

 
ETAF a contribuit la aceste consultări și a susținut o revizuire a 

Directivei privind impozitarea energiei în scopul de a atinge 

neutralitatea climatică și de a asigura buna funcționare a pieței interne. 

În plus, această revizuire ar trebui să ia în considerare modificarea 

„mixului” energetic, cu o pondere mai mare de energie regenerabilă. În 

ceea ce privește ratele minime de impozitare a unui produs energetic, 

costul ar trebui să se bazeze pe toți factorii externi care le 

influențează, cum ar fi emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile 

poluante din aer. 

 
În ceea ce privește mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de 

dioxid de carbon, ETAF a susținut că o astfel de măsură este bine-venită 

dacă poate contribui la eforturile climatice globale și la reducerea 

emisiilor. În plus, acest mecanism ar putea contribui la promovarea 

„tehnologiilor curate” în UE și nu numai, stimulând inovarea și sporind 

concurența. Totuși, ETAF și-a exprimat îngrijorarea cu privire la 

creșterea costurilor pentru întreprinderi. 

 

Președinția germană a UE solicită introducerea unei 
taxe pe tranzacțiile financiare 

La 2 septembrie 2020, ministrul german de finanțe, Olaf Scholz, a 

prezentat prioritățile președinției germane în cadrul unei audieri 

organizate de Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare din cadrul 

Parlamentului European. Acesta și-a exprimat optimismul în ceea ce 

privește posibilitatea încheierii unui acord referitor la taxa pe 

tranzacțiile financiare în contextul COVID-19. 

 
La 22 septembrie 2020, Germania a furnizat detalii suplimentare despre 

prioritățile sale de ordin fiscal în cadrul președinției sale la Consiliul 

Uniunii Europene. Conform propunerilor emise în ianuarie 2020, acest 

lucru ar presupune perceperea unei rate de 0,2% pentru achizițiile de 

acțiuni ale companiilor cotate la bursă, cu o capitalizare pe piață de 

peste un miliard de euro. Taxa s-ar aplica și certificatelor de acțiuni 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
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emise pe piața internă și externă. Această taxă nu se va aplica însă la 

ofertele inițiale de acțiuni. 

Președinția germană speră să negocieze un acord politic între statele 

membre participante care să permită demararea procesului legislativ. 

10 state membre încă dezbat taxa pe tranzacțiile financiare în baza 

cooperării consolidate, un mecanism legislativ utilizat atunci când nu se 

poate ajunge la consensul necesar în privința propunerilor legislative. 

Cele 10 state membre sunt Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, 

Italia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania. 

 

TVA: Va putea Comisia Europeană să adopte acte de 

punere în aplicare? 

La 2 octombrie 2020, Comisia Europeană a publicat o foaie de parcurs 

privind inițiativa sa de a transforma Comitetul TVA într-un „comitet de 

comitologie”, fapt ce ar permite Comisiei să adopte acte de punere în 

aplicare privind taxa pe valoarea adăugată. Actualul Comitet TVA al UE 

este compus din reprezentanți ai autorităților naționale și ai Comisiei. 

Acesta are scopul de a asigura faptul că normele UE privind TVA sunt 

aplicate în mod consecvent în toate statele membre. Cu toate acestea, 

are un statut consultativ și, prin urmare, poate emite doar îndrumări 

fără caracter obligatoriu. În cazul în care Directiva TVA este modificată 

(este necesară unanimitatea) și Comitetul TVA se transformă într-un 

comitet de comitologie, Comisia va prezenta de acum înainte proiectele 

de acte de punere în aplicare comitetului de comitologie, care va trebui 

să își dea avizul sub forma unui vot. În acest caz se aplică sistemul de 

vot cu majoritate calificată. 

 
Această inițiativă a fost anunțată la mijlocul lunii iulie ca fiind parte a 

pachetului fiscal al Comisiei. Părțile interesate au avut posibilitatea de 

a oferi feedback până la 29 octombrie 2020. ETAF a considerat bine-

venită această inițiativă și a susținut-o în scopul de a promova aplicarea 

consecventă a normelor privind taxa pe valoarea adăugată în UE. Se 

preconizează că la finele anului 2020 va fi prezentată o propunere de 

directivă. 

 
Notele explicative privind noile norme în materie de TVA pentru 

comerțul electronic  

În același timp, la 30 septembrie 2020, Comisia Europeană a publicat 

Notele explicative privind noile norme în materie de TVA pentru 

comerțul electronic. Acestea conțin explicații cu privire la noile norme, 

incluzând și exemple privind modul de aplicare a acestora pentru 

furnizorii sau interfețele de comerț electronic (de exemplu, piețe, 

platforme) implicate în tranzacțiile electronice. 
 

Europarlamentarii solicită o reformă ambițioasă a 

sistemului de resurse proprii ale UE 

 
În ultimele luni, după ce Consiliul European a ajuns la un acord cu privire la 

Planul de redresare al UE la 21 iulie 2020, discuția cu privire la noul sistem 

de resurse proprii ale UE a continuat între Parlamentul European și Consiliu. 

În luna august, Comitetul bugetar al Parlamentului European a votat 

propunerea privind sistemul de resurse proprii ale UE legată de Cadrul 

financiar multianual pentru perioada post-2020. Raportul elaborat de José 

Manuel Fernandes (Partidul Popular European, Portugalia) și Valérie Hayer 

(Partidul Renew Europe, Franța) solicită o rată de apel uniformă pentru 

greutatea deșeurilor provenite din ambalajele de plastic nereciclate 

(începând cu 1 ianuarie 2021) și un set de noi resurse proprii. Eurodeputații 

sugerează introducerea unei rate de apel uniforme pentru veniturile 

obținute din vânzarea cotelor de emisii în cadrul Schemei de tranzacționare 

a certificatelor de emisie (de la 1 ianuarie 2021); utilizarea veniturilor 

generate de impozitul pe serviciile digitale (de la 1 ianuarie 2023); 

introducerea unui impozit pe tranzacțiile financiare (de la 1 ianuarie 2024) 

și a unui sistem de venituri generate prin intermediul unui mecanism de 

ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (de la 1 ianuarie 2023). 

Europarlamentarii au menționat, de asemenea, nevoia de a elimina 

reducerile și corecțiile bugetare oferite anumitor state membre UE. În 

perioada 11-12 septembrie 2020, miniștrii de finanțe din UE au organizat o 

reuniune informală la Berlin în cadrul căreia au discutat posibila introducere 

a unor noi resurse proprii în contextul planului european de redresare 

economică, însă nu a fost luată o decizie în acest sens.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12612-Conferring-implementing-powers-on-the-Commission-in-the-area-of-value-added-tax?mc_cid=f809e61f27&mc_eid=382839d5d9
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12612-Conferring-implementing-powers-on-the-Commission-in-the-area-of-value-added-tax?mc_cid=f809e61f27&mc_eid=382839d5d9
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_notes_30092020.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_notes_30092020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/AM/2020/08-31/1210502EN.pdf


BULETINUL DE ȘTIRI ETAF | 6 
 

 

OCDE a amânat reforma fiscală internațională 
până la mijlocul anului 2021 

La 12 octombrie 2020, OCDE a publicat planul adoptat de 137 de 

membri ai Cadrului inclusiv privind Pilonul 1 și Pilonul 2 al reformei 

fiscale internaționale (împreună cu evaluarea impactului economic). În 

aceeași zi, Cadrul inclusiv a emis o declarație în care precizează că 

dezbaterile vor continua pentru a clarifica aspectele referitoare la 

reforma fiscală internațională asupra cărora nu s-a ajuns la un acord. 

Membrii Cadrului inclusiv au dat asigurări că „până la mijlocul anului 

2021 procesul de dezbatere se va încheia cu o concluzie și vor fi 

soluționate problemele tehnice, vor fi elaborate modelele de proiecte 

legislative, îndrumări, norme și proceduri internaționale, în funcție de 

necesități”. În ceea ce privește Pilonul 1 al reformei, printre 

principalele subiecte care sunt încă discutate se numără domeniul de 

aplicare al acesteia. În acest sens, există două categorii de activități 

care intră în domeniul de aplicare al reformei: serviciile digitale 

automatizate și întreprinderile orientate către consumatori. Serviciile 

digitale automatizate sunt furnizate în mod automat și standardizat 

către o bază mare de clienți sau utilizatori și furnizate de la distanță 

clienților de pe piețe fără o infrastructură locală sau cu o infrastructură 

locală mai puțin dezvoltată. Definiția întreprinderilor orientate către 

consumatori include întreprinderile care generează venituri din 

vânzarea de bunuri și servicii vândute în mod obișnuit consumatorilor, 

incluzând întreprinderile care vând bunuri și servicii indirect, prin 

intermediari. Pe de altă parte, propunerea SUA privind sfera de 

siguranță rămâne valabilă. Toate acestea, precum și alte aspecte 

majore aflate încă în discuție sunt esențiale pentru a stabili dacă 

statele membre ale UE vor fi mulțumite de reforma fiscală 

internațională. Franța, una dintre țările care susțin impozitarea 

economiei digitale, a reacționat prompt la această amânare, confirmând 

că va începe din acest an colectarea unei taxe digitale la nivel național. 

Ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, a declarat că, la fel ca în 

cazul SUA, în eventualitatea în care nu se va ajunge la un acord la 

nivelul OCDE până la finele anului 2020, Franța va introduce impozitarea 

economiei digitale la nivel național. Comisia Europeană a dat dovadă de 

flexibilitate, subliniind că noul termen-limită ar trebui să fie termenul 

final. Este important să amintim că multe dintre statele membre UE au 

introdus sau au decis să introducă o formă de impozitare a companiilor 

digitale: Franța, Italia, Spania, Republica Cehă și, recent, Belgia se 

numără printre acestea. 

 

Ajutorul de stat și impozitele: nu este vorba doar 
despre cazul Apple 

În ultimele luni, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a 

pronunțat într-o serie de cauze interesante în domeniul fiscal. Cel mai 

cunoscut este cazul Apple, în care este implicată Irlanda, dar printre 

altele amintim cazul Spaniei, al Ungariei, al Poloniei și al 

Luxemburgului. 

 
La 15 iulie 2020, Tribunalul Uniunii Europene a anulat decizia Comisiei 

Europene privind ajutorul de stat ilegal oferit de Irlanda companiei 

Apple. În 2016, Comisia a constatat că două hotărâri fiscale adoptate de 

Irlanda în 1991 și în 2007 contraveneau normelor UE privind ajutorul de 

stat și a somat Irlanda să recupereze 13 miliarde de euro din partea 

companiei Apple. Cu toate acestea, conform Tribunalului UE, Comisia a 

deliberat în mod eronat că filialele Apple din Irlanda au beneficiat de un 

avantaj economic selectiv și, prin extensie, de ajutor de stat. Conform 

explicației Tribunalului, Comisia a concluzionat eronat că autoritățile 

fiscale din Irlanda au acordat filialelor Apple un avantaj pentru 

nealocarea licenței de proprietate intelectuală a companiei Apple, 

deținută de respectivele filiale, și, prin urmare, a tuturor veniturilor 

comerciale ale filialelor către sucursalele irlandeze. Pe lângă toate 

acestea, Tribunalul a susținut că nu au fost demonstrate erorile 

metodologice din cadrul hotărârilor fiscale contestate de Comisie sau 

faptul că hotărârile respective erau rezultatul discreției autorităților 

fiscale din Irlanda. 

 
La 25 septembrie 2020, comisarul european pentru concurență, 

http://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-one-blueprint.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-two-blueprint.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-digitalisation-economic-impact-assessment_0e3cc2d4-en;jsessionid=9wyOMAzAP520bRqquGXWgEba.ip-10-240-5-48
https://www.oecd.org/tax/beps/cover-statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-on-the-reports-on-the-blueprints-of-pillar-one-and-pillar-two-october-2020.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200090en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200090en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200090en.pdf
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Margrethe Vestager, a confirmat decizia Comisiei Europene de a face 

apel în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene împotriva deciziei 

Tribunalului General al UE în cazul Apple din luna iulie 2020. 

Recent, Tribunalul Uniunii Europene a decis în favoarea Comisiei 

Europene în cazul sistemului spaniol de beneficii fiscale. În 2013, 

Comisia Europeană a constatat că sistemul spaniol de beneficii fiscale 

constituia un ajutor de stat sub forma unui avantaj selectiv parțial 

incompatibil cu piața internă. Cu toate acestea, în 2015, Tribunalul 

General al Uniunii Europene a anulat decizia Comisiei Europene în urma 

unei acțiuni înaintate de o companie spaniolă. În 2018, în urma unui 

apel al Comisiei Europene, Curtea Europeană de Justiție a anulat decizia 

Tribunalului General al Uniunii Europene. Curtea Europeană de Justiție 

a trimis cazul înapoi la Tribunal spre rejudecare în urma deciziei finale 

a Tribunalului de la 23 septembrie 2020 ce a anulat acțiunea înaintată 

de compania spaniolă. Tribunalul a constatat că beneficiile fiscale au 

fost acordate în contextul unui sistem de autorizare prealabilă „pe baza 

unor criterii vagi, care necesită interpretare, pentru care nu există nicio 

prevedere”. Potrivit Tribunalului, aspectele discreționare „au favorizat 

beneficiarii față de alți contribuabili într-o situație de fapt și de drept 

comparabilă”. Potrivit concluziilor Tribunalului, Comisia Europeană nu a 

greșit când a constatat că acest sistem este selectiv. 

 
La 6 octombrie 2020, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și-a 

publicat hotărârea în cauzele conexate C-245/19 și C-246/19 în 

contextul schimbului de informații fiscale. Pe scurt, CJUE a hotărât că o 

persoană care deține informații solicitate de o administrație națională, 

în contextul unei proceduri de cooperare între statele membre, trebuie 

să aibă posibilitatea de a intenta o acțiune directă împotriva unei astfel 

de cereri (în baza dreptului la un proces echitabil garantat de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene). Cu toate acestea, statele 

membre pot să nu ofere dreptul la o astfel de acțiune persoanei care 

face obiectul unei anchete fiscale (și terțelor părți interesate de 

informațiile în cauză), cu condiția să existe alte procese care să le 

permită să obțină un control prealabil al unei astfel de cereri. 

 
La 15 octombrie 2020, avocatul general Juliane Kokott a emis o opinie 

privind cauzele C-562/19 și C-596/1 în ceea ce privește impozitul pe 

publicitate din Ungaria și impozitul din sectorul comerțului cu 

amănuntul din Polonia. Potrivit opiniei avocatului general, nu există 

dovezi care să indice existența unui avantaj selectiv și, prin urmare, 

acesta propune Curții de Justiție să respingă apelurile Comisiei 

Europene. Contextul este următorul: în 2016, Polonia a adoptat legea 

privind impozitarea, conform căreia comercianții cu amănuntul trebuie 

să plătească un impozit asupra cifrei de afaceri lunare, obținută din 

vânzarea bunurilor către consumatori, în cazul în care aceasta 

depășește un anumit prag (aproximativ 4 milioane de euro); în 2014, 

Ungaria a introdus legea privind impozitul pe publicitate, în temeiul 

căreia difuzorii de publicitate trebuie să plătească un impozit, la o rată 

diferențiată, asupra cifrei de afaceri nete anuale, generată din 

difuzarea sau publicarea reclamelor în Ungaria. În 2016 și 2017, Comisia 

Europeană a declarat că ambele impozite sunt incompatibile cu piața 

comună, deoarece acestea acordă întreprinderilor mai mici, care sunt 

„impozitate la un nivel mult prea scăzut”, un avantaj inadmisibil și, prin 

urmare, constituie un ajutor de stat. Polonia și Ungaria au contestat 

decizia Comisiei în fața Tribunalului Uniunii Europene. În 2019, 

Tribunalul a anulat decizia Comisiei pe motiv că nu existau suficiente 

dovezi care să indice un avantaj selectiv în niciuna dintre cele două 

jurisdicții și, prin urmare, impozitele respective nu constituie ajutor de 

stat pentru întreprinderile cu o cifră de afaceri mai mică. Comisia a 

făcut apel la Curtea de Justiție împotriva ambelor hotărâri, iar avocatul 

general, Juliane Kokott, a propus Curții de Justiție să respingă apelurile 

Comisiei. 

 

Actualizările recente din „lista neagră” a UE 
a jurisdicțiilor necooperante din punct  
de vedere fiscal 

La 6 octombrie 2020, Consiliul UE a decis să adauge Anguilla și Barbados 

pe „lista neagră” a UE a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere 

fiscal. Insulele Cayman și Oman au fost scoase de pe „lista neagră” a UE 

a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal după ce au 

introdus reformele necesare pentru a-și îmbunătăți politicile fiscale. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200116en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200116en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-10/cp200127en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-10/cp200132en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-10/cp200132en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.331.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.331.01.0003.01.ENG
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Decizia de a elimina Insulele Cayman de pe listă a generat diverse 

reacții din partea unor membri ai Parlamentului European: președintele 

Comisiei FISC, Paul Tang (Alianța Progresistă a Socialiștilor și 

Democraților, Țările de Jos), a declarat că miniștrii de finanțe ai UE 

subminează principalul instrument de combatere a evaziunii fiscale. 

Pedro Marques (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, 

Portugalia) a solicitat Comisiei FISC să facă o prioritate din revizuirea 

criteriilor de includere pe lista neagră. 

 
Lista UE a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal face 

parte din strategia fiscală a UE, scopul acesteia fiind de a contribui la 

eforturile actuale de a promova buna guvernanță fiscală la nivel 

mondial. Pe această listă sunt incluse fie jurisdicțiile care nu s-au 

angajat într-un dialog constructiv cu UE privind guvernanța fiscală, fie 

nu au reușit să își îndeplinească angajamentele de implementare a 

reformelor pentru a respecta un set de criterii obiective de bună 

guvernanță fiscală, referitoare la transparența fiscală, impozitare 

echitabilă și punerea în aplicare a standardelor internaționale împotriva 

erodării bazei de impozitare și transferul profiturilor. 

 
Anguilla și Barbados au fost incluse pe listă în urma rapoartelor de 

evaluare inter pares publicate de Forumul Global al OCDE privind 

Transparența și Schimbul de Informații în scopuri fiscale, prin care s-a 

constatat că Anguilla și Barbados nu se conformează, respectiv se 

conformează doar parțial cu standardul internațional privind 

transparența și schimbul de informații la cerere. Insulele Cayman au 

fost scoase de pe această listă după ce au adoptat noi reforme privind 

fondurile de investiții colective în septembrie 2020. Oman a fost, de 

asemenea, scoasă de pe listă, conformându-se cu standardul menționat 

după ce a ratificat Convenția OCDE de asistență administrativă 

reciprocă în materie fiscală și a luat toate măsurile necesare pentru a 

implementa schimbul automat de informații cu toate statele membre 

UE. 

 
În urma acestei actualizări au rămas 12 jurisdicții pe listă: Samoa 

Americană, Anguilla, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, 

Insulele Seychelles, Trinidad și Tobago, Insulele Virgine Americane și 

Vanuatu. 

 

 

DIVERSE 

O nouă strategie pentru IMM-urile din Europa 

Parlamentul European elaborează în prezent un raport de inițiativă 

privind o nouă strategie pentru IMM-urile din Europa (2020/2131). 

Aceasta face parte din strategia prezentată de Comisia Europeană în 

martie 2020. Pachetul de politici constă într-o nouă strategie industrială 

pentru Europa, o strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și 

digitală, un raport privind identificarea și soluționarea obstacolelor din 

calea pieței unice și un plan de acțiune care să asigure o mai bună 

implementare a normelor pieței unice. Obiectivul acestei strategii este 

de a sprijini transformarea industriei europene într-o industrie ecologică 

și digitală, încurajând inovația pentru a permite elaborarea unor noi 

soluții cu ajutorul IMM-urilor și al consumatorilor. 

 
Strategia privind IMM-urile, în special, este menită să sprijine cele 25 de 

milioane de IMM-uri din UE, care sunt o parte substanțială a economiei 

în UE. Întrucât IMM-urile joacă un rol-cheie în fiecare sector economic, 

obiectivul Comisiei este de a consolida concurența și de a facilita 

tranziția către o economie mai durabilă, precum și de a sprijini IMM-

urile în eforturile lor de a ține pasul cu noile tehnologii și cu o industrie 

tot mai digitalizată. 

 
În Parlamentul European, strategia pentru IMM-uri este dezbătută în 

prezent sub conducerea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

(ITRE). Grupurile politice au opinii divergente: deși Partidul Popular 

European sprijină ideea unei transformări radicale a unor industrii și 

sectoare, Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților consideră că 

propunerea prezentată este prea vagă și sunt necesare informații mai 

concrete. Pentru Partidul Verde European nu este clar dacă obiectivele 

Pactului verde european vor fi îndeplinite cu ajutorul acestei noi 
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strategii. Membrii acestei formațiuni critică lipsa unor măsuri de 

reglementare definitive și a unor stimulente care să permită IMM-urilor 

să integreze durabilitatea și circularitatea în planurile și procesele lor 

de afaceri. 

 
Termenul-limită pentru depunerea amendamentelor la raportul de 

inițiativă ITRE a expirat în octombrie 2020. Alte comisii, precum INTA, 

ECON, IMCO, TRANS și AGRI, au adoptat opinii în acest sens. Se 

preconizează că Parlamentul European va adopta o rezoluție pe această 

temă în decursul acestui an. 
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Conferința online a ETAF: Rolul consilierilor fiscali 
în consolidarea conformității fiscale – 1 decembrie 
2020 

 
 

 

 

SAVE THE DATE 
Conferința online a ETAF – 1 decembrie 2020 

Rolul consilierilor 

fiscali în consolidarea 

conformității fiscale 

1 decembrie 2020 
15:00 – 16:00 

Înregistrați-vă aici 

 
VORBITORI: 

• Gerassimos Thomas, directorul general al DG 
TAXUD în cadrul Comisiei Europene 

• Paul Tang, membru al Parlamentului European și 
președintele Comisiei FISC 

• Philippe Arraou, președintele European Tax Adviser 
Federation (ETAF) 

Interpretare simultană EN-FR-DE-IT 

Conferința va fi transmisă în direct prin mijloacele social 
media ale ETAF. 

Pentru mai multe informații contactați: info@etaf.tax 

 
European Tax Adviser Federation AISBL – ETAF Rue 

Montoyer 25, 1000 Bruxelles | Belgia 

Telefon: +32 2 2350-105 | email: info@etaf.tax | www.etaf.tax 

 

 

Declinarea responsabilității: 
 

European Tax Adviser Federation AISBL – ETAF 
Rue des Deux Eglises 25 | 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 drept o organizație internațională nonprofit (AISBL) și 
intră sub incidența legislației belgiene, având sediul la Bruxelles. Rolul 
și misiunea principală ale ETAF sunt 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 domeniul 
fiscal și profesional. ETAF este o organizație înregistrată în Registrul 
pentru Transparență al UE cu numărul de identificare 760084520382-

92. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMcgMr_meXtoiEG0e_jBzdpMUK6PyG0fbMArrtmuBdV0NsEw/viewform
mailto:info@etaf.tax
mailto:info@etaf.tax
http://www.etaf.tax/
mailto:info@etaf.tax
https://www.etaf.tax/
http://www.etaf.tax/

