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INTRODUCERE
Philippe Arraou, Președinte ETAF
Stimați membri ETAF,
Dragi prieteni,
Comisia Europeană a înregistrat progrese în ceea ce
privește planul său de acțiune pentru o fiscalitate
echitabilă și simplificată în sprijinul strategiei de
redresare din iulie 2020. Din punct de vedere fiscal a
fost un an aglomerat: Au avut loc consultări privind
taxa digitală, extinderea domeniului de aplicare al
DAC pentru a cuprinde și criptomonedele și monedele
electronice, drepturile contribuabililor dar și utilizarea
companiilor paravan în scop fraudulos.
În acest sens, Comisia a publicat în luna mai a anului 2021 o comunicare
privind „Impozitarea întreprinderilor în secolul XXI” în care a prezentat
planurile sale concrete de a reforma sistemul fiscal și de a îl adapta la
modelele de afaceri moderne. Comunicarea respectivă are ca scop
discrepanța dintre normele naționale privind impozitarea companiilor, fapt
ce creează dificultăți pentru companiile care își desfășoară activitatea pe
plan transfrontalier în cadrul pieței unice. Profesia noastră – ca întotdeauna
– se află în prima linie, procesând normele nou implementate și punândule în practică. Vom fi nevoiți să ne extindem aria de expertiză pe măsură
ce Uniunea Europeană își extinde aria de influența asupra din ce în ce mai
multe domenii care influențează munca noastră zilnică. Trebuie să ne și
consolidăm profesia din acest punct de vedere și să creștem gradul de
conștientizare privind necesitatea de a crea reglementări profesionale
solide și utile.
În versiunea sa actualizată a Strategiei Industriale din mai 2021, Comisia
afirmă faptul că deși există standarde armonizate pentru bunurile
europene, sectorul serviciilor a fost restricționat de norme eterogene și
restrictive precum dispoziții stricte legate de acces și exercitare. Comisia a
anunțat că va lua în considerarea armonizarea anumitor servicii importante
pentru întreprinderi în felul în care a procedat cu armonizarea serviciilor
legale. Deși profesia noastră nu este menționată în mod explicit, acordăm
o atenție deosebită esenței profesiei noastre. Armonizarea reglementărilor
naționale dintre statele membre UE ar putea presupune scăderea calității
și a standardelor noastre de consultanță fiscală, fapt ce ar pune
consumatorii în pericol. Nimeni nu își dorește asta! Vom continua să
analizăm cu atenție propunerile Comisiei privind europenizarea
reglementărilor și vom fi în continuare vocea acestei profesii cu orice prilej
în care avem ocazia.
Lectură plăcută!
Cu stimă,
Philippe Arraou

LEGISLAȚIE PROFESIONALĂ
Actualizarea recomandărilor de reformă
pentru profesiile reglementate
În luna martie 2021, Comisia Europeană a publicat o foaie de parcurs în
care a anunțat actualizarea recomandărilor de reformă pentru profesiile
reglementate. În 2017 Comisia a analizat dispozițiile impuse anumitor
profesii (inclusiv consultaților fiscali) în statele membre și a elaborat un
indicator care trebuia să ilustreze cât de reglementată și, prin urmare, cât
de restrictivă este o profesie. Indicatorul se baza pe factori precum
protecția titlului, cerințe pentru acționari, activități rezervate, drepturi de vot,
accesul la profesie etc. Într-o comunicare din 2017, Comisia a furnizat o
serie de recomandări pentru fiecare profesie, specifice fiecărei țară în
parte, în vederea reducerii și depășirii barierelor din calea serviciilor de pe
piața internă. În prezent, 4 ani mai târziu, Comisia dorește să analizeze
măsura în care statele membre au ținut cont de aceste recomandări și să
evalueze schimbările care sau produs și problemele rămase.
Perioada de formulare a observațiilor pentru această foaie de parcurs s-a
încheiat la 1 aprilie 2021. Ca de obicei, ETAF a participat la elaborarea foii
de parcurs, oferind Comisiei feedback în această privință. Pe scurt, ETAF
a explicat Comisiei faptul că membrii ETAF au urmat recomandările incluse
în comunicarea Comisiei din 2017, declarând că: membrii ETAF au
introdus deja toate recomandările în legislația lor profesională, fapt ce
dovedește că membrii profesiei sunt dispuși să facă compromisuri atunci
când este posibil.
Cu toate acestea, ETAF a explicitat faptul că există anumite aspecte legate
de profesie care trebuie să rămână neschimbate și care nu pot fi
dereglementate deoarece acestea protejează calitatea serviciilor și în final
consumatorul. ETAF a evidențiat faptul că aspecte precum activitățile
rezervate și cerințele pentru acționari nu ar trebuie să fie percepute drept o
barieră ci drept o plasă de siguranță indispensabilă pentru consumatori.
Recomandările de reformă urmează a fi actualizate în iulie 2021.

Comisia Europeană evaluează gradul de
armonizare al serviciilor importante pentru
întreprinderi
La 5 mai 2021, Comisia Europeană a publicat o comunicare în care anunță
actualizarea Noii strategii industriale din 2020 care se concentra pe
consolidarea pieței unice în vederea redresării economice a Uniunii.
Versiunea actualizată a strategiei conține anumite propuneri legate de piața
internă a serviciilor care ar putea avea un impact semnificativ asupra
profesiei consultanților fiscali printre altele.
Comisia a anunțat faptul că va evalua în mod regulat barierele rămase în
sectorul servicii și va depune eforturi pentru a le reduce, având în vedere
că s-a înregistrat suficient progres în aceste sector în ultimii ani, potrivit
Comisiei. Prin urmare, Grupul operativ pentru punerea în aplicare a
legislației privind piața unică (SMET) va lua măsurile necesare, precum
asigurarea faptului că Directiva Servicii va fi implementată în totalitate în
toate statele membre și că obligația de înștiințare va fi respectată în
vederea identificării și eliminării potențialelor bariere regulatorii.
Nu în ultimul rând, Comisia consideră că, deși bunurile europene dispun de
standarde armonizate care au adus mari beneficii întreprinderilor și
consumatorilor, sectorul serviciilor este restricționat de norme naționale
eterogene și rigide, cum ar fi cerințele stricte de acces și de exercitare. Prin
urmare, Comisia are în vedere introducerea unor standarde armonizate
pentru anumite servicii importante pentru întreprinderi (inginerie,
arhitectură, IT și servicii juridice) prin intermediul unei propuneri legislative.
Aceasta va începe prin a analiza ce profesii pot face obiectul armonizării
pentru a garanta pe deplin libertatea de a presta servicii și, în cele din urmă,
va propune o directivă sau un regulament. Comunicarea respectivă este
însoțită de un Raport anual privind piața internă care furnizează informații
adiționale privind situația actuală a pieței interne.

ETAF va face tot posibilul pentru a evita o dereglementare suplimentară,
care nu ar face decât să scadă calitatea serviciilor și, în cele din urmă, să
dăuneze consumatorilor.

ETAF colaborează îndeaproape cu președintele
subcomisiei FISC: Paul Tang
În iulie 2020 Comisia Europeană a publicat un plan de acțiune pentru
combaterea evaziune fiscale și simplificarea impozitării. Acest plan de
acțiune 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.
Ca reacție la documentul nostru privind conformitatea fiscală, ETAF a fost
contactat de biroul europarlamentarului Paul Tang, președintele
subcomisiei FISC din cadrul Parlamentului European. Europarlamentarul
din Țările de Jos a dat dovadă de un interes deosebit față de opinia ETAF
privind respectarea obligațiilor fiscale și, în special, față de rolul legislației
profesionale în acest context. Paul Tang analizează beneficiile introducerii
unui cod profesional în propria sa țară. În acest scop, ETAF a pus la
dispoziția eurodeputatului informații detaliate despre reglementările
profesionale din țările membre ETAF, organizând o serie de întâlniri
informale pe această temă.
În cadrul acestui proiect comun pe termen lung, ETAF are posibilitatea și
intenționează să își utilizeze relațiile sale excelente cu Parlamentul
European pentru a apăra interesele consultanților fiscali din Europa.
Relația constructivă cu europarlamentarul Paul Tang reprezintă o ocazie
unică de a evidenția beneficiile unui cod profesional puternic la nivel
european.

LEGISLAȚIE FISCALĂ
Un nou cadru fiscal internațional se află în curs de
elaborare
Discuțiile cu privire la un sistem internațional reînnoit de impozitare a
societăților comerciale au primit un impuls important în ultimele luni datorită
schimbării de atitudine a administrației americane. Janet Yellen (Secretarul
Trezoreriei SUA) a confirmat faptul că administrația Biden intenționează să
renunțe la propunerea privind „sfera de influență” (care a blocat negocierile
în 2020) afirmând că SUA se va angaja în discuțiile multilaterale privind
ambii piloni ai reformei în vederea obținerii unei soluții globale. Câteva
săptămâni mai târziu, SUA au venit cu noi propuneri pentru țările implicate
la nivelul OCDE. Potrivit propunerilor cele mai mari multinaționale din lume
cu profituri anuale de peste 20 de miliarde de dolari vor fi impozitate în țările
în care vând bunuri sau servicii. Janet Yellen a remarcat, de asemenea, că
SUA susține o rată minimă globală de impozitare a profitului de 21%. În
aprilie, Parlamentul European a adoptat raportul privind impozitarea
digitală întocmit de Martin Hlaváček (Partidul Renew Europe, Republica
Cehă) și Andreas Schwab (Partidul Popular European, Germania).
Raportul sugerează că Uniunea Europeană ar trebui să elaboreze un plan
de rezervă care să fie pus în aplicare în cazul în care țările care negociază
la nivelul OCDE nu reușesc să ajungă la un acord până la jumătatea anului
2021. În luna iunie, miniștrii de finanțe ai țărilor G7 (Canada, Franța,
Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și SUA) au ajuns la un acord în
privința unei rate minime de impozitare de 15% la nivel global. Comunicatul
miniștrilor de finanțe și al guvernatorilor băncilor centrale clarifică faptul că
țările de pe piață vor beneficia de „drepturi de impozitare de cel puțin 20%
din profiturile care depășesc o marjă de 10% pentru cele mai mari și
profitabile companii multinaționale”. Ministrul de finanțe francez, Bruno Le
Maire, a declarat că acesta este un „acord istoric”, înfăptuit după patru ani
de negocieri la nivelul UE și la nivel internațional. Țările G7 s-au angajat să
armonizeze noile norme fiscale internaționale și să elimine toate taxele pe
serviciile digitale aplicate tuturor companiilor, să avanseze în negocierile
privind ambii piloni ai reformei ce va fi discutată în cadrul reuniunii din iulie
a miniștrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din G20.

Acord cu privire la raportarea publică pentru fiecare
țară în parte
La 1 iunie 2021, reprezentanții Consiliului UE și ai Parlamentului european
au ajuns la un acord în privința Directivei privind raportarea publică pentru
fiecare țară în parte (pCbCR). În baza acestui acord, întreprinderile care își
desfășoară activitatea în cadrul Uniunii, cu o cifră de afaceri anuală care
depășește 750 de milioane de euro, vor trebui să prezinte anual informații
specifice (precum cifra de afaceri, profitul net, numărul de angajați,
impozitul pe profit plătit și valoarea profitului acumulat). Această obligație
se va aplica atât țărilor terțe aflate pe lista „neagră” a jurisdicțiilor
necooperante în scopuri fiscale, cât și țărilor terțe care s-au aflat pe lista
„gri” cel puțin 2 ani. Rapoartele de țară vor fi disponibile gratuit în toate
limbile oficiale ale UE, vor fi elaborate prin intermediul unui formular comun
și vor fi disponibile într-un format electronic care poate fi citit automat.
Statele membre au la dispoziție 18 luni pentru a transpune directiva în
dreptul național.
Parlamentul European va da undă verde directivei în luna septembrie, după
ce, la 14 iunie 2021, comisiile ECON și JURI au aprobat acordul la care au
ajuns negociatorii șefi ai Parlamentului și ai Consiliului.

Comisia Europeană propune un cadru pentru
impozitarea întreprinderilor adecvat secolului 21
La 18 mai 2021, Comisia Europeană a publicat Comunicarea sa privind o
impozitare a întreprinderilor care să fie adaptată secolului XXI.
Comunicarea tratează două aspecte principale: (i) implementarea la nivelul
UE a reformei fiscale internaționale dezbătute la nivel OCDE (Pilonii 1 și 2)
și (ii) propuneri fiscale ulterioare pe lângă cele ale OCDE. În ceea ce
privește implementarea unei posibile reforme fiscale internaționale,
Comisia a declarat că, odată ce s-a convenit asupra acesteia la nivel OCDE
iar aceasta este integrată într-un acord multilateral, aplicarea pilonului 1 al
reformei va fi obligatorie pentru țările semnatare. Pentru a asigura
implementarea consecventă în toate statele membre UE, Comisia va
propune o directivă privind implementarea pilonului 1 al reformei în UE.
Iar pentru asigurarea implementării consecvente a pilonului 2, Comisia va
propune o altă directivă care să reflecte normele OCDE. Implementarea
celor 2 piloni ai reformei va afecta normele existente privind societățile
străine controlate și va facilita adoptarea propunerii de revizuire a directivei
privind dobânzile și redevențele. Comisia va propune de asemenea
introducerea pilonului 2 în criteriile utilizate în procesul de evaluare a țărilor
terțe care doresc să adere la UE.
Dincolo de acordul OCDE, Comisia intenționează să emită o propunere
legislativă pentru a asigura impozitarea echitabilă și eficientă, inclusiv
măsuri pentru publicarea ratelor de impozitare efective (până în 2022) și să
neutralizeze utilizarea abuzivă a entităților fictive în scopuri fiscale (până la
finele anului 2021). Comunicarea Comisiei este însoțită de o recomandare
privind tratamentul intern al pierderilor, prin care aceasta îndeamnă statele
membre UE să permită întreprinderilor să își compenseze pierderile din
profiturile impozabile din cel puțin în exercițiul financiar precedent și un de
o propunere legislativă privind introducerea unei indemnizații ca stimulent
pentru a nu se favoriza finanțarea prin îndatorare în detrimentul celei prin
capitaluri proprii (Debt Equity Bias Reduction Allowance - DEBRA).
Comisia intenționează să creeze un cadru de impozitare a întreprinderilor
pe termen lung prin retragerea propunerii sale privind o bază fiscală
consolidată comună a societăților (CCCTB) și prin stabilirea unei noi baze
fiscale până în 2023. Noua propunere ar asigura o alocare mai echitabilă a
drepturilor fiscale între statele membre în baza unei distribuții bazate pe o
formulă comună și a unei baze fiscale comune („Întreprinderile din Europa:
Cadrul pentru impozitarea veniturilor” (Business in Europe: Framework for
Income Taxation – BEFIT) Acest instrument se bazează atât pe eforturile
UE de până acum cât și pe progresele înregistrate recent la nivel global în
privința reformei fiscale internaționale.

Comisia Europeană abordează problema fraudei
legate de criptomonede (DAC 8)
Creșterea recentă a numărului de tranzacții cu Bitcoin și alte criptomonede
și cripto-active, însoțită de creșterea rapidă a numărului de furnizori de
cripto-active, a atras atenția Comisiei Europene. Din cauza eterogenității
normelor aplicate de statele membre și a caracteristicilor multor
criptomonede, cum ar fi pseudo-anonimatul, dificultățile de evaluare și
amploarea globală, ar putea exista riscul subdeclarării sau nedeclarării
veniturilor impozabile. Acest lucru poate duce la pierderi fiscale. Fiind
preocupată de acest aspect, cât și de posibila distorsionare a concurenței
cu instrumente financiare tradiționale și posibilitatea ca cripto-activele să
fie utilizate ca un mijloc de propagare a economiei subterane, Comisia
Europeană a decis să ia măsuri.
În cadrul planului său de acțiune pentru o fiscalitate echitabilă și simplificată
în sprijinul strategiei de redresare din iulie 2020 Comisia Europeană a
lansat un nou proces legislativ în martie 2021. Prin urmare, a decis
revizuirea Directivei privind Cooperarea Administrativă în domeniul fiscal
(DAC 8), astfel încât schimbul de informații între autoritățile fiscale din UE
să includă și informații cu privire la criptoactive și monede electronice. Mai
mult decât atât, DAC 8 urmărește să remedieze lipsa sancțiunilor și a
pedepselor din cadrul DAC, fapt ce a generat un anumit grad de
ineficacitate a directivei actuale. Principalul motiv pentru o nouă actualizare
a DAC este de a asigura faptul că veniturile provenite din investiții în
criptoactive și monede electronice sau din plăți cu acestea vor fi supuse
dispozițiilor fiscale aplicabile. În concordanță cu principiile UE privind o mai
bună legiferare, Comisia a lansat o consultare publică pentru a colecta
informații importante cu privire la diferite aspecte ale criptoactivelor. Un text
legislativ este planificat în trimestrul trei al anului 2021.

Subcomisia FISC depune eforturi pentru a asigura
un sistem fiscal mai echitabil
Subcomisia pentru chestiuni fiscale din cadrul Parlamentului European
(subcomisia FISC) a fost deosebit de activă și dedicată obiectivului său încă
din momentul constituirii sale. Pe parcursul ultimelor luni, subcomisia a
întocmit și discutat o serie de rapoarte din proprie inițiativă.
În luna martie 2021, europarlamentarul Claude Gruffat (Partidul
Verzilor/Alianța Liberă Europeană, Franța) a întocmit un raport referitor la
crearea unui sistem fiscal sustenabil din punct de vedere economic, social
și ecologic în economia post-COVID. Raportul solicită crearea unui nou
sistem fiscal care să se concentreze pe trei obiective: tranziția ecologică,
reducerea inegalităților sociale și restabilirea competitivității IMM-urilor din
Europa. Potrivit raportului, statele membre ar trebui să ia în considerare
extinderea bazei fiscale pentru taxele de mediu și reducerea accentului pe
impozitarea salariilor și un accent mai mare pe impozitarea capitalului și a
averii.
În luna iunie, membrii subcomisiei FISC au respins acest raport. Claude
Gruffat a declarat că majoritatea europarlamentarilor au dat dovadă de
conservatorism în timpul sesiunii de vot, dar cetățenii se confruntă și se vor
confrunta în continuare cu provocări sociale și ecologice majore în lunile și
anii ce urmează.
În luna aprilie 2021, membrii subcomisiei FISC au purtat un schimb de
opinii cu președintele Grupului de lucru pentru codul de conduită privind
impozitarea întreprinderilor, Lyudmila Petkova. În cadrul ședinței, Lyudmila
Petkova a declarat că Grupul de lucru a analizat 95 de jurisdicții și că peste
130 de regimuri fiscale preferențiale au fost modificate sau eliminate.
Totodată a evidențiat faptul că Grupul de lucru elaborează în prezent o
metodă de analiză a sistemelor fiscale corporative naționale, care constă
în trei etape, prin intermediul căreia se poate determina dacă
caracteristicile sistemelor fiscale cauzează o dublă neimpozitare, dacă o
astfel de dublă neimpozitare afectează activitățile economice din UE și
dacă există o relație cauzală între aceste două criterii.
În mai 2021, a fost publicat raportul eurodeputatul Aurore Lalucq privind
“eformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv
reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită în domeniul impozitării
întreprinderilor)”. Raportul evidențiază că practicile fiscale dăunătoare s-au
schimbat în ultimele decenii și, prin urmare, Codul de Conduită în domeniul
impozitării întreprinderilor ar trebui să dispună de instrumentele necesare
pentru a evalua consecințele dăunătoare ale sistemelor fiscale. Raportul
subliniază și că înmulțirea numărului de scandaluri fiscale (de exemplu:
LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers etc.), în care sunt implicate
multinaționale și persoane cu disponibilități financiare ridicate, relevă
amploarea acestor fenomene și, totodată, necesitatea de a găsi soluții
definitive pentru a le atenua. Documentul susține pilonul II al reformei
propuse la nivelul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
(OCDE) și propunerea recentă a SUA privind o rată minimă de impozitare
globală de 21%. În raport se solicită Comisiei să ia în considerare
elaborarea unui plan care să asigure implementarea rapidă a ambilor piloni
ai reformei discutate la nivelul OCDE, inclusiv prin valorificarea negocierilor
privind pilonul II pentru a redefini practicile dăunătoare și modul de
monitorizare a acestora în cadrul unui Cod de Conduită actualizat.

Comisia Europeană dorește îmbunătățirea
drepturilor contribuabililor
În spiritul simplității și al echității, Comisia Europeană dorește să
îmbunătățească drepturile contribuabililor. Complexitatea normelor și
procedurilor fiscale din diferitele state membre determină adesea un număr
prea mare de contribuabili, persoane fizice, liberi profesioniști și
microîntreprinderi, să nu profite pe deplin de posibilitățile oferite de cadrul
juridic național pentru a-și proteja interesele. Lipsa de informații și
neutilizarea pe deplin a drepturilor existente ale contribuabililor pot avea un
efect negativ asupra comportamentului economic și comercial. Creșterea
gradului de conștientizare cu privire la drepturile contribuabililor va contribui
la fluidizarea relației dintre contribuabili și administrațiile fiscale, fapt ce este
deosebit de important în contextul redresării economice. Aceasta poate
îmbunătății, drept consecință, și conformitatea cu obligațiile fiscale.
În acest scop, Comisia plănuiește să emită o recomandare după ce va fi
strâns suficiente opinii cu privire la modalitățile de îmbunătățire a drepturilor
contribuabililor și de simplificare a obligațiilor acestora. Recomandarea ar
trebui să fie publicată în toamna anului 2021.

Litigii în instanță: cauza Amazon și sancțiuni pentru
denunțătorii din Luxemburg
În ultimele luni, Curtea De Justiție a Uniunii Europene (CJEU) s-a pronunțat
într-o serie de cauze în domeniul fiscal din Polonia, Ungaria și Luxemburg.
În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în privința
unei cauze luxemburgheze în care a fost implicată o persoană care a
divulgat documente fiscale ce vizau o parte dintre clienții angajatorului său.
La 16 martie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a confirmat
faptul că impozitul din sectorul comerțului cu amănuntul aplicat în Polonia
și taxa pe cifra de afaceri legată de publicitate aplicată în Ungaria nu
încalcă legislația UE privind ajutorul de stat. Hotărârea Curții de Justiție are
legătură cu recursurile C 562/19 P Comisia/Polonia și C 596/19 P
Comisia/Ungaria și susține hotărârile Tribunalului UE conform cărora cele
două aspecte semnalate sunt în conformitate cu standardele UE. Prin
urmare, această hotărâre anulează deciziile Comisiei Europene împotriva
Poloniei și Ungariei, potrivit cărora impozitul și taxa în cauză ofereau
avantaje ilegale întreprinderilor mai mici care erau impozitate la un nivel
mult prea scăzut. În hotărârea sa, Curtea de Justiție reafirmă faptul că
„având în vedere stadiul actual al armonizării legislației fiscale a Uniunii
Europene, statele membre au libertatea de a implementa sistemul fiscal pe
care îl consideră cel mai adecvat, astfel încât aplicarea impozitării
progresive rămâne la discreția fiecărui stat membru”.
La 12 mai, Tribunalul General al Uniunii Europene a anulat decizia Comisiei
Europene din octombrie 2017 conform căreia decizia fiscală luată de
Luxemburg în favoarea unei filiale luxemburgheze a grupului Amazon
constituie un ajutor de stat incompatibil cu legislația UE. Potrivit
Tribunalului, niciuna dintre constatările Comisiei care au stat la baza
acestei decizii nu este suficientă pentru a demonstra existența unui ajutor
de stat incompatibil cu piața internă. În urma unei analize s-a relevat că
decizia fiscală anticipată consacra metoda de calcul al cuantumului
redevenței anuale datorate de LuxOpCo (operatorul economic principal al
Amazon în Europa) către LuxSCS (care deține imobilizările necorporale )
în temeiul acordului de licență. Tribunalul a concluzionat că elementele
identificate de Comisie se bazează pe o analiză care este „incorectă din
mai multe puncte de vedere”. Potrivit Tribunalului, analiza funcțională a
LuxSCS efectuată de Comisie este insuficientă pentru a demonstra că
sarcina fiscală a companiei a fost diminuată în mod artificial ca urmare a
unei supraevaluări a redevenței. Mai mult decât atât, conform hotărârii
Tribunalului, Comisia nu a reușit nici să demonstreze că funcțiile LuxOpCo
ar fi trebuit să conducă, în mod necesar, la o remunerație superioară a
companiei.

În aceeași zi în care a pronunțat hotărârea în cauza Amazon (12 mai – n.
red.), Tribunalul General al UE a confirmat, totodată, că Luxemburg a
acordat un avantaj fiscal companiilor care fac parte din grupul Engie.
Decizia fiscală care face obiectul hotărârii vizează o structură de finanțare
din cadrul grupului legată de transferul activităților între companiile care fac
parte din grupul Engie, ce au rezidența în Luxemburg. Tribunalul a fost de
acord cu abordarea Comisiei de a analiza realitățile economice și fiscale în
locul analizei izolate a fiecărei tranzacții din cadrul structurii de finanțare.
Tribunalul a aprobat concluzia Comisiei potrivit căreia a fost acordat un
avantaj selectiv ca urmare a neaplicării prevederilor naționale privind
abuzul de drept.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) s-a pronunțat, la 11 mai,
în cauza Halet vs Luxemburg (21884/18), confirmând că o instanță din
Luxemburg nu a încălcat prevederile Articolului 10 din Convenția
Europeană a Drepturilor Omului (referitor la libertatea de exprimare) prin
faptul că a amendat o persoană care a divulgat documente fiscale ce vizau
o parte dintre clienții angajatorului său. Persoana în cauză, Raphaël Halet,
și-a prejudiciat angajatorul prin divulgarea unor documente care făceau
obiectul secretului profesional, în contextul cauzei Luxleaks. CEDO a
constatat că instanța din Luxemburg a impus o amendă proporțională cu
fapta acestuia (1.000 de euro), ceea ce nu are un efect descurajator asupra
libertății de exprimare a persoanei în cauză (Raphaël Halet) sau a altor
angajați.

Extinderea scutirii de TVA pentru bunurile
esențiale în perioade de criză
În aprilie 2021, Comisia Europeană a propus o scutire de TVA aplicabilă
bunurilor și serviciilor puse la dispoziția statelor membre și cetățenilor de
organismele și agențiile UE în situații de criză, precum dezastre naturale
sau urgențe în domeniul sănătății publice. Măsurile propuse ar permite CE
și altor agenții și organisme ale UE să importe și să achiziționeze bunuri și
servicii fără TVA atunci când acestea sunt distribuite în cadrul unor
intervenții de urgență în UE. Măsurile propuse nu vizează doar bunurile și
serviciile medicale relevante în perioada curentă de criză cauzată de
pandemia de COVID-19, dar și bunuri care ar putea fi folosite în diverse
tipuri de situații de urgență, ca, de exemplu: echipamente de căutare și
salvare, corturi, paturi pliabile pentru aer liber, îmbrăcăminte, alimente și
bunuri similare. Comisia a propus aplicarea retroactivă a noii scutiri de TVA
tranzacțiilor desfășurate ulterior datei de 1 ianuarie 2021. Mai mult decât
atât, CE a decis prelungirea derogării temporare de la plata taxelor vamale
și a taxei pe valoare adăugată pentru importurile de dispozitive medicale și
echipamente de protecție utilizate în lupta împotriva COVID-19 din țări din
afara UE. Decizia respectivă a prelungit scutirea de TVA până la 31
decembrie 2021.

Parlamentul European adoptă o opinie în privința
DAC 7
Parlamentul European a adoptat, la 10 martie, cu o largă majoritate,
rezoluția legislativă referitoare la Directiva Consiliului privind cooperarea
administrativă în domeniul fiscal (DAC 7). Raportul Parlamentului include
recomandări cu privire la propunerea Comisiei, care au rolul de a eficientiza
procesul de impozitare și de depistare a sursei bunurilor vândute și a
serviciilor furnizate prin intermediul platformelor online. Potrivit observației
raportorului Sven Giegold (Partidul Verzilor/Alianța Liberă Europeană,
Germania), rezoluția adoptată va elimina doar o lacună, în timp ce altele
vor exista în continuare, având în vedere că DAC nu acoperă toate tipurile
de venituri și active. Conform acestuia, Consiliul a adoptat o poziție fără a
aștepta propuneri din partea Parlamentului, amânând astfel implementarea
îmbunătățirilor până în ianuarie 2023.
Noile norme vor introduce o obligație de raportare pentru platformele
digitale situate atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene și schimbul
automat de informații între administrațiile fiscale ale statelor membre cu
privire la veniturile generate de vânzătorii de pe aceste platforme începând
cu 1 ianuarie 2023. În plus, de la 1 ianuarie 2024 va fi introdus și un cadru
juridic care va permite efectuarea de audituri comune între două sau mai
multe state membre.

Coreper probă programul Fiscalis pentru perioada
2021-2027
La 5 mai 2020, reprezentanții permanenți adjuncți ai fiecărui stat membru
UE (Coreper I) au aprobat programul Fiscalis pentru perioada 2021-2027.
Obiectivul programului este de a consolida cooperarea între autoritățile
fiscale ale statelor membre UE. Programul se va aplica retroactiv, de la 1
ianuarie 2021, și va fi implementat prin acte de punere în aplicare care
urmează a fi adoptate de Comisia Europeană. Consiliul UE, care ar trebui
să adopte în mod oficial textul programului, a recunoscut că este necesar
un dialog anual cu Parlamentul și Comisia privind programul Fiscalis.
În 2018, Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament prin
care a fost instituit programul "Fiscalis" de cooperare în domeniul fiscalității
ca parte a cadrului financiar multianual (CFM) pentru anii 2021-2027.
Scopul acestei propuneri a fost acela de a înlocui programul Fiscalis din
2020.
Programul "Fiscalis" oferă mecanismele și mijloacele necesare, precum și
finanțarea necesară pentru a sprijini politica fiscală și pentru a îmbunătăți
cooperarea dintre autoritățile fiscale. Obiectivele generale ale programului
sunt consolidarea capacității administrative, inclusiv a competențelor
angajaților, pentru a promova competitivitatea Uniunii și pentru a
îmbunătăți funcționarea pieței unice și a competitivității, precum și pentru a
proteja interesele financiare și economice ale Uniunii Europene și ale
statelor sale membre.
O mare parte din bugetul adoptat va fi alocat în principal infrastructurii IT,
având în vedere faptul că pentru a asigura o bună cooperare în domeniul
fiscal este necesară o rețea de comunicații care să permită un schimb de
informații securizat între administrațiile naționale.

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii
obligațiilor din luna februarie
scrisori de punere în întârziere pentru Franța și
Suedia
La 18 februarie a.c., Comisia Europeană a publicat pachetul de acțiuni în
constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna februarie 2021. În domeniul
fiscal, CE a trimis atât Franței cât și Suediei scrisori de punere în întârziere,
ambele scrisori având legătură o posibilă încălcare a liberei circulații a
capitalului. CE solicită Franței să modifice normele naționale privind
impozitul reținut la sursă pentru dividendele plătite „societăților de
asigurare de tip unit-linked din alte state membre ale Spațiul Economic
European (SEE). Asigurarea de tip unit-linked este un sistem de asigurări
de viață în care primele plătite de titularul poliței sunt utilizate pentru
achiziționarea de unități ale fondurilor de investiții selectate de persoana
respectivă și în care dividendele plătite de fonduri sunt transferate de către
asigurător deținătorului poliței. Societățile de asigurarea de tip unit-linked
stabilite în statele membre ale SEE sunt obligate să plătească un impozit
final reținut la sursă pentru dividendele primite în Franța. Cu toate acestea,
societățile de asigurări de tip unit-linked cu sediul în Franța fie nu plătesc
niciun impozit reținut la sursă pentru aceste dividende, fie pot deduce
impozitul reținut la sursă plătit din impozitul francez pe profit, care este
zero. Comisia consideră că aceste norme încalcă principiul liberei circulații
a capitalului. Scrisoarea trimisă Suediei solicită acesteia să își modifice
normele privind impozitarea dividendelor către instituțiile publice de pensii
nerezidente. Fondurile publice suedeze de pensii sunt scutite în totalitate
de la plata impozitului, în timp ce dividendele plătite instituțiilor publice de
pensii nerezidente echivalente sunt supuse unei rețineri la sursă, de obicei
la o cotă redusă de 15 %. Tratamentele fiscale diferite pot constitui o
încălcare a liberei circulații a capitalului.

Lista UE actualizată a paradisurilor fiscale
La începutul acestui an, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Lista revizuită
a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Dominica a fost inclusă în
anexa I a listei iarBarbados a fost exclus din aceasta. Jamaica a fost
inclusă în anexa II a listei după ce aceasta s-a angajat să-și modifice
regimul fiscal dăunător astfel încât să se conformeze cu criteriile Uniunii
Europene. Maroc, Sfânta Lucia și Namibia au fost excluse complet de pe
listă ca urmare a eforturilor depuse pentru a îndeplini criteriile necesare.
Turciei i-a fost acordat un nou termen-limităpentru a se conforma criteriilor,
fapt în urma căruia va fi exclusă din această listă. UE a solicitat Turciei să
facă schimb de informații fiscale cu autoritățile fiscale ale UE în vederea
prevenirii practicilor fiscale dăunătoare. Potrivit oficialilor UE, va urma să
fie implementat un schimb automat de informații cu privire la conturile
bancare între Turcia și șase țări europene. O decizie finală cu privire la
excluderea Turciei de pe listă urmează a fi luată în septembrie 2021. Cu
toate acestea, mulți europarlamentari nu au fost mulțumiți de prelungirea
acestei decizii cu încă patru luni. Markus Ferber (Partidul Popular
European, Germania) și Sven Giegold (Partidul Verzilor/Alianța Liberă
Europeană, Germania) și-au exprimat preocupările privind extensia
acordată Turciei care ar putea contribui la reducerea eficienței acestei liste.
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