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INTRODUCERE  

 

 

Philippe Arraou, Președinte ETAF 

Stimați membri ETAF, Dragi prieteni, 

Ultimele două luni au fost marcate de invazia inacceptabilă a Rusiei în Ucraina. 

Acest război reprezintă o provocare pentru întreaga comunitate internațională, în 

special pentru Europa. De aceea, agenda europeană a fost refăcută pentru a aplica 

sancțiuni imediate asupra Rusiei și pentru a atenua impactul economic al războiului. 

Cu o rapiditate fără precedent, statele membre UE au adoptat cinci pachete de 

sancțiuni pentru slăbirea sistemului financiar al Rusiei, sancționarea aliaților lui Putin 

și au decis recent să interzică importul oricărui tip de cărbune rusesc. Aceste 

sancțiuni au un caracter istoric. Dați-mi voie, însă, să fiu clar: Europa trebuie să 

sprijine în continuare Ucraina, întrucât acesta este un moment decisiv! 

În același timp, Uniunea Europeană a luat numeroase măsuri pentru a atenua 

impactul crizei asupra cetățenilor și companiilor, inclusiv un nou cadru general de 

ajutor de stat temporar care permite statelor UE să sprijine întreprinderile lovite de 

criza din Ucraina, similar celui adoptat pentru pandemia de COVID-19. 

Cu această nouă criză la orizont, nu încape îndoială că avem nevoie de o impozitare 

justă mai mult ca niciodată. Directiva care implementează rata minimă efectivă de 

impozitare de 15% în Uniunea Europeană pentru întreprinderile multinaționale mari 

trebuie să fie aplicată începând cu 2023, potrivit acordului de la nivelul OCDE. 

Facem apel la Polonia să înceteze imediat blocada pe care o exercită și să convină 

asupra acestui dosar important la următoarea ședință Ecofin din 24 mai. Impozitarea 

minimă pentru multinaționalele mari nu mai poate aștepta! 

Reglementarea intermediarilor fiscali revine, de asemenea, în centrul atenției, 

numeroase audieri fiind organizate în Parlamentul European pe această temă. ETAF 



va continua să susțină o abordare europeană armonizată privind rolul și statutul 

consilierilor fiscali reglementați, întrucât suntem convinși că profesia noastră poate 

ajuta la atingerea unei impozitări juste. 

De fapt, ETAF planifică o conferință intitulată „Reglementarea profesiei: un punct de 

cotitură pentru limitarea evitării abuzive a obligațiilor fiscale” la 14 iunie 2022. Vă 

invit cu cordialitate pe toți să participați la acest eveniment în Bruxelles, în cadrul 

căruia vom analiza această temă împreună cu factori decizionali de la nivel înalt din 

UE. 

Cu stimă, Philippe Arraou 

 

  

LEGISLAȚIE PROFESIONALĂ  

 

Comisia Europeană anunță planul de 

reglementare a consilierii fiscale în UE 

La 25 aprilie 2022, subcomisia pentru chestiuni fiscale (FISC) din Parlamentul 

European a organizat o audiere referitoare la „modul de consolidare a reglementării 

intermediarilor pentru a crea un sector intermediar care să asigure un sistem fiscal 

just și ușor de utilizat.” Cu acest prilej, Comisia Europeană a anunțat public că 

lucrează la o propunere legislativă pentru a reglementa consilierea fiscală în UE și 

că va lansa o consultare publică la 11-12 mai, deschisă până la 20 iulie cu privire la 

această inițiativă. 

În timpul audierii, Comisia a explicat că nu dorește să urmărească o anumită 

profesie, ci mai degrabă se va concentra pe acțiunea de a furniza consiliere fiscală. 

De asemenea, CE a declarat că nu intenționează să reglementeze profesia fiscală 

ca atare, ci să „delimiteze comportamentul care este acceptabil de cel care nu este, 

ce proceduri ar trebui urmate, ce măsuri de monitorizare și de punere în aplicare ar 

trebui implementate pentru a asigura conformitatea cu acea delimitare”. Comisia a 

promis că va ținti „merele putrede” și nu va împovăra întreaga profesie fiscală. 

În consecință, Comisia a recunoscut că o abordare unică ar fi prea dificil de realizat 

în UE, dar totuși își propune să identifice un consens cu privire la planificarea fiscală 

agresivă care nu este acceptabilă și să-l aplice la întreg nivelul UE. 

Participanți precum Grant Wardell-Johnson, KPMG Global Tax Policy Leader și 

Președinte al Global Tax Policy Leadership Group, au subliniat rolul pe care ar 

trebui să-l joace implementarea corectă a legislației deja convenite. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/fisc-committee-meeting_20220425-1345-COMMITTEE-FISC


Educarea mai bună a viitorilor consilieri fiscali, în special printr-un curs de etică mai 

aprofundat a fost, de asemenea, adusă în atenție ca soluție de către unii participanți, 

cum ar fi Emer Mulligan, Profesor în impozitare și finanțe la Universitatea Națională 

din Irlanda. 

Mai mult, diferențele culturale și de reglementare din diferite state membre au fost 

semnalate ca fiind o problemă care ar trebui să fie tratată de orice viitoare 

reglementare UE. Eurodeputații au întrebat participanții dacă măsurile disciplinare 

profesionale sau supravegherea independentă ar trebui introduse. 

În cadrul unui comunicat de presă, ETAF a evaluat rezultatele audierii și atenția 

sporită pe care factorii de decizie europeni au acordat-o acestui subiect. De 

asemenea, am salutat anunțul Comisiei și așteptăm cu interes să ne alăturăm 

acestei dezbateri complexe. 

  

ETAF redactează propuneri de amendamente la 

pachetul de măsuri de combatere a spălării 

banilor 

La 31 martie 2022, ETAF a transmis propunerile de amendamente la pachetul de 

măsuri de combatere a spălării banilor din iulie 2021 către membrii comisiilor ECON 

și LIBE, care supraveghează propunerile legislative în Parlamentul European. Pe 

lângă reglementarea care stabilește înființarea unei Autorități europene împotriva 

spălării banilor (AMLA), pachetul va reuni în cadrul unei noi reglementări și a unei 

noi directive aferente normele existente privind combaterea spălării banilor și a 

finanțării terorismului (AML/CFT) fragmentate la nivelul statelor membre. 

ETAF salută și sprijină lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, 

întrucât aceste practici pun în pericol stabilitatea financiară a economiei și produc 

daune însemnate societății. ETAF recunoaște, de asemenea, că măsurile AML/CFT 

necesită o colectare permanentă și un schimb permanent de informații, precum și o 

cooperare strânsă între entități, pentru a fi eficiente. Cu toate acestea, aceste măsuri 

trebuie să fie desfășurate în conformitate cu structurile și competențele naționale ale 

statelor membre, precum și în limitele secretului profesional. 

Așadar, ETAF solicită amendamente la noua reglementare AML, precum și la 

Directivă astfel încât excepțiile necesare de la obligația de a raporta activitățile 

suspecte și discrepanțele sunt stabilite și păstrate. De asemenea, ETAF sugerează 

o revizuire a responsabilităților aferente verificării prealabile extinse privind valoarea 

adăugată la identificarea și verificarea clientului, pentru a nu spori suplimentar 

https://www.etaf.tax/index.php/newsarea/283-press-release-etaf-welcomes-the-fisc-hearing-on-reinforcing-the-regulation-of-tax-intermediaries
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3689
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3689


povara birocratică pentru profesie. O îngrijorare majoră a ETAF este puterea de 

supraveghere foarte extinsă prevăzută de reglementarea AMLA care riscă să fie 

disproporționată în raport cu numeroasele entități cu îndatoriri din sectorul 

nefinanciar. În consecință, ETAF sprijină limitarea puterilor AMLA la rolul de 

coordonare, sprijinire și consiliere atribuit. 

Propunerile legislative referitoare la AMLA, precum și reglementarea AML și 

Directiva sunt încă discutate în Consiliu. Pentru reglementarea AML, raportorii 

comisiilor ECON și LIBE și-au prezentat deja proiectul de raport la 31 martie 2022. 

Per total, subiectul spălării banilor și finanțării terorismului are parte de un val de atenție 
semnificativ la nivelul UE datorită sancțiunilor impuse Rusiei, cum ar fi înghețarea activelor. 
  

LEGISLAȚIE FISCALĂ 

 

Contramăsuri economice ale UE ca reacție la 

invadarea Ucrainei de către Rusia 

Invadarea Ucrainei de către Rusia a schimbat complet agenda europeană a 

ultimelor două luni. UE a adoptat mai multe serii de măsuri economice ca reacție la 

invadarea Ucrainei de către Rusia: 

 La 23 februarie 2022, Consiliul UE a convenit asupra primului pachet de 

măsuri compus din sancțiuni țintite împotriva unor persoane pentru a 

răspunde deciziei Rusiei de a trimite trupe în regiunile Donețk și Luhansk. 

  

 La 25 februarie 2022, statele membre UE au adoptat un al doilea pachet cu 

măsuri economice și măsuri îndreptate asupra persoanelor care vizau statul 

Belarus. 

  

 La 2 martie 2022, UE a adoptat un al treilea pachet de sancțiuni prin care 

șapte bănci rusești au fost excluse din sistemul internațional de plăți SWIFT. 

  

 La 8 martie 2022, în cadrul pachetului său REPowerEU, Comisia Europeană 

a confirmat că statele membre pot analiza impunerea temporară a unui 

impozit pe profiturile excepționale ale furnizorilor de energie și pot decide în 

mod excepțional să rețină o parte din aceste venituri pentru a reduce povara 

financiară suportată de consumatori ca urmare a prețurilor mari la energie. 

  

 La 23 martie 2022, statele membre UE au adoptat un al patrulea pachet de 

sancțiuni, iar Comisia Europeană a adoptat un nou cadru general de ajutor de 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/23/russian-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-as-independent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-ranging-individual-and-economic-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:108:FIN
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/09/eu-imposes-restrictive-measures-on-160-individuals-as-a-consequence-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine/
https://pro.politico.eu/news/147825


stat temporar care permite statelor UE să sprijine întreprinderile lovite de 

criza din Ucraina. 

  

 La 25 martie 2022, liderii UE au convenit înființarea unui fond de solidaritate 

pentru Ucraina și realizarea achizițiilor comune de gaze pe bază voluntară 

pentru a consolida puterea de negociere și a încerca obținerea unor prețuri 

mai bune din partea furnizorilor. 

  

 La 28 martie 2022, Comisia Europeană a acționat pe alt front prin a solicita 

statelor membre, prin intermediul unei recomandări, să retragă deîndată sau 

să refuze reînnoirea cetățeniilor sau a permiselor de reședință acordate în 

cadrul unei scheme de acordare a reședinței pentru investitori persoanelor de 

naționalitate rusă sau belarusă care fac obiectul sancțiunilor UE legate de 

războiul din Ucraina. 

  

 La 8 aprilie 2022, statele membre UE au adoptat un al cincilea pachet de 

sancțiuni împotriva Rusiei, incluzând o interzicere a importurilor tuturor 

formelor de cărbune rusesc și o interzicere a furnizării de servicii aferente 

activelor crypto de mare valoare către Rusia și de consiliere privind trusturile 

către cetățenii ruși. 

În total, statele membre au înghețat deja active în valoare de aproape 30 de miliarde 

de euro, inclusiv proprietăți precum ambarcațiuni, elicoptere, proprietăți imobiliare și 

lucrări de artă. Un total de 1.091 de persoane și 81 de entități fac acum obiectul unei 

înghețări a activelor și a unei interdicții de călătorie deoarece acțiunile acestora au 

subminat suveranitatea teritorială a Ucrainei. 

  

ETAF ia poziție referitor la Directiva UNSHELL 

La 6 aprilie, European Tax Adviser Federation (ETAF) a transmis feedback Comisiei 

Europene cu privire la Directiva care stabilește normele de prevenire a utilizării 

abuzive a companiilor paravan în scopuri fiscale (UNSHELL) și modifică Directiva 

2011/16/UE. 

Propunerea are ca scop crearea unui nou test minim privind „fondul economic”, 

organizat în mai multe etape, pentru a ajuta statele membre să identifice 

întreprinderile care nu desfășoară nicio activitate economică reală și care pot fi 

utilizate în mod abuziv pentru evitarea obligațiilor fiscale sau în scopuri evazioniste. 

Potrivit normelor propuse, declararea unei entități ca fiind companie paravan ar avea 

consecințe legate de tratamentul fiscal al tranzacțiilor și al activelor acesteia. 

Întrucât unele părți ale noului proces de raportare prevăzut în directivă vor trebui 

https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12918/1
https://ec.europa.eu/home-affairs/recommendation-limit-access-individuals-connected-russian-belarusian-government-citizenship_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2332
https://www.etaf.tax/images/ETAF_feedback_on_the_UNSHELL_Directive.pdf


desfășurate de către profesioniștii din domeniul fiscal, ETAF a formulat o serie de 

comentarii referitoare la complexitatea mecanismului ales și a afirmat că unele 

criterii sunt prea ample. Având în vedere forma actuală a propunerii, ne așteptam 

într-adevăr ca un număr important de companii să depășească pragul și astfel să 

intre sub incidența dispozițiilor de raportare. 

Pentru membrii ETAF, este esențial ca această nouă directivă să poată fi utilizată 

pentru prevenirea eficientă a utilizării abuzive a companiilor paravan, contribuind la 

simplificarea legislației fiscale și reducerea poverii administrative. 

Pentru a atinge acest obiectiv, un concept uniform și suficient de practic al unui 

„fond economic” minim la care toate statele membre să-și alinieze standardele anti-

abuz reprezintă o contribuție indispensabilă la asigurarea certitudinii legale, declară 

ETAF. 

Sarcina probei trebuie, de asemenea, să fie reanalizată pe parcursul textului și în 

special atunci când vine vorba de mecanismul de respingere și scutirea pentru lipsa 

de rațiuni fiscale, acestea reprezentând două măsuri de protecție fundamentale ale 

Directivei. 

  

Pilonul II: numeroase încercări de atingere a 

unui compromis la nivelul UE 

După o primă încercare la 15 martie 2022, statele membre UE au eșuat încă o dată, 

la 5 aprilie, în a încheia un acord cu privire la Directiva de implementare pentru 

Pilonul II. De această dată, Estonia, Malta și Suedia au putut sprijini noul text de 

compromis al președinției franceze a Consiliului UE, însă Polonia și-a menținut 

blocada. 

Noul text prevede că statele membre în care sunt localizate maxim 12 societăți-

mamă ale grupurilor vizate pot alege să nu aplice Norma de includere a veniturilor 

(IIR) și Norma profitului insuficient impozitat (UTPR) pentru șase ani fiscali 

consecutivi. De asemenea, acesta întârzie aplicarea noilor norme de la 1 ianuarie 

2023 la 31 decembrie 2023 și adaugă posibilitatea ca statele mici să fie sprijinite de 

Comisia Europeană în transpunerea directivei. 

În timpul dezbaterii, Polonia a declarat că nu sprijină separarea celor doi Piloni ai 

acordului OCDE privind impozitarea și dorește să introducă direct în directivă o 

conexiune obligatorie între aceștia, deși serviciul juridic al Consiliului UE și al 

Comisiei declară că acest lucru nu este fezabil din punct de vedere legal. În opinia 

unor comentatori, statul ar utiliza acest argument ca mijloc de presiune pentru a 

obține aprobarea planului său de redresare din partea Comisiei Europene. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7709-2022-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7709-2022-INIT/fr/pdf
https://video.consilium.europa.eu/event/en/25659
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12926/25


Președinția franceză și-a exprimat regretul profund cu privire la poziția Poloniei și a 

declarat că dosarul va fi din nou pe agenda ședinței Ecofin din 24 mai. 

Opiniile diferă și în Parlamentul European. La 14 martie, eurodeputata franceză 

Aurore Lalucq (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților) și-a publicat 

proiectul de raport privind opinia referitoare la Directiva de implementare pentru 

Pilonul II. Printre ale modificări, Aurore Lalucq a propus o rată minimă efectivă de 

impozitare de 21% în loc de 15%. Dar această propunere a generat un dezacord 

profund între grupurile politice și a fost eliminată în cele din urmă. De asemenea, 

opinia Parlamentului European adaugă anumite măsuri de protecție referitoare la 

impozitul suplimentar național, reduce anumite perioade de tranziție pentru separări, 

solicitând un studiu ex-post și o clauză de revizuire. Aceasta va fi votată în plen în 

luna iunie. 

De asemenea, European Tax Adviser Federation (ETAF) a luat parte la dezbatere, 

transmițând Comisiei Europene la 18 martie 2022 feedbackul său referitor la 

Directiva propusă. O preocupare a ETAF rămâne modul în care Directiva va lua în 

considerare activitatea care va fi finalizată în cadrul OCDE referitor la Pilonul II, 

adică „Cadrul general de implementare”, care va trata anumite aspecte 

administrative și de conformitate importante. 

  

Activitatea aferentă Pilonului I avansează la 

nivelul OECD 

Activitatea referitoare la Pilonul I (realocarea drepturilor de impozitare) al Acordului 

OCDE privind impozitarea avansează. Pentru măsura „Amount A”, Cadrul inclusiv al 

G20/OCDE cu privire la BEPS a decis să inițieze consultări publice pe etape, 

urmând a fi emise documentele de lucru ale Secretariatului pentru fiecare element 

constitutiv în scopul de a obține feedback rapid înainte ca activitățile să fie finalizate. 

La 4 februarie 2022, OCDE a publicat proiectul de norme pentru nexus și alocarea 

drepturilor de impozitare. Scopul acestor norme este de a stabili profitul (sau 

pierderea) unei întreprinderi multinaționale din domeniul de aplicare. Aceste profituri 

vor fi utilizate pentru calculele măsurii „Amount A” pentru a realoca o parte din 

profiturile acesteia jurisdicțiilor de pe piață. Întrucât măsura „Amount A” reprezintă 

un nou drept de impozitare care este stabilit pe baza profiturilor unui grup, este 

necesară utilizarea conturilor financiare ale grupului consolidat ca punct de pornire 

pentru calcularea bazei de impozitare a măsurii „Amount A”, potrivit OCDE. Această 

abordare are și avantajul că baza de impozitare a măsurii „Amount A” este mai puțin 

afectată de tranzacțiile controlate, argumentează OCDE. 

La 4 aprilie 2022, OCDE a lansat o a doua consultare publică referitoare la proiectul 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-719752_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-719752_EN.pdf
https://www.etaf.tax/images/ETAF_feedback_on_Implementing_Directive_for_Pillar_II.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-implementation-framework-of-the-global-minimum-tax.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-nexus-revenue-sourcing.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-nexus-revenue-sourcing.pdf


de norme pentru legislația națională pentru a stabili dacă un grup intră sub incidența 

măsurii „Amount A”. Potrivit proiectului de norme, un grup va intra sub incidența 

măsurii „Amount A” dacă veniturile totale ale grupului depășesc o valoare absolută 

de 20 de miliarde de euro (sau echivalentul) într-o anumită perioadă de timp și dacă 

profitabilitatea relativă a grupului măsurată în raport cu veniturile sale totale 

depășește 10%. 

La 14 aprilie 2022, a fost lansată o a treia consultare publică referitoare la proiectul 

de norme pentru excluderea profiturilor din activitățile extractive din domeniul de 

aplicare al noului drept de impozitare al Pilonului I. Excluderea s-ar aplica în situațiile 

în care un grup obține venituri din exploatarea produselor extractive, iar activitățile 

relevante de exploatare, elaborare sau extracție au fost efectuate de către acesta. 

Pentru măsura „Amount B” a Pilonului I, va fi emis un document de consultare 

publică la mijlocul anului 2022. 

Comisia Europeană plănuiește să prezinte o propunere de implementare a Pilonului 

I în UE la 27 iulie 2022, în funcție de semnarea convenției multilaterale de la nivelul 

OCDE, preconizată pentru luna iunie. 

  

Acord al statelor membre UE privind 

Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor 

de dioxid de carbon (CBAM) 

La 15 martie 2022, miniștrii de finanțe UE au convenit asupra Mecanismului de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), propus în iulie 2021. CBAM va funcționa în 
paralel cu Sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (UE 
ETS), pentru a reflecta și a completa funcționarea acestuia legat de bunurile importate. 
Inițial, CBAM va acoperi emisiile directe ale sectoarelor selectate: fier și oțel, ciment, 
aluminiu, îngrășăminte și electricitate, dar în viitor ar putea fi extins pentru a acoperi și 
emisiile indirecte. 
 
Companiile vizate vor trebui să cumpere certificate de emisie (sau certificate CBAM) în 
concordanță cu intensitatea emisiilor de carbon aferente produselor importate. Pentru ca 
această monitorizare să fie posibilă, companiile vor trebui să-și declare importurile unei 
autorități naționale competente. 
 
În linii mari, textul agreat este în acord cu propunerea inițială a Comisiei. O diferență este 
aceea că Consiliul a optat pentru o centralizare mai mare a guvernanței CBAM. De 
exemplu, noul registru al declaranților CBAM va fi centralizat la nivelul UE. De asemenea, 
acesta prevede o amendă mai mare decât cea propusă de Comisie pentru actorii economici 
care importă bunuri fără a fi declarate sau aprobate de autoritățile competente. Potrivit 
textului, autorii fraudei ar trebui să plătească de la trei până la cinci ori valoarea amenzii 
standard. 

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-scope.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-extractives-exclusion.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-extractives-exclusion.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7044-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/carbon_border_adjustment_mechanism_0.pdf


 
De asemenea, miniștrii de finanțe UE au menționat într-o anexă că vor fi necesare eforturi 
suplimentare referitor la anumite aspecte sensibile discutate în alte texte legislative înainte 
ca negocierile interinstituționale să înceapă. 
 
Acesta va fi cazul, în special, pentru introducerea treptată a certificatelor CBAM. Aceasta 
este într-adevăr legată de eliminarea treptată a cotelor gratuite pe care companiile UE le 
primesc în baza sistemului UE ETS curent, parte a unei propuneri legislative separate. Alte 
chestiuni implică riscul de scurgeri de emisii de carbon legat de exporturi, care necesită 
unele soluții suplimentare, precum și utilizarea veniturilor aferente CBAM pentru a finanța 
bugetul UE, potrivit celor anunțate de Comisie în decembrie 2021, și idea unei alianțe 
privind stabilirea prețului carbonului între partenerii internaționali din cadrului unui „club 
climatic”, conform sugestiei venite din partea Germaniei. 
 
Polonia nu a susținut acest text, dar întrucât acest dosar nu este considerat un dosar „fiscal” 
autentic, acesta urmează procedura legislativă comună și poate fi adoptat de o majoritate 
calificată a statelor membre. Parlamentul European își va adopta poziția în luna iunie. 

Alte zece țări terțe se alătură listei gri a UE în 

scopuri fiscale 

Consiliul UE a decis la 24 februarie 2022 să adauge zece țări pe lista gri europeană a 
jurisdicțiilor cu riscuri fiscale, dar care s-au angajat să ia măsuri corective: Rusia, Belize, 
Israel, Tunisia, Vietnam, Bahamas, Bermuda, Montserrat, Insulele Virgine Britanice și 
Insulele Turks și Caicos. 
 
In total, 25 de state se află acum pe lista gri. Această extindere vine ca urmare a adoptării în 
noiembrie 2021 a directivei de îmbunătățire a raportării publice pentru fiecare țară în parte. 
Rusia se află pentru prima dată pe listă datorită regimului său fiscal preferențial pentru 
companiile internaționale de tip holding. Dar statul s-a angajat să-și schimbe regimul până la 
31 decembrie 2022. 
 
Cu toate acestea, lista neagră europeană a jurisdicțiilor care sunt necooperante pe 
probleme fiscale a rămas neschimbată. Samoa Americană, Fiji, Guam, Palau, Panama, 
Samoa, Trinidad și Tobago, Insulele Virgine Americane și Vanuatu rămân pe lista neagră. 
 
Deși Turcia nu a îndeplinit încă toate dispozițiile stabilite de Consiliul Ecofin în februarie 
2021, statul a evitat din nou includerea pe lista neagră și rămâne pe lista gri. 
  

ȘTIRI ETAF 

 

Philippe Arraou participă la conferința 

președinției franceze privind facturarea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_6978_2022_INIT&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6437-2022-INIT/en/pdf


electronică 

La 10 februarie 2022, președintele ETAF, Philippe Arraou, a participat la o conferință 

ministerială cu privire la facturarea electronică, organizată de președinția franceză a 

Consiliului UE la Paris. 

Participanții au discutat viitoarea reformă franceză a facturării electronice, care se va 

aplica companiilor mari de la 1 iulie 2024 și se va extinde progresiv la toate 

companiile în 2026, precum și sistemele existente din Italia, Spania și Portugalia. 

În timpul conferinței, Maria Elena Scoppio, Director pentru „Impozitare indirectă și 

administrație fiscală” la Comisia Europeană a amintit că actualmente Comisia 

lucrează la un pachet privind TVA în era digitală care ar putea fi adoptat până la 

sfârșitul lunii octombrie 2022. Comisia analizează cele mai bune opțiuni pentru a fi 

propuse statelor membre, recunoscând în același timp nevoia de flexibilitate 

datorată particularităților naționale, a declarat aceasta. 

Potrivit rezultatului apelului pentru dovezi în vederea unei analize de impact, 

Comisia analizează într-adevăr introducerea unor dispoziții privind raportarea 

digitală parțiale (limitate la tranzacțiile transfrontaliere) sau armonizate complet (care 

acoperă tranzacțiile domestice și transfrontaliere), inclusiv facturarea electronică, 

dar recunoaște că noile dispoziții privind raportarea digitală vor necesita o perioadă 

de implementare mai lungă care s-ar putea extinde până în 2030. 

Olivier Dussopt, ministru delegat care raportează ministrului de economie, finanțe și 

redresare, responsabil de conturi publice, a recunoscut numeroasele avantaje ale 

unei inițiative UE privind facturarea electronică, cum ar fi reducerea decalajului 

încasărilor de TVA și combaterea fraude de tip „carusel”, dar a subliniat că 

dificultatea constă în a combina armonizarea regulilor, compatibilitatea sistemelor și 

asigurarea faptului că fiecare stat membru trebuie să poată păstra propriul calendar 

și să aibă la dispoziție un număr de opțiuni în ceea ce privește implementarea. În 

special, fiecare stat membru trebuie să fie liber să implementeze propriile soluții 

aferente pentru întreprinderi, a subliniat acesta. 

Din perspectiva sa, Philippe Arraou, președintele ETAF, regretă lipsa voinței politice 

a statelor membre de a progresa împreună la nivel UE pe problema facturării 

electronice. 

  

Blocați agenda:  Conferința ETAF din 14 iunie 
 

Reglementarea profesiei: un punct de cotitură pentru limitarea evitării abuzive a 
obligațiilor fiscale 

https://www.economie.gouv.fr/pfue-facturation-electronique-levier-transformation-numerique-entreprises-administration
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age_en


15:00 – 16:30 UTC+2 
Stanhope Hotel, Bruxelles 
 
Investigația „Pandora Papers” a dezvăluit un comportament neadecvat excesiv al 
persoanelor și organizațiilor care aparțin unui sector de consiliere lipsit de respect 
pentru conformitatea fiscală și responsabilitate față de societate. ETAF și membrii 
acesteia condamnă ferm un astfel de comportament neadecvat și recunosc că 
aranjamentele suspecte de evitare a obligațiilor fiscale periclitează veniturile statelor 
și sunt nedrepte pentru majoritatea contribuabililor europeni și a consilierilor fiscali 
care se conformează codurilor fiscale. 
 
Totuși, pentru a găsi o soluție la nivelul UE, o definiție a „evitării abuzive a obligațiilor 
fiscale” rămâne problematică deoarece în baza statului de drept, definițiile legale 
cum ar fi „suspect” sau „dăunător” sunt în principiu nepotrivite pentru a stabili o linie 
de demarcație clară între legalitate, pe de o parte, și ilegalitate, pe de altă parte. Mai 
mult, multe jurisdicții UE au prevăzut principiul conform căruia contribuabilul are 
dreptul să aleagă cea mai puțin impozabilă cale și doar activitățile ilegale sunt 
pedepsite de lege. 
 
În această situație, am dori să dezbatem împreună cu dumneavoastră modul în care 
un sector reglementat al consilierii fiscale poate face o diferență, consilierii fiscali 
ajutând întreprinderile să plătească cota justă de impozite, îndeplinind un rol 
important în asigurarea conformității fiscale și prin urmare, contribuind la veniturile 
fiscale ale statelor.  
 
Vorbitorii vor fi anunțați în curând. 
Interpretare simultană EN-FR-DE. Conferința va fi transmisă în direct prin mijloacele 
social media ale ETAF.  

 

 

 


