


INTRODUCERE  

 

 

Philippe Arraou, Președinte ETAF 

Stimați membri ETAF, 
 
Dragi prieteni, 
 
Planul Comisiei Europene de a reglementa furnizarea de consiliere fiscală pentru înființarea de 
structuri abuzive se află în curs de elaborare. Aceasta va fi una dintre principalele noastre 
priorități pentru lunile următoare. 
 
Acest subiect topic este extrem de important pentru profesia noastră, astfel încât în iunie am 
decis să organizăm o conferință cu titlul „Reglementarea profesiei: o cotitură pentru reducerea 
evitării abuzive a obligațiilor fiscale”. I-am invitat pe profesioniștii din domeniul fiscal de la nivel 
european, reprezentanții instituțiilor UE și jurnaliștii în domeniul fiscal să discute cu noi modul în 
care o reglementare a profesiei poate ajuta la combaterea abuzurilor fiscale. 
 
European Tax Adviser Federation (ETAF) va continua să susțină o abordare europeană 
armonizată privind rolul și statutul consilierilor fiscali. În opinia noastră, consilierea fiscală 
trebuie recunoscută drept o activitate rezervată pretutindeni în UE și fiecare stat membru 
trebuie să introducă la nivel național un cadru legislativ profesional cu caracter obligatoriu. 
 
Un lucru este sigur: la proiectarea acestei noi legislații pentru consilierii fiscali, certitudinea 
legală va fi esențială. Este foarte important ca responsabilitatea pentru lacunele din legislație să 
nu fie pasată celor care fac obiectul acesteia. ETAF așteaptă cu interes să contribuie în 
continuare la această dezbatere prin consultarea publică a Comisiei Europene. 
 
Cu privire la un alt subiect esențial: sperăm că UE va găsi în curând o soluție pentru 
implementarea acordului OECD privind impozitarea minimă a multinaționalelor (așa-numitul 
Pilon II). Rata minimă efectivă de impozitare de 15% trebuie să fie aplicată începând cu 2023. 
Acum aceasta a devenit o problemă de cooperare onestă și de credibilitate pentru Uniunea 
Europeană per ansamblu. 
 
În mod logic, evoluțiile recente ridică din nou problema trecerii de la unanimitate la votul cu 
majoritate calificată în ceea ce privește anumite aspecte fiscale. Aceasta constituie și o 



solicitare tot mai accentuată din partea cetățenilor UE așa cum au arătat recent rezultatele 
Conferinței privind viitorul Europei. Unanimitatea legată de chestiunile fiscale nu poate continua 
să conducă la șantaj între statele membre și să întârzie reformele fiscale esențiale și foarte 
necesare în UE. 
 
Sper că vă va face plăcere să citiți buletinul nostru de știri! 
 
Cu stimă, 
 
Philippe Arraou 
  

LEGISLAȚIE PROFESIONALĂ  

 

Tratarea rolului „facilitatorilor” în planificarea 

fiscală agresivă în cadrul UE 

Pe 6 iulie, Comisia Europeană a lansat consultarea publică care vizează o propunere pentru o 
directivă care să trateze rolul facilitatorilor fenomenului de evaziune fiscală și planificare fiscală 
agresivă din cadrul Uniunii Europene. Comisia are deja un pseudonim pentru aceasta: „SAFE”, 
care înseamnă Asigurarea cadrului general pentru activitatea facilitatorilor. Aceasta se va 
concentra pe stabilirea unor proceduri și măsuri de conformitate pentru intermediarii care 
furnizează servicii de consiliere fiscală. 
 
Comisia dorește să afle mai multe despre percepția părților interesate cu privire la rolul pe care 
facilitatorii îl au în încurajarea evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive și nevoia de 
coordonare la nivel UE fie cu legislația neobligatorie, fie cu cea obligatorie (adică, într-o nouă 
Directivă). 
 
Comisia pare să testeze 4 opțiuni cu privire la public: 

 Un Cod de conduită care ar interzice facilitatorilor să proiecteze, să vândă, să 

organizeze sau să ofere sprijin legat de schemele de evaziune fiscală și 

planificare agresivă fără alte măsuri complementare obligatorii, 

  

 Un registru UE pentru facilitatori și obligația de înregistrare, 

  

 Proceduri de verificare prealabilă pentru efectuarea unui test de autoevaluare cu 

scopul de a demonstra că schemele fiscale nu conduc la evaziune fiscală sau 

planificare fiscală agresivă, 

  

 O nouă dispoziție de raportare pentru contribuabilii cu participații de peste 25% 

din acțiuni, drepturi de vot, participații în capitalurile proprii, acțiuni la purtător sau 

control prin alte mijloace într-o companie necotată din afara UE. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Tackling-the-role-of-enablers-involved-in-facilitating-tax-evasion-and-aggressive-tax-planning-in-the-European-Union_en


De asemenea, Comisia dorește să afle dacă sancțiunile monetare (fie proporțional cu onorariile 
acestora, proporțional cu sumele eludate în numele clienților acestora sau drept un număr fix 
absolut) ar fi un mijloc adecvat pentru a sancționa în mod adecvat facilitatorii pentru facilitarea 
evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive. 
 
Acum Comisia plănuiește să prezinte această propunere în primul trimestru al anului 2023 și nu 
în 2022, așa cum a fost anunțat anterior. Părțile interesate pot trimite comentarii la Comisia 
Europeană până pe 12 octombrie 2022. 

Pachetul de măsuri de combatere a spălării 

banilor: prezentarea generală a progresului 

realizat 

Pachetul AMLdin iulie 2021 , care va constitui un cadru general coerent de detectare și 
implementare la nivelul UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a primit 
recent un alt impuls legislativ esențial, atunci când statele membre au convenit parțial asupra 
unei Reglementării pentru înființarea noii Autorități împotriva spălării banilor (Reglementarea 
AMLA) în Consiliu. Cu excepția Reglementării AMLA, a propunerii legislative, pachetul constă 
într-o nouă reglementare AML cu norme AML/CFT direct aplicabile, o a șasea Directivă AML 
complementară și o reformare a Reglementării privind transferul de fonduri. 
 
Deja în martie 2022 raportorii comisiilor desemnate ECON și LIBE ale Parlamentului European 
și-au prezentat proiectul de raport cu privire la Reglementarea AML. În mai 2022, au urmat 
proiectele de rapoarte privind a șasea Directivă AML și Reglementarea AMLA. În general, 
raportorii parlamentari au precizat clar că consideră supravegherea corespunzătoare atât a 
instituțiilor de creditare, cât și a celor financiare și a altor entități obligate din sectorul nefinanciar 
drept fundamente ale unui cadru general AML/CFT eficient. Prin urmare, aceștia se așteaptă ca 
AMLA să beneficieze de puteri și competențe corespunzătoare foarte extinse. Mai mult, 
proiectul de raport al celei de-a șasea Directivă AML în special pare să fie influențat de 
sancțiunile impuse Rusiei. În această privință, raportorii susțin mai multe intensificări privind 
identificarea și verificarea beneficiarilor reali ai (proprietarilor) activelor foarte valoroase. 
 
În martie 2022, ETAF a depus amendamente concrete la cele trei propuneri legislative 
principale și a susținut cu tărie limitarea puterilor AMLA la rolul său de coordonare, sprijinire și 
consiliere atribuit pentru sectorul nefinanciar. În plus, ETAF a considerat că este necesar să 
solicite eurodeputaților să protejeze secretul profesional și să reducă povara birocratică a 
obligațiilor de verificare prealabilă din Reglementarea și Directiva AML. 
 
La finalul mandatului, președinția franceză a Consiliului a reușit să obțină un acord parțial cu 
privire la Reglementarea AMLA la 29 iunie 2022. Statele membre au convenit asupra unui 
document de compromis care tratează întregul cadru general pentru înființarea AMLA, 
excluzând numai secțiunea despre sediul său. Textul de compromis diminuează în mod 
semnificativ puterile AMLA și elimină, printre altele, drepturile severe de intervenție de care 
ETAF era preocupată. Puterile extinse ale AMLA asupra sectorului nefinanciar, prevăzute în 
propunerea inițială a Comisiei, amenință structurile și competențele federale ale statelor 
membre, precum și independența profesiei. Acordul Consiliului, care pare să ia în serios 
preocupările profesiei, poate fi, prin urmare, un succes interimar important. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3689
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ12-PR-719945_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ12-PR-730070_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ12-PR-731820_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10507-2022-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10507-2022-REV-1/en/pdf


 
Cu această poziție, Consiliul va lua parte la negocierile tripartitealături de Parlament, care, de 
asemenea, trebuie să adopte o poziție comună în prealabil, și de Comisie. Se preconizează că 
voturile comitetelor Parlamentului European cu privire la proiectele de raport vor avea loc după 
vacanța de vară. 

Războiul din Ucraina: UE interzice furnizarea de 

consiliere fiscală entităților rusești 

La 3 iunie 2022, Consiliul UE a adoptat o Reglementare care interzice furnizarea de consiliere 
fiscală, precum și a serviciilor de contabilitate și de audit, inclusiv a serviciilor statutare de audit 
și contabilitate primară Guvernului Rusiei sau persoanelor juridice, entităților sau organismelor 
cu sediul în Rusia. 
 
Totuși, sunt prevăzute câteva derogări, conform cărora, în mod special, această interdicție nu 
se va aplica pentru o companie cu sediul în Rusia care este deținută de o companie (societate-
mamă) din cadrul UE. 
 
Conform Reglementării, interdicția furnizării serviciilor de contabilitate, audit, contabilitate 
primară și consiliere fiscală acoperă: 

 înregistrarea tranzacțiilor comerciale pentru întreprinderi și altele; serviciile de 

verificare a înregistrărilor contabile și a situațiilor financiare; 

  

 planificarea și consultanța în ceea ce privește impozitarea întreprinderilor; 

  

 și întocmirea documentelor fiscale. 

Această măsură a făcut parte din al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe care 
Comisia l-a propus în mai ca reacție la războiul din Ucraina. Sancțiunile sunt deja în vigoare. 
  

LEGISLAȚIE FISCALĂ 

 

Republica Cehă preia președinția Consiliului 

Uniunii Europene 

La 1 iulie, Republica Cehă a preluat președinția rotativă a Consiliului UE, ca succesor al Franței, 
pentru următoarele șase luni. 
 
Republica Cehă a deținut pentru prima dată președinția Consiliului în prima jumătate a anului 
2009. Pentru această a doua președinție, țara a ales ca motto sloganul fostului său președinte, 
Václav Havel, „Europa ca misiune” și se va concentra pe cinci domenii prioritare: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0879
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/media/fk3pihaw/eng_priorities.pdf


 gestionarea crizei refugiaților si redresarea Ucrainei după război; 

  

 securitatea energetică; 

  

 consolidarea capacităților de apărare și a securității spațiului cibernetic al 

Europei; 

  

 reziliența strategică a economiei europene; și 

  

 reziliența instituțiilor democratice. 

Președinția definește agenda și prioritățile Consiliului UE, în special rapiditatea și intensitatea 
negocierii unor propuneri legislative individuale. Din acest motiv, este deseori considerată ca 
fiind una dintre cele mai importante moduri de a promova interesele statelor membre 
individuale. 
 
Comparativ cu președinția franceză, care a stabilit priorități ambițioase și a reușit să încheie o 
serie de acorduri în ultimul moment cu privire la numeroase dosare importante, se preconizează 
că președinția cehă va fi una mai modestă și mai pragmatică datorită coaliției complexe din 
cadrul guvernului ceh, dar și a lipsei de personal. 
 
În ceea ce privește aspectele fiscale, președinția cehă are, într-adevăr, ambiții modeste conform 
unui proiect de agendă. Până în decembrie, aceasta își propune să înregistreze progrese 
referitor la Directiva UNSHELL privind lupta împotriva utilizării abuzive a entităților fictive, la 
reformarea Directivei privind impozitarea energiei, precum și la indemnizația pentru reducerea 
tendinței de favorizare a îndatorării (DEBRA), dar fără a promite un acord cu privire la aceste 
dosare. 
 
Cu toate acestea, speră să încheie un acord cu Parlamentul European cu privire la Mecanismul 
de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) și să obțină o abordare generală 
în rândul statele membre referitor la noua Reglementare și Directivă AML. 
 
În final, președinția cehă va avea și sarcina dificilă de a relua negocierile cu Ungaria care și-a 
exprimat dreptul de veto cu privire la adoptarea directivei de implementare a impozitării minime 
a multinaționalelor în UE (Pilonul II). Pilonul I al acordului, care privește realocarea drepturilor 
de impozitare, va fi discutat în decembrie dacă se ajunge la un acord la nivelul OCDE. 

Veto-uri naționale cu privire la Pilonul II din UE 

Statele membre UE au eșuat încă o dată în stabilirea unui consens cu privire la Directiva de 
implementare pentru rata minimă efectivă de impozitare de 15% pentru întreprinderile 
multinaționale mari (Pilonul II) la ședința Ecofin din 17 iunie 2022. 
 
Datorită aprobării planului său de redresare și a noilor concesii, inclusiv a unei declarații 
conform căreia, până în iunie 2023, Comisia va transmite un raport statelor membre în care va 
evalua stadiul implementării Pilonului I al acordului OCDE (realocarea drepturilor de impozitare) 
și, după caz, va depune o propunere legislativă, Polonia a renunțat, în cele din urmă, la dreptul 
său de veto. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10855-2022-INIT/en/pdf
https://video.consilium.europa.eu/event/en/25923


 
Însă de această dată Ungaria a fost cea care s-a opus, citând situația economică tot mai gravă 
din Europa generată de războiul din Ucraina. „În astfel de circumstanțe, introducerea impozitului 
minim global atât de devreme ar cauza daune serioase economiilor europene”, a explicat 
ministrul de finanțe al Ungariei Mihály Varga. 
 
Franța, care deținea președinția Consiliului UE în acel moment, a criticat acest argument, 
amintind că Ungaria a sprijinit Pilonul II când războiul din Ucraina începuse deja, adăugând că 
Pilonul II va fi benefic pentru economiile europene. 
 
În ciuda tuturor eforturilor sale, președinția franceză nu a reușit să încheie un acord cu privire la 
Pilonul II și au apărut multe voci în rândul statelor membre în favoarea trecerii de la unanimitate 
la votul cu majoritate calificată în ceea ce privește aspecte fiscale fundamentale. 
 
 Potrivit raportărilor, pentru a ieși din impas, statele membre ar avea în vedere acum așa-
numitul mecanism de „cooperare consolidată”, care ar permite unui număr de minim 9 state 
membre UE să continue demersurile și să implementeze această legislație fără a fi nevoie de 
obținerea unei unanimități prevăzută în mod normal pentru aspectele fiscale. 
 
La 6 iulie, eurodeputații au adoptat o rezoluție care face apel la Ungaria să „stopeze de îndată 
blocada” și solicită Comisiei Europene și statelor membre „să se abțină de la a aproba planul 
național de redresare și reziliență al Ungariei cu excepția cazului în care criteriile sunt 
îndeplinite pe deplin”. Dacă Ungaria își păstrează dreptul de veto, eurodeputații consideră că ar 
trebui analizate soluții alternative, inclusiv cooperarea consolidată. 
 
Totuși, în ciuda acestor apeluri, Comisia Europeană nu pare să fie pregătită să renunțe la 
eforturile sale de a încerca să obțină acordul tuturor statelor membre UE. 

Implementarea Pilonului I OECD amânată până în 

2024 

Implementarea Pilonului I al acordului OCDE privind impozitarea referitor la realocarea 
drepturilor de impozitare va intra în vigoare abia în 2024. Acordul negociat în octombrie 2021 
era stabilit inițial pentru implementare în 2023. 
 
În cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial din Davos din 24 mai 2022, Mathias 
Cormann, secretarul general al OCDE,  a declarat că elaborarea Convenției multilaterale de 
implementare a Pilonului I al acordului OCDE privind impozitarea durează mai mult timp decât 
s-a prevăzut. 
 
Acest nou calendar a fost confirmat într-un raport de progres pe care OECD l-a publicat pe 11 
iulie 2022. Acesta fixează mijlocul anului 2023 drept termenul limită final pentru semnarea 
Convenției multilaterale și 2024 pentru intrarea sa în vigoare. Potrivit OECD, acest calendar mai 
realist va optimiza posibilitatea ratificării convenției multilaterale de către o masă critică 
suficientă de țări, inclusiv cele mai mari economii unde își au sediul majoritatea companiilor din 
domeniul de aplicare. 
 
În schimb, acest lucru înseamnă că Comisia Europeană nu își va putea prezenta propunerea de 

https://pro.politico.eu/news/151606
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0290_EN.html
https://www.ft.com/content/711d8f97-a2ce-48be-aa14-7f01e70f792f?sharetype=blocked
https://www.oecd.org/tax/beps/progress-report-on-amount-a-of-pillar-one-july-2022.pdf


implementare a Pilonului I în UE în iulie 2022, așa cum era prevăzut inițial. 
 
Între timp, OECD a înregistrat câteva progrese cu privire la aspectele tehnice ale Pilonului I și a 
crescut numărul consultărilor publice. Pe 6 mai, acesta s-a consultat cu privire la excluderea 
serviciilor financiare reglementate în baza măsurii „Amount A” și pe 27 mai a lansat o consultare 
publică cu privire la propunerea sa pentru un cadru general privind securitatea fiscală pentru 
măsura „Amount A” , care este proiectat să garanteze securitatea pentru grupurile din domeniul 
de aplicare referitor la toate aspectele noilor norme, inclusiv eliminarea dublei impozitări. 
 
Raportul de progres rezumă rezultatele tuturor consultărilor publice desfășurate pe parcursul 
anului și prezintă un proiect cuprinzător al normelor tehnice standard pentru implementarea 
noului drept de impozitare (măsura „Amount A”). Acesta face obiectul consultării publice până la 
19 august 2022. 

Comisia Europeană prezintă DEBRA: indemnizația 

pentru reducerea tendinței de favorizare a 

îndatorării 

Comisia Europeană a prezentat la 11 mai 2022 propunerea sa referitoare la o indemnizație 
pentru reducerea tendinței de favorizare a îndatorării (DEBRA). Obiectivul său cu această 
propunere de directivă este de a se asigura că tratamentul fiscal pentru capitalurile proprii este 
similar celui pentru datorii, astfel încât companiile să poată avea în vedere în egală măsură 
ambele opțiuni și să aleagă sursa de finanțare care este cea mai potrivită pentru modelul lor de 
afaceri. 
 
În acest scop, Comisia propune o indemnizație care s-ar aplica tuturor contribuabililor care intră 
sub incidența impozitului pe profit în unul sau mai multe state membre, cu excepția 
întreprinderilor financiare. 
 
Practic, creșterile înregistrate de capitalurile proprii ale unui contribuabil de la un an fiscal la 
altul vor fi deductibile din baza de impozitare a acestuia, similar cu ceea ce se întâmplă în cazul 
datoriilor. Indemnizația ar fi calculată pe baza diferenței dintre capitalurile proprii nete la sfârșitul 
anului fiscal curent și capitalurile nete la sfârșitul anului fiscal anterior, înmulțită cu o rată a 
dobânzii fictive (care ar fi mai favorabilă pentru IMM-uri). 
 
Această indemnizație pentru dobânda fictivă la capitalurile proprii este însoțită de o limitare a 
deductibilității fiscale a plății dobânzilor aferente datoriilor. În special, o restricție proporțională 
va limita deductibilitatea dobânzii la 85% din costurile excedentare ale îndatorării (adică 
dobânda plătită minus dobânda primită). Potrivit Comisiei, o astfel de abordare ar permite și 
tratarea părții de datorie din tendința de favorizare a îndatorării, păstrând sustenabilitatea 
finanțelor publice ale statelor membre. 
 
De asemenea, o serie de prevederi anti-abuz au fost propuse împotriva schemelor care ar 
putea fi implementate pentru a eluda condițiile în care o creștere a capitalurilor proprii se califică 
pentru o indemnizație în baza acestei Directive. 
 
Odată adoptată în unanimitate de Consiliul UE, Directiva trebuie transpusă în legislația 

https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-regulated-financial-services-exclusion-under-amount-a-of-pillar-one.htm?msclkid=56bdf654cf9011ecb6fad3428b5f3c5a
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-tax-certainty-aspects-of-amount-a-under-pillar-one.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-tax-certainty-framework.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-tax-certainty-framework.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2022-05/COM_2022_216_1_EN_ACT_part1_v6.pdf


națională a statelor membre până la 31 decembrie 2023 și va intra in vigoare de la 1 ianuarie 
2024. Este prevăzută o perioadă de tranziție pentru cele șase state membre care au 
implementat deja norme în acest sens (Belgia, Cipru, Italia, Malta, Polonia și Portugalia). 

Către un cadru general UE pentru impozitele 

reținute la sursă 

Comisia Europeană lucrează la o propunere pentru a facilita investițiile transfrontaliere prin 
înlăturarea anumitor bariere fiscale. Scopul este introducerea unui sistem comun la nivel UE 
pentru impozitul reținut la sursă pentru dividende sau plata dobânzilor. Aceasta va include un 
sistem prin care autoritățile fiscale să facă schimb de informații și să coopereze între ele. 
Problemele pe care Comisia își propune să le trateze sunt procedurile deosebit de 
împovărătoare de rambursare a impozitului reținut la sursă pentru investitorii transfrontalieri din 
UE și, totodată, riscurile pe care acestea le implică în materie de abuzuri fiscale, așa cum a 
demonstrat recent scandalul „Cum-Ex”. 
 
Într-o consultare publică lansată în aprilie 2022, Comisia a prezentat opțiuni pentru dezvoltarea 
acestei inițiative: 

 menținerea sistemului actual cu diferite proceduri naționale active; 

  

 crearea unui sistem armonizat de scutire de impozit la sursă; 

  

 crearea unui sistem armonizat de proceduri de rambursare îmbunătățite; 

  

 sau o combinație a sistemelor de mai sus (scutirea la sursă și sistemul de 

rambursare). 

Pentru membri ETAF nu este nicio îndoială cu privire la necesitatea unei acțiuni la nivelul UE 
pentru a eficientiza procedurile de scutire/rambursare a impozitului reținut la sursă. În răspunsul 
lor la consultarea publică din 23 iunie 2022, aceștia recunosc că impozitele reținute la sursă ca 
atare pot reduce riscul de evaziune fiscală și de evitare a obligațiilor fiscale. Totuși, în prezent, 
procedurile de rambursare sunt deseori complexe, de durată și costisitoare și pot descuraja și 
mai mult investitorii să realizeze investiții în anumite țări sau îi pot pune pe aceștia în situația de 
a accepta o impozitare dublă, ceea ce nu poate reprezenta intenția pieței unice. Din acest 
motiv, ETAF este în favoarea sistemelor armonizate de scutire de impozit la sursă. 
 
De asemenea, ETAF consideră că un potențial sistem de scutire la sursă ar trebui să se aplice 
tuturor plăților, nu numai celor cu risc scăzut. În cazul în care acest lucru este restricționat 
pentru a preveni posibile abuzuri, membri ETAF au sugerat ca plățile de până la cel puțin 
10.000 € să fie clasificate drept plăți cu risc scăzut. 
 
Comisia Europeană plănuiește să publice textul legislativ în prima jumătate a anului 2023. 

TVA în era digitală: ETAF adoptă o poziție 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Withholding-taxes-new-EU-system-to-avoid-double-taxation_en
https://www.etaf.tax/images/ETAF_answer_to_the_public_consultation_on_withholding_taxes.pdf
https://www.etaf.tax/images/ETAF_answer_to_the_public_consultation_on_withholding_taxes.pdf


Comisia Europeană a lansat în ianuarie 2022 o consultare publică cu privire la planul său de a 
moderniza obligațiile de raportare a TVA și a facilita facturarea electronică, de a actualiza 
regulile TVA pentru economia platformelor și de a introduce o singură procedură de înregistrare 
în scopuri de TVA la nivelul UE. Obiectivul Comisiei este de a simplifica sistemul TVA din UE și, 
totodată, de a spori reziliența acestuia la fraudă, concentrându-se în special pe frauda 
intracomunitară cu firme fantomă (MTIC). 
 
Pentru membrii ETAF acest dosar are o importanță deosebită. În răspunsul nostru la 
consultarea publică publicat la 4 mai 2022, membrii noștri au subliniat că o abordare 
fragmentată asupra dispozițiilor privind raportarea digitală/facturarea electronică contribuie la 
frauda fiscală și crește costurile de conformitate fiscală pentru IMM-uri. Din acest motiv, ETAF a 
salutat intenția Comisiei Europene de a introduce dispoziții UE privind raportarea digitală pentru 
transmiterea datelor în cadrul UE. 
 
Cu toate acestea, ETAF a subliniat necesitatea de a avea în vedere faptul că statele membre 
au diferite niveluri de implementare sau planificare pentru introducerea obligațiilor privind 
raportarea digitală și facturarea electronică. Din acest motiv și, de asemenea, având în vedere 
diferențele în ceea ce privește administrațiile fiscale și procedurile privind legislația fiscală, 
statele membre trebuie să mențină un nivel de discreție cu privire la proiectarea și funcționarea 
sistemului lor de facturare electronică. ETAF ar fi în favoarea unei abordări etapizate, cu 
introducerea în primă fază a dispozițiilor UE privind raportarea digitală doar pentru tranzacțiile 
transfrontaliere, iar într-o etapă ulterioară și după o evaluare atentă a funcționării noilor norme, 
a unei extensii pentru tranzacțiile naționale. 
 
De asemenea, ETAF a susținut schimbările din Directiva TVA și Reglementarea privind punerea 
în aplicare, pentru a asigura tratamentul TVA corespunzător pentru economia platformelor. În 
această privință, este extrem de important să se asigure un mediu concurențial echitabil între 
economia tradițională și economia platformelor, tratându-le în același fel. 
 
O propunere a Comisiei este programată provizoriu pentru 16 noiembrie 2022. 
  

ȘTIRI ETAF 

 

Conferința ETAF „Reglementarea profesiei: un 

fundamnet pentru reducerea evitării abuzive a 

obligațiilor fiscale” 

Pe 14 iunie 2022, oficialii UE și consilierii fiscali de la nivelul întregii Europe au dezbătut modul 
în care reglementarea profesiei de consilier fiscal poate ajuta la reducerea evitării abuzive a 
obligațiilor fiscale în cadrul unei conferințe organizate de European Tax Adviser Federation 
(ETAF) în Bruxelles. Conferința ETAF a fost un bun prilej pentru vorbitori de a dezbate viitoarea 
Directivă privind reglementarea furnizării de consiliere fiscală în UE. 
 
Directorul pentru impozitare directă, coordonare fiscală, analiză și evaluare economică la 
Comisia Europeană, Benjamin Angel, a reiterat faptul că Comisia nu intenționează să 
reglementeze profesia fiscală ca atare, ci va înainta un set de norme potrivite pentru toate 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age_en
https://www.etaf.tax/images/ETAF_contribution_-_VAT_in_the_digital_age.pdf


persoanele care furnizează consiliere fiscală pentru înființarea de structuri în țări terțe. 
 
Președintele ETAF, Philippe Arraou, a argumentat că consilierea fiscală trebuie recunoscută 
drept o activitate rezervată pretutindeni în UE și că fiecare stat membru trebuie să introducă la 
nivel național un cadru legislativ profesional cu caracter obligatoriu. „La proiectarea acestei noi 
legi pentru consilierii fiscali, certitudinea legală va fi esențială. Este foarte important ca 
responsabilitatea pentru lacunele din legislație să nu fie pasată celor care fac obiectul 
legislației”, a mai avertizat acesta. 
 
Pentru eurodeputatul Markus Ferber, vicepreședintele subcomisiei pentru chestiuni fiscale 
(FISC) a Parlamentului European, Uniunea Europeană ar trebui mai întâi să își rezolve 
problemele pe plan intern înainte de a privi în afara granițelor sale. Sarah Godar, cercetător la 
Observatorul fiscal al UE, a admis că legiuitorii trebuie să se asigure că există cât mai puține 
lacune, dar și-a exprimat speranța că consilierii fiscali vor contribui la îmbunătățirea legilor. 

 

Conferința ETAF din 14 iunie 2022 

Reprezentând profesia fiscală în dezbatere, Philippe Vanclooster, fost partener la PwC și 
membru în consiliul Institutului belgian pentru consilieri fiscali și contabili, a pus în evidență 
modul în care a evoluat rolul consilierului fiscal în Europa. 
 
Dezbaterea a fost moderată de Todd Buell, jurnalist în domeniul fiscal la Law360. O înregistrare 
a conferinței poate fi urmărită pe site-ul ETAF. 

https://www.etaf.tax/index.php/events/conferences


Adunarea Generală ETAF 2022 

La 14 iunie 2022, ETAF a organizat Adunarea Generală anuală, la hotelul Stanhope din 
Bruxelles. Cu acest prilej, Președintele ETAF Philippe Arraou a prezentat o informare privind 
activitățile ETAF și a subliniat că, în ciuda faptului că pandemia de COVID-19 este încă în 
desfășurare, ETAF a reușit să rămână activ și vigilent și a menținut relații bune cu instituțiile 
europene. Printre altele, membrii ETAF au dezbătut prioritățile legislative de ordin fiscal și 
profesional pentru anul care urmează, o nouă strategie de relații publice, precum și reformarea 
site-ului ETAF, preconizată în toamnă. 

 

Adunarea Generală ETAF din 14 iunie 2022 
 


