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PROIECT DE OPINIE 
 

privind Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi 
Comitetul Economic şi Social European - In continuarea Planului de acţiune 
privind TVA către un un spaţiu unic pentru TVA în UE - Momentul acţiunii 

COM(2017) 566 
 
În conformitate cu prevederile art.170 din Regulamentul Camerei 

Deputaților,  republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social 
European - In continuarea Planului de acţiune privind TVA către un un spaţiu 
unic pentru TVA în UE - Momentul acţiunii COM(2017)566. 

 
Prin această Comunicare, Comisia Europeană propune crearea unui nou 

sistem TVA unitar şi definitiv pentru UE, care ar avea ca efecte: combaterea fraudei, 
finalizarea proiectului "Ghişeul unic", coerenţă legislativă şi reducerea birocraţiei. 

       In urma consultării tuturor părţilor interesate, Comisia a optat să recomande  
norme de impozitare potrivit cărora, la furnizarea transfrontalieră de bunuri în 
interiorul Uniunii, furnizorul va percepe TVA clientului său la cota stabilită de statul 
membru în care sosesc bunurile respective. TVA-ul va fi declarat şi plătit în statul 
membru în care este stabilit furnizorul, urmând să fie înregistrat în mecanismul unui 
ghişeu unic. 

     Implementarea va presupune două faze distincte, prima fiind stabilirea 
regimului TVA aplicabil furnizării de bunuri între întreprinderi (B2B) şi a doua fiind 
extinderea noului regim TVA la toate furnizările transfrontaliere şi prestărilor de 
servicii, implicit. 

     Comisia identifică, totodată, o serie de aspecte care trebuiesc discutate, 
respectiv: 

  - necesitatea adaptării sistemului TVA la economica digitală; 

  - propuneri în materie de TVA pentru comerţul electronic şi publicaţiile 
   electronice; 

florentina.radoi
Original



2 
 

  - propuneri de implementare a unor măsuri specifice de combatere a  
  fraudei; 

  - măsuri de îmbunătăţire a procesului de colectare a impozitelor şi de 
  cooperare administrativă; 

 In Comunicare sunt propunse patru soluţii rapide, care să intre în vigoare până 
în 2019 şi care au fost solicitate în mod expres de statele membre, respectiv : 

 - trei propuneri pentru persoanele impozabile atestate: 

 simplificarea şi armonizarea normelor referitoare la regimul 
stocurilor la dispoziţia clientului; 

  recunoaşterea codului de identificare în scopuri de TVA al clientului 
drept condiţie de fond pentru scutirea de TVA a unei furnizări 
intracomunitare de bunuri; 

 simplificarea normelor pentru asigurarea securităţii juridice în 
privinţa operaţiunilor în lanţ; 

 - o propunere de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
282/2011, prin care se urmăreşte armonizarea şi simplificarea normelor privind 
dovada transportului intracomunitar de bunuri în vederea scutirii de TVA. Această 
propunere implică existenţa unei persoane impozabile atestate. 

Comunicarea va fi urmată, în 2018,  de o propunere juridică în vederea 
modificării efective a Directivei privind TVA. 

 
La dezbaterea comunicării au participat, în calitate de invitaţi,  reprezentanţi 

ai Ministerului Finanţelor Publice. 
 

      Luând în considerare nota Ministerului Afacerilor Externe şi opinia 
Ministerului Finanţelor Publice, 
      Luând în considerare Fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea 
Europeană,  

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în conformitate cu prevederile art. 

172 alin. (1) şi ale art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezentul proiect de 
opinie, prin care membrii Comisiei: 

 au luat act de faptul că documentul are caracter legislativ; 
 îşi manifestă susţinerea faţă de eforturile depuse la nivel european pentru 

reformarea sistemului TVA şi armonizarea principiilor şi politicilor fiscale în acest 
domeniu; 

 consideră că trebuie avute în vedere eventualele implicații bugetare 
generate de faptul că, potrivit propunerii Comisiei, TVA pentru livrarile 
intracomunitare taxabile în România se va colecta practic de către furnizorii 
nestabiliți în România. 
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 consideră că trebuie avut în vedere faptul că implementarea unui astfel 
de sistem ar necesita implicit îmbunătățirea cooperării între administrațiile fiscale, 
deoarece măsurile de eficientizare a colectării TVA și de combatere a fraudei între 
administrațiile fiscale ar trebui să fie aliniate la cel mai înalt nivel. 

 sunt de acord cu punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, 
care consideră că trebuie manifestată prudenţă în ceea ce priveşte schimbarea 
regulilor și practicilor actuale, atât din prisma efectelor asupra veniturilor bugetare, 
cât şi din perspectiva creşterii costurilor de conformare si a sarcinilor administrative 
pe  care  le-ar implica astfel de modificări pentru agenţii economicii. 
 
 
  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din 22 
noiembrie 2017, având prezenţi 23 deputaţi din numărul total de 25, a hotărât cu 
unanimitate de voturi să adopte prezentul document care va fi transmis Comisiei 
pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 

 
 

Sef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
Florentina Rădoi 


