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PROIECT DE OPINIE 
 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul 
Economic şi Social European privind viitorul taxei pe valoarea adăugată 

 
 
 

In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 13.12.2011 pentru 
examinare pe fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi 
Comitetul Economic şi Social European privind viitorul taxei pe valoarea 
adăugată.Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid şi mai eficient adaptat la piaţa 
unică, E85 COM (2011)851. 

 
Propunerea se bazează pe rezultatele consultării publice, pe discuțiile cu 

statele membre, pe opiniile instituțiilor europene și are dublu scop: 
  -stabilește caracteristicile fundamentale ale unui viitor sistem de TVA al 

UE care își poate îndeplini în continuare funcția de sursă de venituri, consolidând în 
același timp  competitivitatea UE ; 

  -enumeră domeniile prioritare de acțiune în următorii ani, în vederea 
orientării în direcția realizării acestor obiective. 

 
               
La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, din data de 28.03.2012, 

şi-au înregistrat prezenţa un număr de 18 deputaţi  din totalul de 33 de  membri ai 
comisiei. 
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În urma dezbaterilor pe fond a prezentului document, membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci au constatat  următoarele: 

- demersurile Comisiei Europene pentru realizarea unui sistem mai simplu, mai 
robust şi eficient de TVA, iniţiate cu Cartea Verde privind viitorul TVA şi 
continuate cu o Comunicare privind viitoarea strategie în materie de TVA este 
binevenit pentru reducerea costurilor şi uşurarea sarcinilor administrative ale 
operatorilor economici din cadrul Uniunii Europene şi ale administraţiilor 
fiscale ale statelor membre, prin reducerea birocraţiei şi armonizarea normelor 
şi procedurilor fiscale din statele membre; 

- un sistem de TVA mai simplu, mai solid şi mai eficient ar putea conduce la 
reducerea fraudei fiscale în cazul tranzacţiilor intra-UE şi implicit, a pierderilor 
bugetare cauzate de aceasta; 

- este oportună actualizarea sistemului de TVA în pas cu evoluţia fluxurilor 
economice (de ex. creşterea ponderii serviciilor) din cadrul Pieţei Unice; 

- membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au luat act de inconvenientul 
creat de cotele standard de TVA, care sunt diferenţiate la nivelul statelor 
membre, pentru care Comisia Europeană doreşte să ia măsuri pentru reducerea 
acestui neajuns. În acest sens, trebuie acordată atenţie gradului de armonizare a 
sistemului de TVA, la care se doreşte să se ajungă, astfel încât, armonizarea să 
nu ducă, treptat, la pierderea suveranităţii fiscale a statelor membre; 

- ar trebui acordată importanţă propunerii CE de implementare a taxării la 
destinaţie şi a alternativelor pe care aceasta le ia în calcul pentru realizarea 
acestui obiectiv: taxarea inversă versus încasarea TVA-ului de către furnizor. 
În susţinerea uneia dintre cele două variante, România trebuie să aibă în vedere 
atât sarcina administrativă suplimentară a administraţiei fiscale cât şi nivelul 
înalt al fraudei fiscale cu care se confruntă; 

       -   revizuirea sistemului de TVA ar fi necesară şi în contextul propunerii  CE de 
înfiinţare a unei noi resurse bazate pe TVA care să finanţeze bugetul UE. 
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