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Comisia buget, finanţe                                                 Bucureşti,                                                                           
și bănci                                                                           Nr. 22/ 231/19.09.2012    
 
 
Comisiei pentru afaceri  europene 
Domnului Preşedinte Viorel HREBENCIUC 
 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților, 
 
Direcției de drept comunitar 
 
 

 
PROIECT DE OPINIE 

privind 
 Propunerea de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI 

de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată în ceea ce privește un mecanism de reacție rapidă 

împotriva fraudelor în materie de TVA  
BPI-139/E, (COM 2012) 428 

 
Având în vedere Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor 

naţionale, în special art. 5 şi 12 al TUE şi Protocoalele nr. 1 si 2 anexate tratatului,  
 
Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/2011 privind 

procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, 

 
Luând în considerare opinia Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 

care a fost sesizată în fond în data de 05.09.2012 de Biroul Permanent , privind  
Propunerea de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce 
privește un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA,  
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în şedinţa  din 19.09.2012, deputații au adoptat următorul proiect de opinie ce 
cuprinde: 

 
Obiectivul Directivei este combaterea fenomenelor de fraudă bruscă și 

masivă în domeniul TVA. 
În Analiza anuală a creșterii 2012, Comisia a scos în evidență 

necesitatea de a crește eficiența TVA în contextul consolidării fiscale. A fost 
subliniat faptul că îmbunătățirea colectării impozitelor și soluționarea problemei 
fraudei fiscale într-un mod mai eficient ar putea contribui la creșterea veniturilor 
publice. 

 Consolidarea sistemului de TVA al UE reprezintă totodată unul din 
obiectivele cheie menționate în Comunicarea privind viitorul TVA, prezentată la 
6 decembrie 2011, iar actuala propunere a fost indicată ca acțiune prioritară 
pentru realizarea acestui obiectiv. 

Scopul propunerii este, prin urmare, să prevadă o procedură în cadrul 
Directivei TVA care, în situații foarte specifice, să ofere o bază legală care să le 
permită statelor membre să ia măsuri imediate. Aceasta ar urma să poarte numele 
de „mecanism de reacție rapidă” (denumit în continuare „MRR”). 

Scopul MRR nu este acela de a înlocui sistemul actual de derogări. 
Domeniul său de aplicare este, prin urmare, limitat la situații de fraudă bruscă și 
masivă într-unul sau mai multe sectoare economice specifice dintr-un anumit stat 
membru care nu pot fi oprite prin mijloace tradiționale de control și de aplicare a 
legii și care ar putea conduce la pierderi ireparabile. 

Acțiunea UE este justificată din motive de subsidiaritate, conform 
temeiului juridic pentru acțiunile din domeniul impozitării indirecte, prevăzut la 
articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Se face uz de 
competențele de executare ale Comisiei, în temeiul articolului 291 din TFUE și în 
conformitate cu regulamentul privind comitologia, care prevede că, pentru 
probleme legate de impozitare, se utilizează procedura de examinare. Riscul unor 
pierderi financiare ireparabile justifică utilizarea unor acte aplicabile imediat. În 
consecință, procedura de adoptare a acestui tip de măsuri de derogare va fi 
accelerată. 

Instrumentul propus este o directivă, dat fiind că actul legislativ 
modificat este o directivă și niciun alt act legislativ nu ar fi adecvat. 

Propunerea nu are un impact negativ asupra bugetului UE. 
                  
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
 

           Maria Eugenia BARNA                                      Nicolae BUD 
 

 
 
    Consilier parlamentar, 
    Luminiţa Ghiorghiu 


