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Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucuresti, 26.03.2013 
Nr. 22/89 

 
 
Către:  Comisia pentru afaceri europene 

Domnului Preşedinte Ovidiu Ioan Silaghi 
 

Spre informare:  
Direcţiei de drept comunitar 

 
AVIZ MOTIVAT 

 
asupra propunerii de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de punere în aplicare a 

unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare 
 

 
 In conformitate cu Hotărârea  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 pentru verificarea respectării principiului 
subsidiarităţii pentru propunerea de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de punere în 
aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare 
COM(2013) 71. 

Propunerea de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de punere în aplicare a unei 
cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare propune 
armonizarea legislației privind impozitarea tranzacțiilor financiare, armonizare 
considerată necesară pentru buna funcționare a pieței interne și pentru a se evita 
denaturarea concurenței, chiar dacă este vorba doar de statele membre participante. 
Acest deziderat poate fi realizat doar prin intermediul unui act al Uniunii, şi anume 
prin definirea în mod uniform a elementelor esențiale ale unei taxe pe tranzacţiile 
financiare (TTF) 

În momentul de faţă România analizează proiectul de directivă lansat de CE, 
pentru a participa activ la discuţiile privind TTF, în scopul obţinerii unui impact 
pozitiv al aplicării directivei, asupra ţării noastre. Până la acest moment, România 
nu a dorit să aplice TTF, dar nu s-a opus aplicării acestei taxe de către alte SM. 
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În şedinţa din data de 26 martie  2013 deputaţii Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci au dezbătut proiectul legislativ şi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, că această propunere de Directivă NU respectă principiul subsidiarităţii 
din următoarele considerente: 

 Referitor la obiectivul propunerii de directivă, Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci ia act de susţinerea necesităţii de evitare a evaziunii fiscale, a denaturării 
concurenţei şi a transferurilor către alte jurisdicţii. 

 În privinţa faptului că taxa pe tranzacţii financiare este menită să se aplice 
tuturor operaţiunilor cu instrumente financiare efectuate între instituţiile financiare, 
dacă cel puţin una dintre acele instituţii financiare este considerată a fi stabilită 
într-un stat membru participant la propunerea de directivă, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci constată că propunerea de directivă şi fişa de evaluare a impactului 
nu motivează în mod suficient efectele pe care această taxă le va induce asupra 
statelor membre neparticipante. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci face referire 
în special la regula potrivit căreia, în sensul taxei pe tranzacţii financiare, o 
instituţie financiară dintr-un stat membru neparticipant care este parte la o 
tranzacţie cu o instituţie financiară dintr-un stat membru participant urmează a fi 
considerată ca stabilită în acel stat membru participant, urmând să plătească taxa 
acelui stat membru.  

 Având în vedere existenţa unei cote minime de impozitare de 0,1 % pentru 
tranzacţiile cu obligaţiuni şi acţiuni şi de 0,01 % pentru instrumentele derivate şi 
posibilitatea statelor membre participante de a aplica cote mai ridicate, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci consideră că armonizarea urmărită de directivă este 
de natură să inducă denaturări suplimentare ale concurenţei în cadrul pieţei unice. 
În plus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci consideră necesară explicarea de 
către Comisia Europeană a modului în care ratele propuse ar urma să genereze 
riscuri minime de delocalizare.  

 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci exprimă preocupări referitoare la 
faptul că, prin impozitarea unei tranzacţii financiare cu o instituţie dintr-un stat 
membru neparticipant la cooperarea consolidată, ar avea loc o încălcare a 
principiului suveranităţii fiscale a respectivului stat membru, printr-o „taxare” a 
unei persoane juridice, împotriva voinţei statului de care aceasta aparţine. Mai 
mult, veniturile obţinute din această taxare nu vor reveni, nici măcar într-o mică 
cotă parte, acestui stat membru. 

 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci exprimă şi o preocupare din 
perspectiva respectării principiului proporţionalităţii, în măsura în care propunerea 
Comisiei urmează a impune o serie de obligaţii (de înregistrare, de raportare şi de 
plată a taxei) instituţiilor financiare din statele membre neparticipante care sunt 
parte într-o tranzacţie cu o instituţie financiară dintr-un stat membru participant sau 
care tranzacţionează un instrument financiar emis de un stat membru participant. În 
consecinţă, ar creşte semnificativ povara administrativă pentru instituţiile 
financiare din statele membre neparticipante. Cu toate acestea, nimeni nu obligă 
persoanele din statele membre neparticipante să încheie tranzacţii cu entităţi din 
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state membre participante, astfel încât aceste persoane se vor putea reorienta 
oricând către persoane din state membre neparticipante. Or, această abordare poate 
conduce la o fragmentare a pieţei unice, ceea ce contravine principiilor de 
aprofundare a integrării europene (şi de realizare a pieţei unice). 

 Trebuie avut în vedere faptul că o asemenea taxă poate scădea considerabil 
simetria concurenţială dintre statele participante şi cele neparticipante. O altă 
preocupare exprimată de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, din perspectiva 
modului în care propunerea de directivă, în forma sa actuală, este susceptibilă să 
atingă în mod concret obiectivele sale este aceea că o astfel de taxă nu va reduce 
volatilitatea preţurilor, rezultatele studiilor teoretice oferind o corelaţie ambiguă 
între cele două măsuri. În plus, costurile de tranzacţionare mai mari vor conduce 
automat la o creştere a volatilităţii, şi nu la scăderea ei. 

 Lichiditatea scăzută produsă de această taxă este susceptibilă să încetinească 
descoperirile economice de preţuri, procese prin care pieţele financiare 
încorporează efectul noilor informaţii în preţul activelor tranzacţionate. Astfel se 
va putea reduce capacitatea pieţelor de a preveni „bulele” de diferite active. Piaţa 
de capital ar deveni ulterior mai puţin eficientă. Drept consecinţă a acestei 
probleme a lichidităţii, instrumentele financiare tranzacţionate cel mai des vor avea 
cel mai mult de suferit. Lichiditatea s-ar diminua şi mai mult iar societăţile 
comerciale în expansiune sau conglomeratele transfrontaliere vor fi supuse unei 
stagnări forţate. 

 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are în vedere şi faptul că sectorul 
bancar şi financiar al României se află în plină dezvoltare, iar o temă de interes o 
reprezintă expertiza tehnică şi monitorizarea permanentă a acestui proces, pentru a 
nu pune în pericol integrarea financiară a României la nivel european. 

 Aşadar, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci apreciază că introducerea 
taxei pe tranzacţii financiare este de natură să aibă un impact negativ asupra 
statelor membre neparticipante şi să afecteze buna funcţionare a pieţei unice, cu 
efecte negative asupra creşterii economice. Se susţine şi faptul că taxa propusă ar 
putea conduce la creşterea costului finanţării în statele membre neparticipante şi la 
afectarea lichidităţii instituţiilor financiare din acestea. Propunerea de directivă 
încalcă principiul subsidiarităţii în măsura în care afectează suveranitatea fiscală a 
statelor membre neparticipante şi obligă statele membre neparticipante să se 
alăture cooperării consolidate. 

 

 
 
                 PREŞEDINTE                                                        SECRETAR                          
             Dan Radu RUŞANU                                         Gheorghe DRAGOMIR 
    

 
 
 
 

 
ConsilierParlamentar 
Daniel Mărăcineanu 
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