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Soluţii vizate de instituţiile UE  
în vederea reducerii/eliminării evaziunii  

fiscale în materia TVA



 

 breşe în uniformitatea regimului TVA la nivel UE: 

 

  prevederi “may”  prerogative de reglementare naţională a anumitor 
 aspecte în materia TVA  incongruenţe la nivel intracomunitar 

 

 dinamica tranzacţiilor şi a economiilor vs. lentoarea procesului legislativ: 
 vid de reglementare a anumitor aspecte 

 

 libertatea circulaţiei mărfurilor, a capitalurilor şi a serviciilor  unde 
taxăm? 

 

PREMISELE EVAZIUNII TVA 



NOI DIRECTIVE 

Directiva 2013/43/UE a Consiliului, din 22 iulie 2013, de 
modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adaugată în ceea ce priveşte aplicarea facultativă şi temporară a 
mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor 
bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă  

 

Directiva 2013/42/UE a Consiliului, din 22 iulie 2013, de 
modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adaugată în ceea ce priveşte un mecanism de reacţie rapidă 
(MRR) împotriva fraudelor în materie de TVA 

 

 în vigoare din august 2013 

 



TAXARE INVERSĂ – NOI FRONTIERE 

 extindere marja de manevră a statelor membre: 

 

 operaţiuni privind telefoane mobile 

 

 dispozitive cu circuite integrate 

 

 console de jocuri, tablete PC şi laptopuri 

 

 gaze şi electricitate, certificate pentru gaze şi energie electrică 

 

 servicii de telecomunicaţii 

 

 cereale şi culturi industriale 

 



NOI DOMENII TAXARE INVERSĂ – CONDIŢII  

 condiţii UE de extindere a taxării inverse:  

 

 obligaţii de raportare adecvate şi eficace pentru furnizori 

 

 perioada minimă de aplicare: 2 ani 

 

 latitudinea statelor membre privind noile domenii compatibile cu taxarea inversă: 

 

 stabilirea unor praguri 

 

 stabilirea categoriilor de furnizori şi beneficiari 

 

 aplicare parţială 



MECANISMUL DE REACTIE RAPIDA 

 aplicarea taxării inverse în domenii nemenţionate de Directiva TVA 

 

 condiţii de utilizare a MRR: 

 “cazuri de urgenţă imperativă”    

 “frauda neprevăzută şi masivă”  

 “pierderi financiare considerabile şi ireparabile” 

 

 procedura: 

 notificarea Comisiei de către SM interesat 

 notificarea simultană a tuturor celorlalte SM 

 avizul Comisiei pentru aplicarea MRR 

 



CONCLUZII 

 tendinţa de extindere a aplicării taxării inverse  experimente în vederea generalizării 
mecanismului?  

 

 “viciile” MRR: 

 termeni relativi    

 criterii de apreciere neclare  

 posibilitatea de avize subiective, contestabile, ale Comisiei 

 termene inadecvate de analiză şi decizie 

 

 domenii diferite de aplicare a taxării inverse la nivel naţional:  

 accentuarea discordantelor în domeniul TVA 

 eforturi suplimentare din partea autorităţilor naţionale de coordonare a 
măsurilor fiscale 

 eforturi suplimentare din partea contribuabililor de respectare şi aplicare a 



 
 

Mulţumesc! 
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