COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 15.7.2020
SWD(2020) 130 final

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI
REZUMAT AL RAPORTULUI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI

Frauda și evaziunea fiscală – o mai bună cooperare între autoritățile fiscale naționale în
ceea ce privește schimbul de informații

care însoţeşte documentul
Propunere de Directivă a Consiliului
de modificare a·Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul
fiscal
{COM(2020) 314 final} - {SEC(2020) 271 final} - {SWD(2020) 129 final} {SWD(2020) 131 final}

RO

RO

Fișă rezumat
Evaluarea impactului privind frauda și evaziunea fiscală — o mai bună cooperare între autoritățile fiscale
naționale în ceea ce privește schimbul de informații

A. Necesitatea de a acționa
De ce? Care este problema abordată?
Problemele sunt: a) raportarea limitată a veniturilor dobândite prin intermediul platformelor digitale; b)
ineficiențele în cooperarea dintre administrațiile fiscale. Pe măsură ce economia digitală se va extinde și se va
dezvolta în următorii ani, în absența intervenției UE se estimează că problemele menționate se vor agrava.
Evaluarea Directivei privind cooperarea administrativă a subliniat faptul că, deși cadrul de reglementare este în
general solid, nu toate statele membre exploatează instrumentele disponibile în același mod. Se estimează că
furnizarea unor clarificări cu privire la unele dintre caracteristicile specifice ale cooperării administrative (definiția
relevanței previzibile, audituri comune, cereri referitoare la grupuri) va îmbunătăți eficiența și eficacitatea
cooperării administrative. Caracterul digital și global al economiei platformelor digitale, corelat cu fragmentarea
veniturilor obținute prin intermediul diferitelor platforme și cu diferențele dintre țări în ceea ce privește obligațiile
de raportare, reprezintă o provocare în ceea ce privește raportarea adecvată a veniturilor obținute prin
intermediul platformelor digitale. Statele membre consideră că raportarea limitată este destul de frecventă. Date
fiind diferențele de punere în aplicare și de utilizare a informațiilor, cooperarea este ineficientă. Platformele
digitale și administrațiile fiscale sunt părțile interesate cele mai afectate.
Ce se așteaptă de la această inițiativă?
Obiectivele principale vizează asigurarea unei funcționări echitabile și consecvente a pieței interne, protejând, în
același timp, veniturile statelor membre și ale UE. Se preconizează că intervenția poate aduce venituri fiscale
suplimentare în valoare de peste 30 de miliarde EUR, per total în UE, până în 2025.
Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?
Acțiunile unilaterale ale statelor membre nu oferă o soluție eficientă și eficace la probleme care sunt în esență
transnaționale: platformele digitale facilitează cumpărarea și vânzarea de mărfuri și servicii pe internet, indiferent
de frontiere sau jurisdicții, oferind vânzătorilor posibilitatea de a obțină venituri de „oriunde altundeva”, nu doar în
țara lor de rezidență fiscală. Ineficiențele în cooperarea administrativă necesită, de asemenea, soluții
transnaționale, întrucât cooperarea prin definiție trebuie să aibă loc la nivel transfrontalier pentru a fi eficace.

B. Soluții
Ce opțiuni de politică legislative și fără caracter legislativ au fost luate în considerare? Există sau
nu o opțiune preferată? De ce?
Au fost analizate următoarele opțiuni: a) orientări fără caracter legislativ; b) intervenție legislativă care include
subopțiuni în ceea ce privește activitățile, operatorii platformelor și vânzătorii care intră în domeniul de aplicare;
c) intervenție legislativă în vederea consolidării cooperării administrative. Opțiunea preferată este o intervenție
legislativă pentru consolidarea cooperării administrative, care acoperă toate platformele și toți vânzătorii, pentru
a asigura obținerea celor mai ample rezultate posibile în materie de respectare a obligațiilor fiscale și de
asigurare a unor condiții de concurență echitabile.
Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?
Majoritatea statelor membre și-au exprimat sprijinul pentru opțiunea preferată. Consultarea care a vizat
operatorii platformelor a pledat în egală măsură pentru o intervenție legislativă, cu foarte mici diferențe între
operatorii platformelor.

C. Impactul opțiunii preferate
Care sunt beneficiile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune
preferată)?
Se estimează că intervenția va avea beneficii economice directe semnificative. Intervenția va avea un impact
pozitiv asupra colectării impozitelor, generând venituri fiscale suplimentare estimate la circa 30 de miliarde EUR
(estimare la limita superioară). Veniturile respective vor permite finanțarea politicilor economice și sociale ale
statelor membre. Se preconizează, de asemenea, că inițiativa va asigura condiții de concurență echitabile
pentru operatorii platformelor și pentru utilizatorii platformelor care vând mărfuri și/sau servicii. Ea va contribui,
de asemenea, la o mai mare echitate și încredere în sistemul fiscal, cu o repartizare echitabilă a sarcinilor fiscale
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între contribuabili.
Care sunt costurile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune
preferată)?
Prin analogie cu cerințele de raportare anterioare, costurile administrațiilor fiscale pot fi estimate la circa 200 de
milioane EUR reprezentând costuri unice de dezvoltare și până la 30 de milioane EUR reprezentând costuri
recurente. Costurile pentru platforme sunt estimate în total la 875 de milioane EUR reprezentând costuri unice și
circa 100 de milioane EUR reprezentând costuri recurente. Costurile sunt estimate pentru toate platformele și, în
medie, vor ajunge la câteva zeci de mii de euro per platformă (costuri recurente). Totuși, aceste estimări se
bazează pe un număr de ipoteze și extrapolări și ar trebui utilizate cu precauție.
Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor?
Se preconizează că intervenția va avea un impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii, deoarece inițiativa
vizează toate platformele digitale și toți vânzătorii, indiferent de dimensiune. Deși inițiativa va genera costuri de
asigurare a conformității, aceasta poate fi mai favorabilă pentru IMM-uri decât mozaicul actual de cerințe de
raportare de pe teritoriul UE. Inițiativa ar trebui, de asemenea, să asigure condiții de concurență echitabile
pentru toți actorii, ceea ce ar trebui să fie în beneficiul IMM-urilor.
Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și asupra administrațiilor naționale?
Vor exista costuri suplimentare pentru administrațiile fiscale legate de dezvoltarea unor sisteme informatice care
să permită raportarea, stocarea și utilizarea datelor, estimate, pentru toate cele 27 de administrații fiscale din
UE, la circa 200 de milioane EUR reprezentând costuri unice de dezvoltare și până la 30 de milioane EUR
reprezentând costuri recurente. Beneficiile pentru bugetele naționale în ceea ce privește veniturile fiscale
suplimentare sunt estimate la zeci de miliarde EUR (estimare la limita superioară: circa 30 de miliarde EUR).
Vor exista și alte efecte semnificative?
Intervenția va respecta Regulamentul general privind protecția datelor și, prin urmare, nu va avea un impact
negativ asupra dreptului fundamental la protecția datelor cu caracter personal.

D. Acțiuni subsecvente
Când va fi revizuită politica?
Intervenția va fi monitorizată prin intermediul informațiilor colectate în cadrul unor anchete anuale și al discuțiilor
cu administrațiile fiscale. O evaluare mai cuprinzătoare va avea loc în 2023, când Comisia trebuie să prezinte
Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea Directivei privind cooperarea administrativă
în domeniul impozitării directe.
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