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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru opiniile sale referitoare la Propunerea 
de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte cotele taxei pe valoarea 
adăugată {COM(2018) 20 final} şi referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului 
de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată în ceea ce priveşte regimul special pentru întreprinderile mici {COM(2018) 21 
final}.

Aceste propuneri fac parte dintr-un pachet de reformă, anunţat în Planul de acţiune 
privind taxa pe valoarea adăugată {COM(2016) 148 final}, adoptat de Comisie la 
7 aprilie 2016. Scopul acestui plan este de a crea un spaţiu unic european solid în 
materie de taxă pe valoarea adăugată, pentru care va fi instituit un sistem definitiv de 
taxă pe valoarea adăugată mai simplu şi invulnerabil la fraude pentru comerţul din 
interiorul Uniunii.

Principalele obiective ale propunerii privind cotele taxei pe valoarea adăugată sunt de a 
oferi statelor membre mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte stabilirea taxei pe 
valoarea adăugată şi instituirea egalităţii de tratament între statele membre. Comisia ar 
dori să reasigure Senatul României că media ponderată a taxei pe valoarea adăugată 
este în prezent mai mare de 12 % în toate statele membre şi de peste 20 % în România.

Principalele obiective ale propunerii referitoare la regimul special pentru întreprinderile 
mici sunt reducerea costurilor de conformare ale întreprinderilor mici, asigurarea unor 
condiţii de concurenţă mai echitabile pentru acestea şi facilitarea conformării în ceea ce 
priveşte taxa pe valoarea adăugată în cazul acestor întreprinderi, precum şi activitatea 
de monitorizare a administraţiilor fiscale. Ar trebui reţinut faptul că măsurile de 
simplificare propuse şi caracterul lor obligatoriu sau opponál pentru statele membre, 
care au drept scop realizarea unui echilibru just între necesitatea de a asigura o 
simplificare adecvată pentru contribuabili şi necesitatea de a le oferi autorităplor fiscale
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posibilitatea de a efectua un control fiscal efectiv, fac obiectul discuţiilor din cadrul
procesului legislativ. Punerea în aplicare a propunerii va necesita, într-adevăr, anumite 
progrese în cooperarea administrativă dintre statele membre, aspect abordat într-o 
propunere separată a Comisiei {COM(2017) 706 final}.

Comisia speră că aceste clarificări răspund preocupărilor exprimate de Senat şi 
aşteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic.

Cu deosebită consideraţie,

Pierre Moscovici 
Membru al Comisiei

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte
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