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1 CONTEXT  

Articolul 199a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE („Directiva TVA”) permite statelor 

membre să prevadă ca persoana obligată la plata TVA pentru livrările enumerate la articolul 

menționat să fie persoana impozabilă căreia i se livrează bunurile (mecanismul de taxare 

inversă). Acest mecanism este limitat în timp și poate fi aplicat până la 31 decembrie 2018.  

În temeiul articolului 199a alineatul (3) din Directiva TVA, statele membre care aplică 

mecanismul trimit un raport Comisiei, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 199a 

alineatul (2) litera c), cel târziu până la 30 iunie 2017.  

Ulterior, înainte datei de 1 ianuarie 2018, Comisia prezintă un raport de evaluare globală 

privind efectele mecanismului prevăzut la articolul 199a alineatul (1) din Directiva TVA 

asupra combaterii fraudelor.  

Articolul 199b alineatul (1) din Directiva TVA permite statelor membre să desemneze 

destinatarul ca persoana obligată la plata TVA pentru livrările de bunuri și prestările de 

servicii specifice, ca măsură bazată pe mecanismul de reacție rapidă („MRR”), pentru 

combaterea unor forme de fraudă bruscă și masivă care ar putea duce la pierderi financiare 

considerabile și ireparabile. Această măsură se aplică până la 31 decembrie 2018
1
.  

În conformitate cu articolul 2 din Directiva 2013/42/UE de modificare a Directivei TVA, 

Comisia trebuie să prezinte, înainte de 1 ianuarie 2018, un raport de evaluare globală privind 

impactul măsurii MRR.  

În consecință, acest raport se concentrează asupra efectelor măsurilor prevăzute la 

articolul 199a din Directiva TVA privind combaterea fraudei și asupra impacturilor 

mecanismului prevăzut la articolul 199b din Directiva TVA.  

2 DOMENIUL DE APLICARE AL RAPORTULUI 

Scopul măsurilor prevăzute la articolele 199a și 199b este de a permite statelor membre să 

soluționeze rapid problemele legate de frauda cu firme fantomă în comerțul intracomunitar 

(Missing Trader IntraCommunity, MTIC): la articolul 199a, prin opțiunea aplicării 

mecanismului de taxare inversă pentru livrările enumerate, iar la articolul 199b, prin oferirea 

unei proceduri mai rapide de introducere a mecanismului de taxare inversă în caz de fraudă 

bruscă și masivă.  

Frauda MTIC se produce atunci când un comerciant achiziționează dintr-un alt stat membru 

bunuri scutite de la plata TVA și le vinde incluzând TVA pe factura către client. După 

încasarea TVA de la client, respectivul comerciant dispare înainte de a achita autorităților 

fiscale TVA datorată. În același timp, clientul, acționând sau nu cu bună-credință, poate 

deduce TVA achitată către furnizor în baza declarației de TVA. Mecanismul opțional de 

taxare inversă, întemeiat pe articolul 199a din Directiva TVA, pare a fi un instrument util care 

                                                            
1 Articolul 3 din Directiva 2013/42/UE din 22 iulie 2013 de modificare a Directivei 2006/112/CE.  
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permite statelor membre să combată acest tip de fraudă în zonele sensibile predefinite atunci 

când aceasta se produce pe teritoriul lor. În condițiile în care comerciantul este obligat să 

utilizeze mecanismul de taxare inversă pentru astfel de livrări interne, acesta nu poate percepe 

TVA pe factura emisă și nu va încasa TVA de la clientul său, neputând astfel să dispară cu 

TVA încasată.  

MRR prevăzut la articolul 199b este o măsură procedurală care permite statelor membre să 

introducă rapid un mecanism temporar de taxare inversă pentru livrările în raport cu care au 

avut loc cazuri de fraudă bruscă și masivă, inclusiv pentru livrările care nu sunt enumerate la 

articolul 199a. Utilizând acest mecanism, statele membre pot acoperi perioada necesară până 

la obținerea derogării normale în temeiul articolului 395 din Directiva TVA, care ar trebui 

prezentată simultan.  

Comisia a prezentat recent două propuneri legislative care ar trebui să ajute statele membre în 

lupta lor împotriva fraudei în domeniul TVA. Prima este o propunere de cooperare 

administrativă în domeniul TVA
2
, care ar consolida cooperarea între statele membre în 

vederea combaterii cu eficacitate a fraudei transfrontaliere. A doua este o propunere privind 

un regim definitiv al TVA
3
, care ar limita în cele din urmă riscul de fraudă MTIC, deoarece ar 

introduce impozitarea în locul în care se încheie transportul mărfurilor, eliminând astfel 

livrările și achizițiile de bunuri intracomunitare scutite de taxă.  

Prezentul raport se bazează pe feedback-ul statelor membre și al părților interesate în ceea ce 

privește eficacitatea taxării inverse sectoriale în combaterea fraudei, în conformitate cu 

cerințele Directivei TVA.  

În contextul întocmirii raportului, statele membre au fost invitate să își prezinte experiența și 

evaluările măsurilor. Pentru a asigura luarea în considerare a feedback-ului din partea 

întreprinderilor, părțile interesate din mediul de afaceri au fost invitate să-și prezinte opiniile, 

prin intermediul Grupului de experți în domeniul TVA
4
.  

3 EVALUAREA MĂSURILOR 

3.1  Utilizarea măsurii prevăzute la articolul 199a alineatul (1) din Directiva TVA 

Articolul 199a alineatul (1) din Directiva TVA are caracter opțional și permite statelor 

membre să aplice mecanismul de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și 

servicii. Utilizarea măsurii variază de la un stat membru la altul, unele dintre ele utilizând pe 

scară largă opțiunile și aplicând mecanismul de taxare inversă unui important număr de 

livrări, în timp ce altele nu au făcut deloc recurs la aceste opțiuni.  

                                                            
2 COM(2017) 706 final.  
3 COM(2017) 569 final, COM(2017) 568 final, COM(2017) 567 final. 
4 Grupul de experți în domeniul TVA asistă și consiliază Comisia Europeană în chestiuni din domeniul TVA. 

Grupul este alcătuit din persoane numite cu titlu personal, care dețin expertiza necesară în domeniul TVA și 

din organizații reprezentând în special întreprinderi și profesioniști din domeniul fiscal, care pot oferi asistență 

la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor din domeniul TVA. 
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În anexa I este oferită o imagine de ansamblu a utilizării de către statele membre a 

mecanismului de taxare inversă în temeiul articolului 199a alineatul (1) din Directiva TVA 

(pe baza informațiilor furnizate de statele membre sau de părțile interesate).  

3.2 Măsura prevăzută la articolul 199a din Directiva TVA 

Evaluarea măsurii prevăzute la articolul 199a din Directiva TVA s-a axat în principal pe 

următoarele cinci întrebări: 1) Considerați că măsura aplicată este/a fost eficace în combaterea 

fraudei? 2) Considerați că măsura a fost necesară pentru combaterea fraudei? Care ar fi fost 

consecințele în ceea ce privește frauda în domeniul TVA dacă statul dumneavoastră membru 

nu ar fi introdus respectiva măsură? 3) A avut loc o deplasare a activităților frauduloase către 

livrarea de alte bunuri sau prestarea de alte servicii ca urmare a introducerii măsurii? 4) Ați 

identificat o deplasare a fraudei în domeniul TVA către alte țări ca urmare a introducerii 

măsurii pe plan intern? 5) A existat o majorare a costurilor de asigurare a conformității 

suportate de persoanele impozabile în urma introducerii măsurii și, în caz afirmativ, 

considerați aceste costuri proporționale cu beneficiile rezultate în urma acestei măsuri?  

Aproape toate statele membre au răspuns la chestionar și au furnizat o evaluare a măsurii. De 

asemenea, au fost exprimate opinii în acest sens de către părțile interesate, printre care un 

anumit număr de întreprinderi mari, companii de consultanță și firme de contabilitate, cărora 

li s-au alăturat câteva cadre universitare.  

3.2.1 Eficacitatea măsurii în ceea ce privește combaterea fraudei 

3.2.1.1 Evaluarea de către statele membre 

În general, statele membre consideră că măsura constituie un instrument extrem de eficace și 

de eficient în combaterea fraudei în domeniul TVA în sectoarele vizate sau în prevenirea 

apariției fraudei.  

Câteva state membre au subliniat faptul că, datorită introducerii mecanismului de taxare 

inversă, cazurile de fraudă cu firme fantomă (MTIC) s-au redus semnificativ sau au dispărut 

complet în sectoarele definite. Introducerea mecanismului de taxare inversă în sectoarele 

menționate a contribuit la reducerea în mod semnificativ a pierderilor de venituri generate de 

frauda MTIC și a condus la îmbunătățirea colectării TVA în statele membre. Pe lângă 

eliminarea firmelor fantomă, măsura a contribuit, de asemenea, la scăderea numărului de 

comercianți de pe piața „neagră” și a reinstaurat concurența loială în acest sector.  

Unele state membre au subliniat faptul că mecanismul de taxare inversă nu protejează complet 

împotriva fraudelor, deoarece lasă loc altor metode de eludare a plății TVA. Cu toate acestea, 

ele au precizat că mecanismul se poate dovedi eficace în minimizarea fraudei în anumite 

domenii.  

Toate statele membre care aplică mecanismul intern de taxare inversă în raport cu certificatele 

de emisii au precizat faptul că acesta s-a dovedit extrem de eficient în stoparea formelor 

agresive de fraudă. S-a subliniat faptul că piața certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

este deosebit de susceptibilă la fraude, având în vedere mobilitatea crescută a certificatelor și 
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sumele ridicate aflate în joc, însă măsura permite statelor membre să prevină producerea unor 

astfel de fraude în domeniul TVA. De asemenea, ea este considerată eficace în ceea ce 

privește limitare viitoarelor pierderi de venituri din TVA și, prin urmare, unele state membre 

au introdus-o cu titlul de măsură preventivă, deoarece existau suficiente semnale indicând 

riscuri de fraudă în sectorul respectiv.  

3.2.1.2 Evaluarea de către părțile interesate 

Părțile interesate consideră că măsura este eficace în combaterea fraudelor în domeniul TVA, 

în special a fraudei de tip carusel și a fraudei MTIC.  

Măsura pare să fi eliminat frauda într-o serie de cazuri, să fi diminuat riscul de a deveni parte 

la frauda de tip „carusel” în domeniul TVA la care sunt expuse companiile și să fi curățat 

sectorul de prețurile inexplicabil de mici, recreând un mediu concurențial echitabil pentru 

întreprinderile de bună credință.  

Câteva părți interesate au subliniat faptul că taxarea inversă este eficace numai ca măsură pe 

termen scurt, însă nu ca soluție pe termen lung. Este vorba despre o măsură antifraudă 

generală, aplicabilă tuturor întreprinderilor din sector care trebuie să facă față unor reguli de 

conformitate complexe. În plus, dat fiind faptul că punerea în aplicare nu este uniformă la 

nivelul UE, se creează o obligație suplimentară pentru comercianții care își desfășoară 

activitatea în diferite state membre, deoarece normele de facturare diferă în funcție de 

alegerea făcută de statul membru respectiv în ceea ce privește introducerea sau nu a taxării 

inverse la nivel intern în raport cu bunurile sau serviciile comercializate de întreprindere. 

Aceste părți interesate insistă asupra unei implementării standardizate și armonizate a 

Directivei TVA a UE în legislația națională și asupra necesității unui sistem de TVA mai 

robust și mai rezistent împotriva fraudelor la nivelul UE. 

Câteva dintre părțile interesate au subliniat faptul că măsura a fost foarte eficace în ceea ce 

privește combaterea fraudei în domeniul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. 

3.2.2 Necesitatea măsurii în contextul combaterii fraudei 

3.2.2.1 Evaluarea de către statele membre  

În general, statele membre consideră că introducerea taxării inverse în sectoarele respective 

era necesară și esențială pentru combaterea fraudei. Dacă măsura nu ar fi fost introdusă în 

aceste cazuri specifice, s-ar fi înregistrat un risc ridicat de fraudă și pierderi semnificative la 

nivelul bugetelor de stat.  

Câteva state membre au precizat că, dată fiind insuficiența măsurilor de audit standard în 

majoritatea cazurilor, taxarea inversă era necesară pentru a le permite să lupte împotriva 

fraudei în respectivele sectoare. Unele state membre au subliniat că, în absența mecanismului 

de taxare inversă, ele ar trebui să se bazeze pe resurse operaționale semnificative, însă că în 

acest caz rezultatele sunt adesea retrospective, iar succesul nu este garantat.  
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În special în ceea ce privește livrările de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, statele 

membre au subliniat faptul că taxarea inversă era necesară pentru combaterea fraudelor în 

domeniul TVA și pentru a evita suportarea de pierderi suplimentare de către bugetele de stat. 

Este probabil ca, în lipsa taxării inverse la nivel intern, cazurile de fraudă să fi continuat, 

deoarece măsurile și resursele convenționale de control nu ar fi fost suficiente pentru a face 

față acestor cazuri.  

Unele state membre au subliniat faptul că acțiunea de contracarare a fraudei internaționale 

legate de certificatele de emisii de gaze cu efect de seră era posibilă numai prin introducerea 

unor norme comune la un nivel mai larg, ele subliniind că introducerea taxării inverse într-

unul sau în câteva state membre nu ar fi avut același efect.  

3.2.2.2 Evaluarea de către părțile interesate 

Toate părțile interesate, care au furnizat feedback cu privire la acest element, consideră că 

măsura era necesară pentru combaterea fraudelor în domeniul TVA.  

Cel mai probabil, în lipsa măsurii, activitățile frauduloase care implică aceste bunuri și 

servicii ar continua. Multe companii ar fi fost forțate să înceteze derularea contractelor cu 

întreprinderile fără o asigurare suficientă cu privire la onestitatea lor, ceea ce ar fi avut un 

impact asupra activităților comerciale în general. De asemenea, activitatea ar fi afectată din 

punct de vedere comercial, nu numai prin prisma faptului că echipele comerciale ar fi nevoite 

să parcurgă procese de lungă durată pentru a obține aprobarea partenerului, dar și în ceea ce 

privește timpul petrecut de echipa fiscală pentru auditarea activităților lor. 

3.2.3 Deplasarea cazurilor de fraudă către alte sectoare 

3.2.3.1 Evaluarea de către statele membre  

Statele membre au păreri împărțite în ceea ce privește deplasarea cazurilor de fraudă către alte 

sectoare. În vreme ce unele state membre care aplică măsura consideră că nu a avut loc nicio 

deplasare a cazurilor de fraudă către alte bunuri sau servicii, un număr egal de state membre 

susține că această deplasare a avut loc.  

Statele membre care au identificat deplasarea cazurilor de fraudă către alte sectoare au indicat 

faptul că evazioniștii se adaptează și se reorientează într-adevăr către alte bunuri care nu intră 

sub incidența mecanismului de taxare inversă.  

Un stat membru a stabilit că, în legătură cu introducerea taxării inverse, se observă adesea că 

societățile implicate în cazuri de fraudă de tip MTIC își schimbă locul în lanțul fraudulos al 

tranzacțiilor (de exemplu de la broker la societate intermediară). Un stat membru a subliniat 

că evazioniștii își schimbă modul de operare după introducerea mecanismului de taxare 

inversă. De exemplu, aceștia încep să utilizeze mai multe mărfuri (produse) din lanțul 

fraudulos pentru a îngreuna evaluarea mărfii afectate și impactul financiar al cazului de 

fraudă.  
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În cazul taxării inverse pentru certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, un stat membru 

a subliniat deplasarea cazurilor de fraudă în domeniul TVA către sectorul energiei electrice. 

Unele state membre au identificat o deplasare a activităților frauduloase în cazul mărfurilor 

electronice care sunt ușor de înlocuit cu mărfuri a căror descriere diferă doar în mică măsură 

de descrierea produselor incluse în prevedere. Câteva state membre au indicat că, după 

introducerea taxării inverse în sectoarele telefoniei mobile, microprocesoarelor, tabletelor, 

PC-urilor și laptop-urilor, a avut loc o deplasare a activităților frauduloase către o gamă de 

produse similare, cum ar fi camerele foto, consolele de jocuri, monitoarele, cartușele de 

imprimantă sau echipamentele electronice și aparatura electrică destinate consumatorilor. 

Un stat membru a descoperit cazuri de fraudă în sectorul făinii, al culturilor furajere și al 

uleiurilor vegetale, care ar putea constitui efectul unei deplasări pe fondul introducerii taxării 

inverse în sectorul cerealelor.  

În cele din urmă, câteva state membre au precizat că nu există informații cu privire la 

deplasarea către alte sectoare.  

3.2.3.2 Evaluarea de către părțile interesate 

Feedback-ul părților interesate cu privire la acest element a fost destul de limitat, dat fiind 

faptul că majoritatea părților interesate pare să nu dețină informații în acest domeniu. În 

opinia câtorva părți interesate, este normal ca, după introducerea mecanismului de taxare 

inversă într-un sector, evazioniștii să își îndrepte atenția către alte sectoare.  

3.2.4 Deplasarea cazurilor de fraudă către alte state membre 

3.2.4.1 Evaluarea de către statele membre 

Numărul statelor membre care au identificat o deplasare a cazurilor de fraudă către alte state 

membre după introducerea măsurii este egal cu numărul statelor membre care nu au 

identificat o astfel de deplasare.  

În opinia câtorva state membre, deplasarea cazurilor de fraudă către statele membre care nu au 

introdus mecanismul de taxare inversă este probabilă, dat fiind faptul că evazioniștii caută noi 

oportunități de fraudare. Unele state membre au subliniat faptul că riscurile de fraudă au 

apărut pe teritoriul lor după introducerea taxării inverse în statul membru vecin.  

În cazul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, câteva state membre au semnalat 

deplasarea cazurilor de fraudă către alte state membre. Câteva state membre au indicat faptul 

că un motiv pentru absența deplasării cazurilor de fraudă către alte state membre poate fi 

faptul că, în momentul depistării unor cazuri de fraudă într-un anumit sector, alte state 

membre au reacționat la cazurile de fraudă în domeniul TVA prin introducerea preventivă a 

taxării inverse în sectorul respectiv, limitând astfel apariția posibilităților de fraudă pe 

teritoriul lor.  
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3.2.4.2 Evaluarea de către părțile interesate 

Feedback-ul părților interesate cu privire la acest element a fost limitat, dat fiind faptul că 

majoritatea părților interesate par să nu dețină informații în acest domeniu. Câteva părți 

interesate au informat Comisia că nu a fost observată nicio deplasare a cazurilor de fraudă 

către alte state membre.  

3.2.5 Impactul asupra costurilor de asigurare a conformității și proporționalitatea 

măsurii 

3.2.5.1 Evaluarea de către statele membre 

Majoritatea statelor membre consideră că a existat o majorare a costurilor de asigurare a 

conformității în urma introducerii măsurii. Costurile suplimentare sunt asociate cu modificări 

la nivelul sistemelor de contabilitate, al caselor de marcat, al facturării, al formării 

personalului etc.  

Deși câteva state membre susțin că majorarea costurilor este considerabilă, toate statele 

membre consideră că ea a fost proporțională și în mare măsură compensată de beneficiile ce 

decurg din introducerea măsurii, cum ar fi, de exemplu, creșterea veniturilor din TVA, 

diminuarea concurenței neloiale, reducerea costurilor de evaluare a riscurilor potențiale ale 

tranzacțiilor în domeniul TVA, reducerea costurilor asociate litigiilor fiscale, îmbunătățirea 

fluxului de numerar.  

Unele state membre consideră că nu a existat nicio majorare a costurilor de asigurare a 

conformității în urma introducerii măsurii.  

3.2.5.2 Evaluarea de către părțile interesate 

Majoritatea părților interesate au identificat unele majorări ale costurilor legate de punerea în 

aplicare a mecanismului de taxare inversă în sectoarele definite.  

În general, unul dintre principalele costuri suportate de întreprinderi a fost modificarea 

fluxului de numerar în domeniul TVA și un cost punctual de punere în aplicare (de exemplu, 

integrarea analizei produselor care fac obiectul taxării inverse). De asemenea, se consideră că 

punerea în aplicare a mecanismului de taxare inversă sporește complexitatea în ceea ce 

privește stabilirea corectă a TVA, facturarea și revizuirea facturilor de intrare primite de la alți 

furnizori. De asemenea, ea generează noi riscuri pentru furnizori și clienți, cum ar fi de 

exemplu cazul în care furnizorul aplică taxarea inversă în mod eronat, nepercepând TVA pe 

factură sau cazul în care clientul acceptă factura care a fost emisă în mod eronat cu TVA, în 

loc să indice că se impune aplicarea taxării inverse și, în consecință, plătește TVA 

furnizorului său.  

În același timp, părțile interesate consideră costurile a fi în mod cert proporționale cu 

beneficiile obținute. S-a subliniat faptul că întreprinderile legitime consideră fără îndoială că 

introducerea taxării inverse determină crearea unui mediu concurențial echitabil care justifică 
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majorarea costurilor de asigurare a conformității. Pentru unele întreprinderi, costurile 

suportate au fost necesare în scopul stabilizării pieței.  

O serie de părți interesate nu au identificat nicio majorare a costurilor de asigurare a 

conformității. Unele susțin că procedura de taxare inversă simplifică procedurile interne și 

reduce fluxul de numerar inutil pentru contribuabili și administrațiile fiscale.  

3.2.6 Alte aspecte și comentarii ale Comisiei 

 

Deși nu a fost identificată nicio problemă majoră în ceea ce privește deplasarea cazurilor de 

fraudă către alte state membre, mai multe state membre au subliniat faptul că riscul unei 

asemenea deplasări crește și că mecanismul de taxare inversă este, de asemenea, introdus ca 

măsură preventivă, în special atunci când statul membru vecin a introdus măsura în cauză. 

Astfel, faptul că nu a fost identificată deplasarea cazurilor de fraudă către alte state membre 

poate fi atribuit în parte faptului că, prin introducerea preventivă a mecanismului de taxare 

inversă, statele membre limitează apariția posibilităților de fraudă.  

În ceea ce privește deplasarea cazurilor de fraudă către alte sectoare, Comisia a primit o serie 

de cereri din partea statelor membre care doresc să aplice taxarea inversă în raport cu livrări 

interne ale unor mărfuri care nu sunt prevăzute la articolul 199a, dar sunt adesea strâns legate 

de bunurile care fac obiectul acestui articol. Motivația adesea enunțată pentru o astfel de 

cerere este aceea că a avut loc o deplasare în cadrul lanțului de tranzacții frauduloase de la 

bunurile pentru care țara în cauză a optat pentru aplicarea taxării inverse, la bunuri similare 

care nu se regăsesc în listă. Acest lucru indică faptul că taxarea inversă la nivel intern este o 

măsură care poate soluționa pe termen scurt o problemă specifică de fraudă legată de livrarea 

anumitor bunuri sau de prestarea anumitor servicii, dar ea nu duce la deplasarea cazurilor de 

fraudă către alte bunuri, implicând adesea aceiași comercianți. Acest lucru confirmă ceea ce 

anumite state membre au indicat în răspunsurile lor. Prin urmare, în contextul evaluării 

cererilor de acordare a derogărilor, Comisia insistă întotdeauna ca statele membre să indice în 

același timp ce alte măsuri adoptă sau intenționează să adopte pentru a soluționa problema 

fraudelor în domeniul TVA în sectorul în cauză.  

În cele din urmă, o serie de părți interesate au făcut observații cu caracter general cu privire la 

mecanismul de taxare inversă la nivel sectorial. În general, acestea consideră că mecanismul 

opțional de taxare inversă sporește complexitatea desfășurării activității, diminuează 

certitudinea juridică și a accentuat necesitatea unei implementări standardizate și armonizate a 

Directivei TVA. Unele părți interesate au subliniat că mecanismul opțional de taxare inversă 

constituie doar o măsură rapidă și nu este eficient ca soluție pe termen lung, dat fiind că, la 

nivel global, numărul cazurilor de fraudă în domeniul TVA nu s-a diminuat de-a lungul 

anilor. Prin urmare, în opinia acestora, se impune implementarea unui sistem mai robust și 

mai rezistent împotriva fraudelor.  

3.3 Perioada de minimum doi ani pentru aplicarea măsurii prevăzute la articolul 199a 

din Directiva TVA 
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În conformitate cu articolul 199a alineatul (1) din Directiva TVA, statele membre pot aplica 

mecanismul de taxare inversă până la 31 decembrie 2018 și pentru o perioadă minimă de doi 

ani.  

Obligația ce prevede perioada minimă de doi ani pentru aplicarea măsurii s-a dovedit a fi un 

impediment pentru câteva state membre care au dorit să introducă mecanismul de taxare 

inversă în cursul anului 2017 pentru a combate noile cazuri de fraudă descoperite în domeniul 

TVA în ceea ce privește livrările de bunuri și/sau prestările de servicii enumerate la 

articolul 199a. Statele membre în cauză au avut în cele din urmă obligația de a depune o 

cerere de derogare în temeiul articolului 395 din Directiva TVA și în conformitate cu 

procedura prevăzută la acest articol, ceea ce a dus la întârzierea reacției statelor membre la 

problema fraudei. În acest context trebuie stabilit în ce măsură este utilă limita de doi ani. 

3.4 Evaluarea măsurii prevăzute la articolul 199b din Directiva TVA 

Articolul 199b din Directiva TVA permite statelor membre să desemneze destinatarul ca 

persoana obligată la plata TVA pentru livrări de bunuri și prestări de servicii specifice, ca 

măsură bazată pe un mecanism de reacție rapidă („MRR”) pentru combaterea unor forme de 

fraudă bruscă și masivă care ar putea duce la pierderi financiare considerabile și ireparabile. 

MRR nu a fost niciodată aplicat din cauza faptului că îndeplinirea condițiilor de către statele 

membre este dificilă. Chestionarul cu privire la măsura în cauză a fost trimis exclusiv statelor 

membre
5
 și s-a axat pe utilitatea măsurii și pe condițiile sale de aplicare. Majoritatea statelor 

membre și-au exprimat opinia cu privire la aceste elemente.  

3.4.1 Evaluarea de către statele membre 

Marea majoritate a statelor membre care au furnizat răspunsuri consideră că MRR rămâne un 

instrument util pentru combaterea unor cazuri particulare de fraudă bruscă și masivă. Măsura 

sporește șansele statelor membre de a aborda mecanismele de fraudare și de a reduce 

posibilitatea înregistrării de pierderi ireparabile de TVA. Măsura completează și protejează 

întregul sistem al TVA. Statele membre au subliniat caracterul extraordinar al măsurii care ar 

trebui folosită doar în ultimă instanță.  

Unele state membre consideră că măsura nu este utilă, susținând că respectivele condiții sunt 

extrem de stricte, iar punerea lor în practică nu este posibilă. Un stat membru a indicat 

excluderea reciprocă, în practică, a condițiilor „bruscă” și „masivă”. În cazul în care frauda se 

produce brusc, este dificil de dovedit caracterul masiv al acesteia. În cazul în care se poate 

dovedi caracterul masiv al fraudei, criteriul „brusc” nu poate fi îndeplinit.  

Un singur stat membru a subliniat că măsura nu este utilă, deoarece alte măsuri prevăzute în 

Directiva TVA sunt suficiente.  

                                                            
5 Dat fiind faptul că măsura nu a fost aplicată niciodată, întreprinderile nu au experiență în ceea ce privește 

aplicarea sa. 
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4 CONCLUZII ȘI CALEA DE URMAT 

În general, statele membre consideră că mecanismul de taxare inversă prevăzut la 

articolul 199 alineatul (1) din Directiva TVA constituie un instrument extrem de eficace și de 

eficient pentru combaterea fraudei în domeniul TVA. Datorită introducerii mecanismului de 

taxare inversă, cazurile de fraudă s-au redus semnificativ sau au dispărut în sectoarele 

definite. Această opinie este, de asemenea, împărtășită în răspunsurile primite de la părțile 

interesate consultate din domeniul comercial. În ceea ce privește măsura MRR prevăzută la 

articolul 199b din Directiva TVA, deși nu a fost niciodată utilizată, majoritatea statelor 

membre consideră că aceasta este în continuare un instrument util în cazuri excepționale de 

fraudă în domeniul TVA.  

Măsurile prevăzute la articolele 199a și 199b din Directiva TVA sunt limitate în timp și expiră 

la 31 decembrie 2018. Pe baza acestui feedback din partea statelor membre și a părților 

interesate reiese că, în cazul în care măsurile nu sunt prelungite, statele membre ar fi lipsite de 

un instrument eficient de combatere a fraudelor în domeniul TVA.  

Un mecanism de taxare inversă la nivel sectorial adaugă un anumit grad de complexitate 

sistemului de TVA din statul membru participant, generând majorarea costurilor de asigurare 

a conformității pentru întreprinderi și sporirea sarcinilor administrative pentru administrațiile 

fiscale. Potrivit unui studiu recent privind evaluarea mecanismului opțional de taxare inversă
6
, 

mecanismul de taxare inversă presupune o majorare cu 43% a costurilor de asigurare a 

conformității suportate de întreprinderi. Mecanismul de taxare inversă poate fi deosebit de 

împovărător pentru IMM-uri, care de cele mai multe ori nu dispun de un nivel ridicat de 

resurse tehnice pentru a îndeplini cerințele de asigurare a conformității specifice 

mecanismului de taxare inversă.  

În cadrul evaluării impactului care însoțește propunerea privind aplicarea temporară a unui 

mecanism generalizat de taxare inversă
7
 a fost realizată o evaluare a unui mecanism general 

de taxare inversă (comparativ și cu taxarea inversă la nivel sectorial) pe piața internă. 

Mecanismul de taxare inversă la nivel sectorial este considerat a fi o măsură temporară 

eficace, iar Comisia nu a fost sesizată cu privire la faptul că un mecanism selectiv de taxare 

inversă ar duce la un impact negativ major, dată fiind sfera restrânsă de aplicare și limitarea în 

timp a acestuia. 

Până la intrarea în vigoare a regimului definitiv, opțiunile prevăzute la articolele 199a și 199b 

au fost foarte utile statelor membre ca măsuri ad-hoc temporare și selective. Expirarea 

                                                            
6 EY, 2014. 
7 Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun 

al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare 

inversă în legătură cu livrările de bunuri și prestările de servicii care depășesc un anumit prag 
[COM(2016) 811 final] din 21 decembrie 2016. Această propunere oferă statelor membre posibilitatea de a 

introduce un mecanism general (și nu limitat la anumite sectoare) de taxare inversă pentru livrările de bunuri și 

prestările de servicii pe plan intern, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții. Sfera de aplicare și condițiile 

necesare pentru aplicarea mecanismului general de taxare inversă sunt diferite față de condițiile prevăzute la 

articolele 199a și 199b din Directiva TVA, astfel încât ele să nu înlocuiască măsurile prevăzute la articolele 

citate.  
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măsurilor fără asigurarea unor soluții alternative ar putea conduce în cele din urmă la 

intensificarea cazurilor de fraudă în domeniul TVA, la scăderea nivelului de corectitudine 

fiscală și la pierderi la nivelul veniturilor de stat.  

Având în vedere elementele de mai sus și întrucât regimul definitiv al TVA ar soluționa 

problema cauzată de scutirea de TVA legată de livrarea intracomunitară de bunuri, prin care 

clientul obține bunurile fără a avea obligația de a plăti TVA furnizorului, prelungirea ambelor 

măsuri (cea fondată pe articolul 199a și cea a mecanismului MRR prevăzut la articolul 199b) 

ar trebui să fie limitată, fie până la intrarea în vigoare a regimului definitiv, fie pentru o altă 

perioadă limitată de timp. Dacă aceste două măsuri ar expira în acest moment, s-ar reduce 

numărul instrumentelor de care dispun statele membre pentru combaterea cazurilor de fraudă 

în domeniul TVA în anumite sectoare. Prin urmare, Comisia va emite în al doilea trimestru al 

anului 2018 o propunere legislativă corespunzătoare vizând prelungirea măsurilor existente.  
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