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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în 

numele Uniunii în cadrul comitetului mixt instituit prin articolul 41 din Acordul între Uniunea 

Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și 

recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (denumit în continuare 

„acordul”), în temeiul articolului 5 și al articolului 41 alineatul (2) literele (d), (e), (f), (g) și 

(h) și al articolului 41 alineatul (3) din acord.  

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea 

administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul 

taxei pe valoarea adăugată 

Acordul urmărește să asigure stabilirea, evaluarea și colectarea în mod corect a taxei pe 

valoarea adăugată (TVA) și recuperarea creanțelor în materie de TVA, pentru a evita dubla 

impunere sau absența impunerii și pentru a combate fraudele în domeniul TVA. Data intrării 

în vigoare a acordului este 1 septembrie 2018. 

2.2. Comitetul mixt 

Comitetul mixt este alcătuit din reprezentanți ai Uniunii Europene și ai Regatului Norvegiei 

(denumite în continuare „părțile”) și asigură funcționarea și punerea în aplicare 

corespunzătoare a acordului. Comitetul formulează recomandări pentru promovarea 

obiectivelor acordului și adoptă decizii în unanimitate. Comitetul mixt este prezidat în mod 

alternativ de fiecare dintre părți. Uniunea Europeană urmează să fie reprezentată de Comisie 

în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

iar poziția sa face obiectul unei decizii prealabile a Consiliului, în urma unei propuneri a 

Comisiei. Reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene pot participa și ei la reuniuni 

în calitate de observatori. 

2.3. Actele avute în vedere de comitetul mixt 

În cursul primei sale reuniuni, comitetul mixt ar trebui: 

– să adopte regulamentul de procedură al comitetului mixt în temeiul articolului 41 

alineatul (3) - Decizia 1 a comitetului mixt; 

– să adopte formularele standard, care sunt mijloacele pentru transmiterea 

comunicărilor și punerea în aplicare a modalităților practice pentru organizarea 

contactelor dintre birourile centrale de legătură în temeiul articolului 41 alineatul (2) 

literele (d), (e), (g) și (h) - Decizia 2 a comitetului mixt;  

– să adopte procedura pentru încheierea acordului privind nivelul serviciilor în temeiul 

articolului 41 alineatul (2) litera (j) din acord - Decizia 3 a comitetului mixt;  

– să adopte acordul privind nivelul serviciilor în temeiul articolului 5 din acord - 

Deciziile 4 și 5 ale comitetului mixt; 

– să stabilească cuantumul și modalitățile de efectuare a contribuției financiare care 

urmează să fie plătită de Norvegia la bugetul general al Uniunii Europene pentru 

costurile generate de participarea sa la sistemele de informații europene, în temeiul 

articolului 41 alineatul (2) litera (f) din acord - Decizia 6 a comitetului mixt. 
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Scopul actelor avute în vedere este de a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a 

acordului.  

3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII  

Prima decizie a comitetului mixt va viza regulamentul de procedură. Decizia stabilește norme 

privind componența și președinția, observatorii și experții, convocarea reuniunilor, ordinea de 

zi, asistența din partea secretariatului, întocmirea și adoptarea proceselor-verbale, procedura 

pentru adoptarea deciziilor și recomandărilor și cheltuielile.  

În special, acordul ține de competența exclusivă a Uniunii. Din acest motiv, Uniunea va fi 

reprezentată de Comisie. Statele membre pot însă decide să participe în calitate de 

observatori.  

A doua decizie a comitetului mixt se referă la adoptarea formularelor standard, stabilind 

mijloacele pentru transmiterea comunicărilor și punând în aplicare modalitățile practice 

pentru organizarea contactelor dintre birourile centrale de legătură. Cadrul juridic al Uniunii 

pune deja la dispoziție un sistem solid de punere în aplicare prin intermediul Regulamentului 

nr. (UE) 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în 

domeniul taxei pe valoarea adăugată și al Directivei 2010/24/UE a Consiliului privind 

asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și 

alte măsuri. Decizia comitetului mixt trebuie să prevadă că, pentru cooperarea cu Norvegia, se 

vor aplica instrumentele puse în aplicare pentru legislația sus-menționată a Uniunii.  

Cea de a treia decizie a comitetului mixt va stabili procedura pentru încheierea acordului 

privind nivelul serviciilor, precum și pentru eventualele modificări viitoare. A patra decizie 

va privi încheierea acordului privind nivelul serviciilor propriu-zis.  

În fine, a cincea decizie a comitetului mixt se va referi la contribuția financiară care 

urmează să fie plătită de Norvegia la bugetul general al Uniunii Europene pentru costurile 

generate de participarea sa la sistemele de informații europene. Cuantumurile care urmează să 

fie plătite de Norvegia au fost calculate ca sumă forfetară care include participarea/conectarea 

Norvegiei la sistemul CCN/CSI în configurația propusă, precum și cheltuielile legate de 

dezvoltarea, mentenanța și modernizarea soluțiilor IT. 

– În acest stadiu, nu sunt necesare decizii ale comitetului mixt în temeiul: 

– articolului 41 alineatul (2) literele (a), (b) și (c), privind schimbul automat de 

informații; părțile vor decide dacă acest lucru va fi sau nu necesar după intrarea în 

vigoare a acordului și după evaluarea eficienței celorlalte mijloace de cooperare 

prevăzute de acord; 

– articolului 41 alineatul (2) litera (i) referitor la normele de punere în aplicare privind 

conversia sumelor de recuperat și transferul sumelor recuperate, deoarece, conform 

articolului 40 alineatul (5) din acord, „atât timp cât și în măsura în care comitetul mixt 

nu adoptă norme detaliate pentru implementarea prezentului titlu, autoritățile 

competente utilizează normele, inclusiv formularele standard, care sunt adoptate în 

prezent pentru punerea în aplicare a Directivei 2010/24/UE a Consiliului, caz în care 

termenul «stat membru» se interpretează ca incluzând Norvegia”; 

– articolului 41 alineatul (2) litera (k) privind modificarea trimiterilor juridice la actele 

juridice ale Uniunii sau ale Norvegiei incluse în acord, deoarece până acum nu s-a 

dovedit necesar acest lucru. 
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4. TEMEI JURIDIC 

În temeiul articolului 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie de stabilire a poziției care 

urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul comitetului mixt.  

Obiectul acordurilor internaționale (inclusiv privind cooperarea administrativă dintre Uniune 

și Norvegia în domeniul TVA) intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii în temeiul 

articolului 3 alineatul (2) din TFUE
1
. În cadrul comitetului mixt, Uniunea va fi reprezentată 

de Comisie, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din TUE. 

De asemenea, cooperarea administrativă în materie de TVA este un domeniu în care, pentru 

ca un act al Uniunii să fie adoptat, este necesară unanimitatea, în temeiul articolului 113 din 

TFUE. Prin urmare, poziția Uniunii, reprezentate de Comisie, pentru adoptarea 

recomandărilor și a deciziilor comitetului mixt se adoptă în prealabil de către Consiliu 

hotărând în unanimitate.  

Comitetul mixt va trebui să convină totodată asupra unor modalități practice cum ar fi 

întocmirea ordinii de zi provizorii și acordul în privința proceselor-verbale ale reuniunilor. 

Aceste sarcini sunt necesare pentru administrarea obișnuită a comitetului mixt și nu sunt 

decizii sau recomandări ale comitetului mixt în temeiul articolului 41 din acord. Cu toate 

acestea, în ceea ce privește Uniunea, toate sarcinile sus-menționate vor face obiectul unei 

consultări prealabile dintre Comisia Europeană și Grupul de lucru pentru chestiuni fiscale din 

cadrul Consiliului. 

Deciziile comitetului mixt adoptate în temeiul articolelor 5 și 41 din acord constituie acte cu 

efecte juridice și vor fi obligatorii pentru părți în temeiul dreptului internațional și în 

conformitate cu articolul 46 din acord. 

                                                 
1
 Cauza 22/70 Comisia/Consiliul [1971] Rep. 263, referitoare la un Acord european privind transporturile 

rutiere (ERTA), [în limba franceză, „Accord européen de transport par route” (AETR)]. 
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2018/0422 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul 

comitetului mixt instituit prin articolul 41 alineatul (1) din Acordul între Uniunea 

Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea 

fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113, 

coroborat cu articolul 218 alineatul (9),  

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea 

administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe 

valoarea adăugată (denumit în continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin 

Decizia (UE) 2018/1089 a Consiliului
1
 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2018.  

(2) Comitetul mixt instituit prin acordul respectiv trebuie să formuleze recomandări și să 

adopte decizii pentru a asigura funcționarea și punerea în aplicare corespunzătoare a 

acordului.  

(3) Comitetul mixt, cu ocazia primei sale reuniuni din [data], trebuie să își adopte propriul 

regulament de procedură, acordul privind nivelul serviciilor, precum și alte decizii 

referitoare la punerea în aplicare și funcționarea corespunzătoare a acordului 

(4) Este necesar să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în 

cadrul comitetului mixt, deoarece acordul privind nivelul serviciilor și alte decizii vor 

avea caracter obligatoriu pentru Uniune. 

(5) Acordul bilateral între Uniune și Norvegia prevede un cadru juridic solid de cooperare 

pentru combaterea fraudei și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea 

adăugată ( TVA). Această cooperare va beneficia de aceleași instrumente utilizate în 

prezent de statele membre pentru cooperarea administrativă și recuperarea creanțelor, 

precum platformele electronice și formularele electronice. 

(6) În cadrul comitetului mixt, Uniunea va fi reprezentată de Comisie, în conformitate cu 

articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

                                                 
1
  Decizia (UE) 2018/1089 a Consiliului din 22 iunie 2018 privind încheierea, în numele Uniunii, a 

Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, 

combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 195, 

1.8.2018, p. 1). 
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată de Comisie în numele Uniunii în cadrul primei reuniuni a 

comitetului mixt instituit prin Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind 

cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei 

pe valoarea adăugată se bazează pe proiectele de decizii anexate care urmează a fi adoptate în 

conformitate cu articolul 5, cu articolul 41 alineatul (2) literele (d), (e), (f), (g) și (h) și cu 

articolul 41 alineatul (3) din acord. 

Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 

 Președintele 
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