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Fișă rezumat 
Evaluarea impactului 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 privește regimul special pentru întreprinderile 
mici 

A. Necesitatea de a acționa 

De ce? Care este problema abordată?  

Actualele reguli privind regimul TVA aplicabil IMM-urilor duc la 1) costuri disproporționate de asigurare a 
conformității pentru întreprinderile mici comparativ cu întreprinderile mari (în timp ce IMM-urile cheltuiesc în 
medie 2,6% din veniturile obținute din vânzări cu costuri de asigurare a conformității fiscale, pentru 
întreprinderile mari aceste costuri reprezintă numai 0,02%), 2) absența neutralității, în special în legătură cu 
furnizorii din alte state membre (SM) și 3) pierderi de venituri de către statele membre. Actualul regim TVA 
aplicabil IMM-urilor nu reflectă realitatea juridică și economică în care funcționează IMM-urile în prezent și va 
deveni și mai inadecvat odată cu finalizarea trecerii sistemului de TVA la impozitarea la destinație. 

Ce se așteaptă de la această inițiativă?  

Revizuirea va contribui la: 

 reducerea costurilor de asigurare a conformității,  

 crearea unor condiții de concurență mai echitabile pentru întreprinderile mici și  

 combaterea fraudei în domeniul TVA. 

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?  

Pentru a schimba actualele reguli privind regimul TVA aplicabil întreprinderilor mici, reguli care și-au atins 
limitele, este necesară o modificare a directivei. 

B. Soluții 

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o 
opțiune preferată? De ce?  
Opțiunea 1: statu-quo-ul, inclusiv modificări privind comerțul electronic (scenariul de referință) 
Opțiunea 2: extinderea scutirii pentru IMM-uri asupra livrărilor și/sau prestărilor din alte state membre, incluzând 

raționalizarea și simplificarea obligațiilor în materie de TVA 
Opțiunea 3: opțiunea 2, la care se adaugă măsuri de reducere a impactului negativ al tranziției de la scutire la 

impozitare  
Opțiunea 4: opțiunea 3, la care se adaugă tratamentul comun obligatoriu al comercianților ocazionali 
 
Opțiunea preferată este opțiunea 3. 

Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?  
Există un sprijin larg acordat opțiunii 3 din partea părților interesate și a statelor membre. În timp ce 
întreprinderile mici sprijină mai mult armonizarea atât a scutirii pentru IMM-uri, cât și a măsurilor de simplificare, 
statele membre rămân mai rezervate. 

C. Impactul opțiunii preferate 

Care sunt avantajele opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, avantajele opțiunilor 
principale)? 

 reducerea costurilor de asigurare a conformității cu până la 18%, 

 creșterea activității comerciale transfrontaliere a IMM-urilor cu aproximativ 13%, 

 un impact pozitiv asupra veniturilor pe termen mai lung ca urmare a impactului pozitiv asupra 
rezultatelor IMM-urilor și a efectului pozitiv asupra conformării voluntare. 

Care sunt costurile opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, costurile opțiunilor principale)? 

Un impact negativ minor temporar asupra veniturilor din TVA ale statelor membre ca urmare a extinderii aplicării 
scutirii (o fracțiune de punct procentual). 
 
Impactul social și cel asupra mediului nu sunt semnificative. 

Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor? 

O reducere globală a costurilor de asigurare a conformității pentru IMM-uri de până la 18%, condiții de 
concurență mai echitabile pe piața internă.  
 
Un impact pozitiv asupra rezultatelor IMM-urilor (aproximativ 16%) și asupra activității transfrontaliere a IMM-
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urilor (aproximativ 13%). 

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și administrațiilor naționale? 
Un efect global minor asupra veniturilor din TVA (o fracțiune de punct procentual), fără impact semnificativ 
asupra costurilor administrative; un impact pozitiv asupra conformării voluntare. 

Vor exista și alte impacturi semnificative?  
Statele membre, părțile interesate și Comisia vor trebui să se adapteze la noile norme în ceea ce privește 
implementarea și controlul. 

Proporționalitate  
Opțiunea preferată a fost elaborată astfel încât să soluționeze în mod eficace problemele inițiale, fără a depăși 
ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele. 

D. Măsuri ulterioare 

Când va fi revizuită politica?  
Se va realiza o evaluare retrospectivă a funcționării directivei la cinci ani de la intrarea în vigoare a acesteia. 

 
 


