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Fișă rezumat 

Evaluarea impactului cu privire la propunerea de Directivă a Consiliului privind regimul general al accizelor și de 
abrogare a Directivei 2008/118/CE (reformare). 

A. Necesitatea de a acționa 

De ce? Care este problema abordată?  

Deși Directiva 2008/118/CE este percepută de statele membre și de agenții economici drept o îmbunătățire 
enormă față de predecesoarea sa, Directiva 92/12/CEE, au fost identificate mai multe domenii în care sunt 
necesare îmbunătățiri: 

 lipsa de sincronizare între procedurile privind accizele și procedurile vamale 

 procedurile privind taxa plătită între întreprinderi (100 000 EUR pe an) se fac încă pe suport de hârtie 

 unele dispoziții duc la utilizarea unor proceduri diferite în rândul statelor membre și în consecință creează 
complicații pentru agenții economici 

Ce se așteaptă de la această inițiativă?  

Inițiativa urmărește să mențină un echilibru între necesitatea de a facilita comerțul transfrontalier legitim și 
necesitatea de a asigura funcționarea eficientă a controalelor și a monitorizării, astfel încât să se perceapă 
accizele. 

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?  

Dacă nu se iau măsuri la nivelul UE în privința interacțiunilor vamă-accize și a situațiilor excepționale, statele 
membre pot pune în aplicare norme diferite, ceea ce ar crea incertitudine și ar genera costuri pentru agenții 
economici. 
Procedurile pe suport de hârtie aferente deplasărilor între întreprinderi în ceea ce privește taxa plătită nu pot fi 
îmbunătățite fără o coordonare la nivelul UE, dat fiind că este necesar să se facă schimb de date comune și să 
se utilizeze standarde comune de interoperabilitate. 

 

B. Soluții 

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o 
opțiune preferată? De ce?  
Următorul tabel rezumă ce soluție sau soluții sunt avute în vedere și pentru ce problemă: 

 Interacțiuni accize-vamă Taxa plătită între întreprinderi Situații excepționale 
Sincronizare X 
Verificare încrucișată a datelor X 
Automatizare  X 
Norme comune X X X 
 
 

Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?  
Statele membre sprijină opțiunile de verificare încrucișată a datelor accize-vamă și de automatizare a taxei 
plătite între întreprinderi, în special dacă înregistrează un volum mare de deplasări sau dacă aplică un nivel înalt 
al accizei, deoarece se așteaptă ca aceste opțiuni să diminueze costurile administrative și să reducă frauda. 
 
Agenții economici sprijină opțiunea de automatizare a taxei plătite între întreprinderi și normele comune 
preferate de toți, deoarece se preconizează că aceste opțiuni vor reduce costurile cu comerțul transfrontalier. 

C. Impactul opțiunii preferate 

Care sunt beneficiile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)?  

Beneficiile anuale pentru statele membre și pentru agenții economici sunt evaluate la 14,55 și, respectiv, 
32,27 milioane de euro.  

Care sunt costurile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)?  

Automatizarea taxei plătite între întreprinderi: costurile unice inițiale și costurile recurente anuale pentru statele 
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membre sunt evaluate la 21,52 milioane de euro. 
Costurile unice inițiale și costurile recurente anuale pentru agenții economici sunt evaluate la 18,85 milioane de 
euro. 

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

Se preconizează că automatizarea procedurilor privind taxa plătită între întreprinderi va avea un impact pozitiv 
asupra IMM-urilor, deoarece ele sunt principalii utilizatori ai acestei proceduri.  
Cerințele comune referitoare la dovezile alternative ale ieșirii și situațiile excepționale ar putea avea un impact 
pozitiv asupra IMM-urilor, deoarece vor reduce cheltuielile indirecte cu litigiile avute cu alte state membre decât 
cel de stabilire și ar putea spori competitivitatea IMM-urilor. 

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și asupra administrațiilor naționale? 
Pe lângă costurile și beneficiile menționate în secțiunile anterioare, nu se preconizează niciun impact 
semnificativ asupra bugetelor și asupra administrațiilor naționale. 

Vor exista alte impacturi semnificative?  
Nu se preconizează niciun impact asupra altor politici, cum ar fi drepturile fundamentale, sănătatea sau mediul. 
Nu se preconizează niciun impact nici asupra altor părți interesate, cum ar fi cetățenii sau consumatorii. 

 D. Acțiuni subsecvente 

Când va fi revizuită politica?  
Comisia va pregăti o evaluare retrospectivă a modului de funcționare a noii legislații la cinci ani după intrarea sa 
în vigoare. 

 


