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I. ȘTIRI 

1. Normele UE privind conţinutul digital şi vânzarea de bunuri 
 

La 1 ianuarie, au intrat în vigoare noi norme ale UE privind conţinutul digital şi 

vânzarea de bunuri. Consumatorilor şi agenţilor economici le va fi mai uşor să cumpere şi să 

vândă conţinut digital, servicii şi bunuri digitale din şi în întreaga UE. De acum înainte, 

consumatorilor şi agenţilor economici le va fi mai uşor să cumpere şi să vândă conţinut 

digital, servicii şi bunuri digitale şi „bunuri inteligente” din şi în întreaga UE.  

Didier Reynders, comisarul pentru justiţie, a declarat: „2022 începe într-o notă extrem 

de pozitivă pentru consumatorii şi întreprinderile din UE. În cazul unor probleme sau 

defecte legate de conţinutul digital, de serviciile digitale sau de produsele inteligente, 

consumatorii din UE vor avea de acum aceleaşi drepturi ca în cazul oricăror alte bunuri, 

indiferent de locul din UE din care au cumpărat bunurile şi serviciile respective. Normele 

noastre armonizate consolidează drepturile consumatorilor şi, mai mult, vor încuraja 

companiile să îşi vândă bunurile şi serviciile în întreaga UE, oferind securitate juridică, ceea 

ce îi va ajuta pe consumatori în milioane de tranzacţii zilnice. Fac apel la acele state membre 

care încă nu au transpus noile norme să facă acest lucru fără întârziere.” 

Prin noile norme privind contractele digitale, consumatorii vor fi protejaţi atunci când 

conţinutul digital (de exemplu, muzică sau software descărcate) şi serviciile digitale sunt 

defectuoase. Aceştia vor avea dreptul legal la o soluţie, de exemplu, o reducere de preţ sau 

rezilierea contractului şi rambursarea sumei plătite. 

Directiva privind vânzarea de bunuri le va asigura consumatorilor acelaşi nivel de 

protecţie în întreaga UE – şi atunci când îşi fac cumpărăturile online şi atunci când cumpără 

dintr-un magazin – şi va acoperi toate bunurile, inclusiv bunurile cu componente digitale (de 

exemplu, un frigider inteligent). Noile norme menţin perioada minimă de garanţie de doi ani 

de la data la care consumatorul primeşte bunul şi prevăd o perioadă de un an pentru 

inversarea sarcinii probei în favoarea consumatorului. În practică, aceasta înseamnă că, în 

primul an, va fi datoria vânzătorului să dovedească faptul că bunul nu a fost defect încă de la 

început. 

Majoritatea statelor membre au transpus integral atât Directiva privind conţinutul 

digital, cât şi Directiva privind vânzarea de bunuri. Comisia va monitoriza îndeaproape 

transpunerea în celelalte state membre. De fapt, sunt deja în desfăşurare mai multe 

proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva statelor membre care nu au 

comunicat încă măsurile lor de transpunere. 

 

2. UE-Moldova: Comisia propune asistență macrofinanciară în valoare de 150 

milioane EUR 

30 milioane EUR ar urma să fie furnizate sub formă de granturi și 120 milioane EUR 

sub formă de împrumuturi pe termen mediu în condiții de favorabile finanțare. Această nouă 

asistență s-ar succeda celor două operațiuni AMF anterioare, în cadrul cărora UE a acordat 

Moldovei o sumă totală de 160 milioane EUR începând din 2017. 

Asistența macrofinanciară propusă astăzi de UE, care trebuie încă să fie adoptată de 

Parlamentul European și de Consiliu înainte de a putea intra în vigoare și de efectuarea 

plăților, ar urma să însoțească noul program al FMI pentru această țară, aprobat la 20 

decembrie 2021. Mai precis, aceasta ar ajuta Republica Moldova să își acopere o parte din 

nevoile sale de finanțare externă în următorii doi ani. Operațiunea ar contribui, prin urmare, 
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la reducerea vulnerabilităților economiei legate de balanța de plăți pe termen scurt și de 

situația bugetară. 

 

3.   Un buget pe termen lung al UE mai modern, susținut de NextGenerationEU 

Bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, împreună cu instrumentul 

de redresare NextGenerationEU, se ridică la 2 018 de miliarde EUR în prețuri curente (1 800 

de miliarde EUR la prețurile din 2018). Acest răspuns fără precedent va contribui la 

repararea daunelor economice și sociale cauzate de pandemia de COVID-19 și va contribui la 

tranziția către o Europă modernă și mai durabilă. 

Pachetul constă în bugetul pe termen lung pentru perioada 2021-2027 (cadrul 

financiar multianual) în valoare de 1 211 mii de miliarde EUR în prețuri curente (1 074 de 

miliarde EUR la prețurile din 2018) și instrumentul temporar de redresare 

NextGenerationEU în valoare de 806,9 de miliarde EUR în prețuri curente (750 de miliarde 

EUR la prețurile din 2018). 

Acesta este un buget cu adevărat modernizat. 

• Peste 50 % din cuantumul total reprezentat de bugetul pe termen lung și 

instrumentul NextGenerationEU va sprijini modernizarea Uniunii Europene prin cercetare și 

inovare, prin tranziții climatice și digitale echitabile, prin pregătire, redresare și reziliență. 

• 30 % din bugetul UE va fi cheltuit pentru combaterea schimbărilor climatice - de 

asemenea, se pune accentul pe protecția biodiversității și pe aspectele legate de gen. 

• 20 % din instrumentul NextGenerationEU va fi investit în transformarea digitală. 

• În 2026 și 2027, 10 % din cheltuielile anuale din cadrul bugetului pe termen lung vor 

contribui la stoparea și inversarea declinului biodiversității. 

• Pentru prima dată, o serie de priorități noi și consolidate au cea mai mare pondere în 

cadrul bugetului pe termen lung, și anume 31,9 %. 

• NextGenration EU este un instrument temporar de redresare în valoare de 806,9 de 

miliarde EUR în prețuri curente, care va fi canalizat prin bugetul pe termen lung al UE, în 

special în perioada 2021-2023. 

• Fondurile din instrumentul NextGenerationEU vor fi investite în mai multe programe 

și vor fi distribuite țărilor UE și beneficiarilor prin granturi (407,5 de miliarde EUR în prețuri 

curente) și împrumuturi (385,8 de miliarde EUR în prețuri curente). 

• În mare parte, fondurile disponibile prin NextGenerationEU (723,8 de miliarde EUR 

în prețuri curente) vor fi cheltuite prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență. 

Mecanismul de redresare și reziliență constă în sprijin financiar la scară largă pentru 

investiții publice și proiecte ecologice și digitale. Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi 

(338 miliarde EUR în prețuri curente) și împrumuturi (385,8 de miliarde EUR). 

• Componenta de grant a Mecanismului de Redresare și Reziliență este distribuită între 

țările UE în funcție de mai multe criterii de alocare printre care produsul intern brut (PIB) pe 

cap de locuitor, rata șomajului, numărul de locuitori și impactul crizei provocate de 

coronavirus. O parte din alocare va fi calculată ulterior, pentru a lua în considerare pierderea 

PIB-ului real în 2020 și, cumulat, în perioada 2020-2021. 

• Pentru a primi sprijin prin Mecanismul de redresare și reziliență, țările UE trebuie să 

prezinte Comisiei planuri de redresare și reziliență, în care să explice modul în care vor 

cheltui banii. Aceste planuri trebuie să țină seama de provocările identificate în cadrul 

semestrului european, precum și de cele legate de tranziția verde și cea digitală. Comisia va 

evalua aceste planuri, iar apoi Consiliul European le va aproba. Fondurile vor fi vărsate în 
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funcție de atingerea obiectivelor și țintelor pe care statele membre s-au angajat să le 

respecte. 

4. CE inițiază o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 

Poloniei ca urmare a încălcărilor dreptului UE comise de Tribunalul 

Constituțional al țării 

 

Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor împotriva Poloniei ca urmare a preocupărilor grave suscitate de Tribunalul 

Constituțional al Poloniei și de jurisprudența sa recentă. 

Comisia consideră că hotărârile pronunțate de Tribunalul Constituțional la 14 iulie 

2021 și 7 octombrie 2021 au încălcat principiile generale ale autonomiei, prevalenței, 

eficacității și aplicării uniforme a dreptului Uniunii și au adus atingere efectului obligatoriu 

al hotărârilor Curții de Justiție. 

Mai mult, Comisia consideră că această jurisprudență încalcă articolul 19 alineatul (1) 

din Tratatul privind Uniunea Europeană, care garantează dreptul la o protecție 

jurisdicțională efectivă. Drept urmare, jurisprudența acestui tribunal privează persoanele 

fizice implicate în proceduri în fața instanțelor poloneze de setul complet de garanții 

prevăzute la articolul respectiv. 

De asemenea, Tribunalul Constituțional nu mai îndeplinește, în opinia Comisiei, nici 

cerințele necesare pentru a fi considerat drept o instanță independentă și imparțială stabilită 

prin lege, conform prevederilor tratatului. Uniunea Europeană este o comunitate de valori și 

de drept, iar cetățenii europeni merită să le fie protejate drepturile de care se bucură în 

temeiul tratatelor, indiferent de locul în care trăiesc în Uniune. 

După inițierea acestei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Polonia are 

la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere.  

 

 5.      Comisia propune următoarea generație de resurse proprii ale UE 
 

La data de 22 decembrie, Comisia a propus instituirea următoarei generații de resurse 

proprii pentru bugetul UE prin prezentarea a trei noi surse de venituri: prima se bazează pe 

veniturile provenite din comercializarea certificatelor de emisii (ETS), a doua se bazează pe 

resursele generate de mecanismul propus al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 

de carbon, iar a treia se bazează pe cota din profiturile reziduale ale întreprinderilor 

multinaționale care vor fi realocate statelor membre ale UE în temeiul recentului acord 

OCDE/G20 privind realocarea drepturilor de impozitare („Pilonul unu”). La viteza de 

croazieră, în perioada 2026-2030, se preconizează că aceste noi surse de venituri vor genera, 

în medie, un total de până la 17 miliarde EUR anual pentru bugetul UE. 

Noile resurse proprii propuse astăzi vor contribui la rambursarea fondurilor colectate 

de UE pentru a finanța componenta de granturi a NextGenerationEU. Noile resurse proprii ar 

trebui să finanțeze, de asemenea, Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor 

climatice. Acesta din urmă este un element esențial al noului sistem propus de 

comercializare a certificatelor de emisii care vizează clădirile și transportul rutier și va 

contribui la asigurarea faptului că tranziția către o economie decarbonizată nu va lăsa pe 

nimeni în urmă. 

Johannes Hahn, comisarul pentru buget și administrație, a declarat: Prin pachetul de 

astăzi, punem bazele rambursării NextGenerationEU și oferim un sprijin esențial pentru 

pachetul „Pregătiți pentru 55” prin punerea în aplicare a finanțării Fondului pentru atenuarea 
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impactului social al acțiunilor climatice. Prin urmare, prin intermediul setului de noi resurse 

proprii, ne asigurăm că generația următoare va beneficia cu adevărat de NextGenerationEU. 

Propunerea de astăzi se bazează pe angajamentul asumat de Comisie în cadrul 

acordului politic privind bugetul pe termen lung pentru perioada 2021-2027 și privind 

instrumentul de redresare NextGenerationEU. Odată adoptat, acest pachet va consolida 

reforma sistemului de venituri începută în 2020, prin includerea resurselor proprii bazate 

pe deșeuri din plastic nereciclate. 

 

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii 

 

Pachetul „Pregătiți pentru 55” din iulie 2021 vizează reducerea emisiilor nete de gaze 

cu efect de seră în UE cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu 1990, pentru a rămâne 

pe calea cea bună în vederea atingerii neutralității climatice până în 2050. Acest pachet 

include o revizuire a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii. În viitor, 

comercializarea certificatelor de emisii se va aplica și sectorului maritim, va crește licitarea 

certificatelor pentru aviație și va fi instituit un nou sistem pentru clădiri și transportul rutier. 

În cadrul actualului sistem al UE de comercializare a certificatelor de emisii, 

majoritatea veniturilor provenite din licitarea certificatelor de emisii sunt transferate către 

bugetele naționale. Astăzi, Comisia propune ca, în viitor, 25 % din veniturile provenite din 

sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii să fie transferate către bugetul UE. La 

viteza de croazieră, veniturile pentru bugetul UE sunt estimate la aproximativ 12 miliarde 

EUR pe an în medie în perioada 2026-2030 (9 miliarde EUR în medie în perioada 2023-

2030). 

Pe lângă rambursarea fondurilor NextGenerationEU, aceste noi venituri ar urma să 

finanțeze Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, propus de 

Comisie în iulie 2021. Acest fond va asigura o tranziție echitabilă din punct de vedere social 

și va sprijini gospodăriile vulnerabile, utilizatorii de transport și microîntreprinderile pentru 

a finanța investiții în eficiența energetică, noi sisteme de încălzire și răcire și o mobilitate mai 

curată, precum și, după caz, un sprijin direct temporar pentru venit. Pachetul financiar total 

al fondului corespunde, în principiu, unei sume echivalente cu aproximativ 25 % din 

veniturile preconizate din noul sistem de comercializare a certificatelor de emisii pentru 

clădiri și transportul rutier. 

 

Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 

 

Obiectivul mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, pe 

care Comisia l-a propus de asemenea în iulie 2021, este de a reduce riscul de relocare a 

emisiilor de dioxid de carbon prin încurajarea producătorilor din țările din afara UE să își 

înverzească procesele de producție. Acesta va stabili un preț al carbonului la import, care să 

corespundă cu prețul care ar fi fost plătit în cazul în care mărfurile ar fi fost produse în UE. 

Acest mecanism se va aplica unei selecții specifice de sectoare și este pe deplin compatibil cu 

normele OMC. 

Comisia propune alocarea către bugetul UE a 75 % din veniturile generate de acest 

mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon. Veniturile pentru bugetul 

UE sunt estimate la aproximativ 1 miliard EUR pe an în medie pentru perioada 2026-2030 

(0,5 miliarde EUR în medie în perioada 2023-2030). Nu se preconizează că Mecanismul de 
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ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon va genera venituri în perioada de 

tranziție din 2023 până în 2025. 

 

Reforma cadrului internațional în materie de impozitare a societăților comerciale 

 

La 8 octombrie 2021, peste 130 de țări care sunt membre ale Cadrului incluziv al 

OCDE/G20 privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor au convenit asupra 

unei reforme a cadrului fiscal internațional: o soluție bazată pe doi piloni pentru combaterea 

evaziunii fiscale, care vizează asigurarea faptului că profiturile sunt impozitate acolo unde 

are loc activitatea economică și crearea de valoare. Țările semnatare reprezintă peste 90 % 

din PIB-ul mondial. Pilonul unu al acestui acord va realoca țărilor participante din întreaga 

lume dreptul de a impozita o parte din așa-numitele profituri reziduale provenite de la cele 

mai mari întreprinderi multinaționale din lume. Comisia propune o resursă proprie 

echivalentă cu 15 % din cota profiturilor reziduale ale întreprinderilor care fac obiectul 

domeniului de aplicare, care vor fi realocate statelor membre ale UE. 

Comisia s-a angajat să propună o directivă în 2022, odată ce detaliile acordului-cadru 

incluziv al OCDE/G20 privind Pilonul unu vor fi finalizate, pentru a pune în aplicare acordul 

din cadrul Pilonului unu în conformitate cu cerințele pieței unice. Acest proces este 

complementar Directivei privind Pilonul doi, pentru care Comisia a adoptat astăzi o 

propunere separată. În așteptarea finalizării acordului, veniturile pentru bugetul UE s-ar 

putea ridica la aproximativ 2,5 - 4 miliarde EUR pe an. 

 

Procesul legislativ 

 

Pentru a integra aceste noi resurse proprii în bugetul UE, UE trebuie să modifice două 

acte legislative esențiale. 

În primul rând, Comisia propune modificarea Deciziei privind resursele proprii pentru 

a adăuga cele trei resurse nou-propuse la cele existente. 

În al doilea rând, Comisia propune, de asemenea, o modificare specifică a 

regulamentului privind actualul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, 

cunoscut și sub denumirea de cadrul financiar multianual (Regulamentul privind CFM). 

Această modificare oferă posibilitatea juridică de a începe rambursarea împrumuturilor 

pentru NextGenerationEU încă în cursul actualului CFM. În același timp, Comisia propune 

majorarea plafoanelor de cheltuieli relevante din CFM pentru perioada 2025-2027 pentru a 

ține seama de cheltuielile suplimentare aferente Fondului pentru atenuarea impactului 

social al acțiunilor climatice. 

Decizia privind resursele proprii trebuie să fie aprobată în unanimitate în Consiliu, 

după consultarea Parlamentului European. Decizia poate intra în vigoare odată ce va fi 

aprobată de toate țările UE în conformitate cu cerințele lor constituționale. Regulamentul 

privind CFM trebuie să fie adoptat în unanimitate de Consiliu, după obținerea aprobării 

Parlamentului European. 

 

Context 

Ca răspuns la provocarea fără precedent reprezentată de pandemie, Uniunea 

Europeană a convenit în 2020 asupra unui pachet record de măsuri de stimulare de peste 2 

mii de miliarde EUR, consolidând bugetul pe termen lung cu o capacitate de intervenție în 
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valoare de peste 800 de miliarde EUR provenind din instrumentul temporar de redresare 

NextGenerationEU (în prețuri curente). 

Prin instrumentul NextGenerationEU, Comisia a fost împuternicită să emită obligațiuni 

la scară largă, susținute de bugetul UE. Aceasta înseamnă că Uniunea poate contracta datorii 

pentru a sprijini toate statele membre să lupte împotriva crizei și să își consolideze 

reziliența. Pentru a contribui la rambursarea împrumuturilor, instituțiile UE au convenit să 

introducă noi resurse proprii, care ar permite tipuri de venituri mai diversificate și mai 

reziliente, direct legate de prioritățile noastre politice comune. Grație noilor resurse proprii, 

se va evita ca rambursările NextGenerationEU să conducă la reduceri nejustificate ale 

programelor UE sau la creșteri excesive ale contribuțiilor statelor membre. 

În 2021, Comisia a colectat 71 de miliarde EUR (în prețuri curente) prin intermediul 

obligațiunilor pe termen lung și dispune în prezent de titluri pe termen scurt („EU-Bills”) în 

valoare de 20 de miliarde EUR în cadrul unei strategii de finanțare diversificate de tip 

suveran. 

 

Etapele următoare 

Comisia Europeană va colabora strâns cu Parlamentul European și cu Consiliul în 

vederea punerii în aplicare rapide a pachetului în termenele stabilite în acordul 

interinstituțional. 

În plus, Comisia va prezenta o propunere privind un al doilea pachet de noi resurse 

proprii până la sfârșitul anului 2023. Acest al doilea pachet se va baza pe propunerea 

„Întreprinderile în Europa: cadrul pentru impozitarea veniturilor (BEFIT)”, prevăzută pentru 

2023. 

6.  Impozitare echitabilă: Comisia propune transpunerea rapidă a acordului 

internațional privind impozitarea minimă a întreprinderilor multinaționale 

Comisia Europeană a propus o directivă care asigură o rată efectivă minimă de 

impozitare pentru activitățile globale ale marilor grupuri multinaționale. Propunerea 

respectă angajamentul UE de a acționa extrem de rapid și de a fi printre primii care pun în 

aplicare recentul acord istoric de reformă fiscală mondială [1], care urmărește să asigure 

echitatea, transparența și stabilitatea cadrului internațional privind impozitarea societăților 

comerciale. 

Propunerea de astăzi urmărește îndeaproape acordul internațional și stabilește modul 

în care principiile ratei efective de impozitare de 15 % – convenite de 137 de țări – vor fi 

aplicate în practică în cadrul UE. Aceasta include un set comun de norme privind modul de 

calculare a acestei rate efective de impozitare, astfel încât aceasta să fie aplicată în mod 

corespunzător și consecvent în întreaga UE. 

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul 

cetățenilor, a declarat: „Acționând rapid pentru a se alinia la vastul acord OCDE, Europa își 

îndeplinește pe deplin rolul în crearea unui sistem global mai echitabil de impozitare a 

întreprinderilor. Acest lucru este deosebit de important într-un moment în care trebuie să 

mărim nivelul finanțării publice pentru o creștere economică și investiții durabile echitabile și 

să răspundem nevoilor de finanțare publică, atât pentru a face față consecințelor pandemiei, 

cât și pentru a impulsiona tranziția verde și cea digitală. Includerea în legislația UE a 

Acordului OCDE privind impozitarea minimă efectivă va fi esențială pentru combaterea evitării 

obligațiilor fiscale și a evaziunii fiscale, prevenind în același timp uniformizarea la un nivel 
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inferior cu o concurență fiscală nesănătoasă între țări. Aceasta reprezintă un important pas 

înainte pentru agenda noastră privind impozitarea echitabilă.” 

Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, a afirmat: „În luna octombrie a acestui an, 

137 de țări au sprijinit un acord multilateral istoric pentru a transforma impozitarea 

întreprinderilor la nivel mondial, abordând nedreptățile de lungă durată, dar menținând 

competitivitatea. Doar două luni mai târziu, facem primul pas pentru a pune capăt 

uniformizării fiscale la un nivel inferior, care afectează Uniunea Europeană și economiile sale. 

Directiva pe care o propunem va garanta că noua rată efectivă minimă de impozitare de 15 % 

pentru întreprinderile mari va fi aplicată într-un mod care să fie pe deplin compatibil cu 

legislația UE. Vom continua cu o a doua directivă în vara viitoare pentru a pune în aplicare 

celălalt pilon al acordului, privind realocarea drepturilor de impozitare, odată ce convenția 

multilaterală aferentă va fi semnată. Comisia Europeană a depus eforturi susținute pentru a 

facilita acest acord și sunt mândru că astăzi ne aflăm în avangarda punerii sale în aplicare la 

nivel mondial.” 

Normele propuse se vor aplica oricărui grup mare, atât național, cât și internațional, cu 

o societate-mamă sau o filială situată într-un stat membru al UE. În cazul în care rata efectivă 

minimă nu este impusă de țara în care își are sediul o societate supusă unui impozit scăzut, 

statul membru al societății-mamă trebuie să aplice un impozit complementar. Propunerea 

asigură, de asemenea, impozitarea efectivă în situațiile în care societatea-mamă este situată 

în afara UE într-o țară cu un nivel scăzut de impozitare care nu aplică norme echivalente. 

În conformitate cu acordul global, propunerea prevede, de asemenea, anumite excepții. 

Pentru a reduce impactul asupra grupurilor care desfășoară activități economice reale, 

întreprinderile vor putea exclude o sumă de venituri egală cu 5 % din valoarea activelor 

corporale și cu 5 % din masa salarială. Normele prevăd, de asemenea, excluderea unor valori 

minime ale profitului, pentru a reduce sarcina de asigurare a conformității în situații cu risc 

scăzut. Aceasta înseamnă că, atunci când profitul și veniturile medii ale unui grup 

multinațional dintr-o jurisdicție se situează sub anumite praguri minime, venitul respectiv 

nu este luat în considerare la calcularea ratei. 

Context 

Impozitarea minimă a societăților este una dintre cele două direcții de lucru ale 

acordului global, cealaltă fiind realocarea parțială a drepturilor de impozitare (cunoscută 

sub denumirea de pilonul 1). Acest lucru va adapta normele internaționale privind modul în 

care impozitarea profiturilor celor mai mari și mai profitabile întreprinderi multinaționale 

este partajată între țări, pentru a reflecta natura schimbătoare a modelelor de afaceri și 

capacitatea întreprinderilor de a desfășura activități economice fără prezență fizică. De 

asemenea, Comisia va prezenta o propunere privind realocarea drepturilor de impozitare în 

2022, odată ce vor fi convenite aspectele tehnice ale convenției multilaterale. 

Etapele următoare 

Agenda fiscală a Comisiei este complementară acordului OCDE, însă este mai amplă 

decât doar elementele vizate ale acestuia. Până la sfârșitul anului 2023, vom publica, de 

asemenea, un nou cadru pentru impozitarea întreprinderilor în UE, care va reduce sarcina 

administrativă pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în diferite state membre, 

va elimina obstacolele fiscale și va crea un mediu mai favorabil întreprinderilor în cadrul 

pieței unice. 
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7. Impozitare echitabilă: Comisia propune să se pună capăt utilizării abuzive a 

entităților fictive în scopuri fiscale în cadrul UE 

Propunerea urmărește să garanteze că entitățile din Uniunea Europeană care nu au 

nicio activitate economică sau care desfășoară o activitate economică minimă nu pot 

beneficia de niciun avantaj fiscal și nu impun nicio sarcină financiară contribuabililor. Acest 

lucru va proteja, de asemenea, condițiile de concurență echitabile pentru marea majoritate a 

întreprinderilor europene, care sunt esențiale pentru redresarea UE, și va asigura faptul că 

contribuabilii de rând nu suportă sarcini financiare suplimentare din cauza celor care 

încearcă să evite plata cotei care le revine. 

Deși este adevărat că entitățile fictive (societățile de tip „cutie poștală”) pot avea funcții 

de afaceri și comerciale utile, unele grupuri internaționale și chiar persoane fizice abuzează 

de acestea în scopuri de planificare fiscală agresivă sau de evaziune fiscală. Anumite 

întreprinderi direcționează fluxurile financiare către entitățile fictive din jurisdicțiile cu 

impozite foarte scăzute, fără impozitare sau din cele unde impozitele pot fi eludate cu 

ușurință. În mod similar, unele persoane fizice pot utiliza entități fictive pentru a-și sustrage 

activele și bunurile imobile de la plata impozitelor, fie în țara lor de reședință, fie în țara în 

care se află proprietatea. 

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul 

cetățenilor, a spus: „Societățile de tip „cutie poștală” continuă să le ofere infractorilor o 

posibilitate ușoară de a abuza de obligațiile fiscale. Am văzut prea multe scandaluri cauzate 

de-a lungul anilor de utilizarea abuzivă a acestor entități fictive. Acestea dăunează economiei 

și societății în ansamblu, impunând, de asemenea, o sarcină suplimentară inechitabilă 

contribuabililor europeni. Astăzi ne îndreptăm spre următorul nivel în lupta noastră 

îndelungată împotriva aranjamentelor fiscale abuzive și în favoarea unei mai mari 

transparențe a întreprinderilor. Noile cerințe de monitorizare și raportare pentru societățile de 

tip „cutie poștală” vor îngreuna accesul acestora la avantaje fiscale neloiale și vor facilita 

urmărirea de către autoritățile naționale a eventualelor abuzuri comise de acest tip de 

societăți. În Europa nu există loc pentru cei care exploatează normele în scopul evaziunii 

fiscale, al evitării obligațiilor fiscale sau al spălării banilor: toată lumea trebuie să își plătească 

impozitele în mod echitabil.” 

Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, a afirmat: „Prezenta propunere va înăspri 

presiunea aplicată societăților de tip „cutie poștală”, stabilind standarde de transparență astfel 

încât utilizarea abuzivă a unor astfel de entități în scopuri fiscale să poată fi detectată mai 

ușor. Propunerea noastră stabilește indicatori obiectivi pentru a ajuta autoritățile fiscale 

naționale să detecteze firmele care există doar pe hârtie: în consecință, societățile respective 

vor fi supuse unor noi obligații de raportare fiscală și vor pierde accesul la avantajele fiscale. 

Acesta este un alt pas important în lupta noastră împotriva evitării obligațiilor fiscale și a 

evaziunii fiscale în Uniunea Europeană.” 

 

Context 

Odată adoptată de statele membre, propunerea ar trebui să intre în vigoare la 1 

ianuarie 2024. 

Aceasta este una dintre inițiativele din setul de măsuri al Comisiei care vizează 

combaterea practicilor fiscale abuzive. În decembrie 2021, Comisia a prezentat o 

transpunere foarte rapidă a acordului internațional privind impozitarea minimă a 

întreprinderilor multinaționale. În 2022, Comisia va prezenta o altă propunere privind 
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transparența, care va impune anumitor mari întreprinderi multinaționale să își publice 

ratele efective de impozitare, precum și cea de a 8-a Directivă privind cooperarea 

administrativă, care va permite administrațiilor fiscale să dispună de informațiile necesare 

pentru a acoperi criptoactivele. În plus, deși această inițiativă abordează situația din 

interiorul UE, Comisia va prezenta în 2022 o nouă inițiativă pentru a răspunde provocărilor 

legate de entitățile fictive din afara UE. 

 

8. DiscoverEU: Peste 2.300 de tineri români vor primi permise de călătorie pentru 

a explora Europa cu trenul 

Comisia a anunțat astăzi rezultatele ultimei sale runde de înscrieri pentru DiscoverEU, 

care a fost lansată în octombrie 2021. Candidații selecționați vor călători singuri sau în 

grupuri de până la cinci persoane între martie 2022 și februarie 2023, pentru o perioadă de 

până la 30 zile. În conformitate cu Pactul verde, participanții vor călători în principal cu 

trenul, cu unele excepții pentru a le permite și celor care locuiesc pe insule să participe. 

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis 

Schinas, a declarat: „Sporirea mobilității tinerilor, pe care aceste 60.000 de permise de 

călătorie o reprezintă, le oferă tinerilor oportunități deosebite de a traversa aceste vremuri 

dificile. 2022 are un început în forță. Acesta va fi anul tinerilor europeni”. Comisara pentru 

inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel, a declarat: „Ce început potrivit 

pentru Anul european al tineretului, prin anunțarea rezultatelor inițiativei DiscoverEU! Ne 

dorim ca anul acesta să fie dedicat tuturor tinerilor. Vom multiplica oportunitățile pentru 

aceștia pe tot parcursul anului, de exemplu prin creșterea numărului de bilete pentru 

DiscoverEU în runda următoare, care va avea loc în primăvara anului 2022.” 

Runda de înscrieri din octombrie a fost deschisă tuturor tinerilor europeni născuți 

între 1 iulie 2001 și 31 decembrie 2003. În mod excepțional, s-au putut înscrie și tinerii de 

19 și 20 de ani, deoarece rundele lor au fost amânate din cauza pandemiei de COVID-19. 

Dată fiind incertitudinea legată de evoluția pandemiei, tuturor călătorilor li se vor oferi 

rezervări flexibile prin intermediul unui nou permis mobil de călătorie. La 17 ianuarie 2022, 

va avea loc o sesiune de întrebări și răspunsuri în direct pe contul de Instagram al European 

Youth, în cadrul căreia participanții vor adresa întrebări legate de viitoarea lor călătorie. 

Comisia a lansat inițiativa DiscoverEU în iunie 2018, în urma unei propuneri din partea 

Parlamentului European. Aceasta a fost integrată oficial în noul program Erasmus+ 2021-

2027, Începând din iunie 2018, programul a finanțat 130.000 de permise de călătorie. 

Următoarea rundă de înscrieri va avea loc în primăvara anului 2022. Mai multe informații, 

precum și o fișă informativă cu rezultatele pentru fiecare țară sunt disponibile online. 
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