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Partea I – Componente fiscale proprii spaţiului comunitar
1. Problematica diminuării concurenţei fiscale
în spaţiul UE
Problemele puse de controlul concurenţei fiscale, la nivelul UE, sunt, din punct
de vedere teoretic, extrem de sensibile. Dintr-un punct de vedere mai practic, al
construcţiei europene, deşi sunt dificile, datorită necesităţii rezolvării într-un timp
rezonabil (de a se tempera, dacă nu elimina complet concurenţa fiscală), acestea
reclamă găsirea unor soluţii în acord cu legislaţia comunitară.
Problemele de principiu ridicate de introducerea unor măsuri de temperare a
concurenţei fiscale în Europa sunt (cel puţin) următoarele:1
● Problema suveranităţii fiscale
Determinarea reglementărilor fiscale ţine, am putea spune, de "prerogativele
regale". Este vorba, în principiu, despre una din expresiile majore ale suveranităţii
naţionale. Expresia sa liberă poate, în mod legitim, să conducă la adoptarea unor reguli
fiscale ce pot favoriza unele practici de concurenţă fiscală. În sens invers, ea este
susceptibilă de a fi în mod limitat determinată, ba chiar împiedicată, de concurenţa
fiscală exercitată de terţi. Pe scurt, coexistenţa suveranităţilor fiscale, erijată în
principiu, este susceptibilă de a produce o concurenţă fiscală care suprimă progresiv
orice suveranitate.
1

Conform Raportului Comisiei de Finanţe a Senatului Franţei, Paris, 1999.
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Acest risc este totuşi apreciabil, foarte concret fiind vorba de prelevări asupra
factorilor "mobili" (impozit pe societăţi, taxarea produselor economiilor etc.).
Pentru aceste categorii de impozitări, trebuie făcută o alegere între menţinerea
absolută a suveranităţilor naţionale şi deci acceptarea consecinţelor unei eventuale
concurenţe fiscale, şi atingerile aduse suveranităţilor naţionale, care constau în
adoptarea unor reguli internaţionale, mai mult sau mai puţin ambiţioase, adică limitând
exerciţiul suveranităţii fiscale.
● Problema influenţei regulilor internaţionale
Prin ea însăşi, edictarea regulilor internaţionale nu este incompatibilă cu
prezervarea suveranităţii fiscale.
Dar două condiţii se impun pentru ca această compatibilitate de principiu să
reziste în practică. Pe de o parte, trebuie ca aplicarea acestor reguli într-un stat să
rezulte din decizia sa proprie şi, pe de altă parte, ca aceste reguli să limiteze până la un
anumit punct capacitatea sa de a-şi modula deciziile fiscale.
Această ultimă condiţie trimite la problema influenţei regulilor internaţionale
din domeniul fiscal, persistând de-a lungul anilor '90 cu ocazia negocierilor purtate în
Europa în problema concurenţei fiscale.
La început, aceste negocieri vizau o armonizare a reglementărilor fiscale, cât
mai completă posibil.
Blocajele întâlnite au incitat Comisia europeană să privilegieze o orientare mai
modestă care trebuia să ducă la un "Cod al bunei concurenţe". Cu acesta, nu se mai
pune problema stabilirii de reguli uniforme de constrângere, ci, inspirându-se din
conceptul de "concurenţă loială", a eliminării practicilor celor mai excesive ale
concurenţei fiscale.
Un asemenea demers are, teoretic, merite importante. El respectă principiul
nediscriminării, care este esenţial pentru funcţionarea armonioasă a pieţei unice şi
păstrează, practic, un spaţiu pentru liberul exerciţiu al suveranităţii fiscale a statelor,
interzicând "licenţa" fiscală. El respectă astfel, pe deplin, principiul subsidiarităţii care
stă la baza construcţiei europene.
Totuşi, este dificil de a vedea în el soluţia care ar permite stăpânirea concurenţei
fiscale între statele europene. Limitat la impozitarea beneficiilor întreprinderilor, el se
bazează pe concepte ce rămân încă vagi şi nu mai este însoţit de nici o sancţiune.
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● Europa nu este singură
Stăpânirea concurenţei fiscale în Europa, presupunând că ea ar fi îndeplinită, ar
pune problema compatibilităţii modalităţilor sale cu reglementările fiscale în vigoare
din restul lumii.
În această privinţă, chiar dobândită fiind capacitatea de a regla problemele puse
de paradisurile fiscale sau de zonele off-shore – care, de altfel, există şi în Europa – ar
fi iluzoriu de imaginat că simpla lor suprimare ar fi suficientă pentru a elimina riscurile
"deturnărilor de trafic" pe motive fiscale.
În fine, trebuie să subliniem necesitatea de a se relaţiona procesul negocierilor
între statele europene cu cel angajat în alte organizaţii internaţionale importante.

*
*

*

Uniunea monetară, propunându-şi să genereze o mai mare mobilitate a bunurilor
şi serviciilor, a capitalurilor şi, poate, a persoanelor, în spaţiul european, fondează
aplicarea unor raţionamente fiscale pe două tipuri de consideraţii2: cele care reies din
analiza concurenţei fiscale între colectivităţi teritoriale în cadrul spaţiilor monetare
integrate (state unitare sau federaţii) şi cele care relevă mecanismele concurenţei între
statele naţionale din cadrul unei zone integrate economic.
● Concurenţa fiscală între unităţile locale
Analiza concurenţei fiscale dintre colectivităţile locale, privind fiscalitatea
directă a persoanelor, consumul colectiv şi protecţia socială, arată că mobilitatea
individuală duce la o segregaţie geografică în funcţie de venit, care, în absenţa
repartizării juste a impozitelor şi taxelor, riscă să adâncească într-o manieră cumulativă
inegalităţile de potenţial fiscal între colectivităţi. Privind fiscalitatea întreprinderilor, în
prezent nu este pus clar în evidenţă efectul diferenţelor de fiscalitate asupra alegerilor
de localizare a activităţilor, concurenţa fiscală - în sens larg, incluzând subvenţiile şi
alte facilităţi acordate întreprinderilor - între colectivităţile locale părând vădită. Ea
generează, ca şi pentru prelevările asupra economiilor, fenomene de concentrare
spaţială a activităţilor şi o întărire cumulativă a inegalităţilor de potenţial fiscal; tot ea

2

Ibid.
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este şi la originea câştigurilor facile ale întreprinderilor nou-înfiinţate şi a sporului de
sarcini fiscale ce apasă asupra poziţiilor mai puţin mobile.
● Un joc non-cooperativ între statele membre ale UE
În contextul Uniunii monetare europene, regulile instituţionale şi provocările
care apasă asupra alegerilor guvernelor naţionale sunt de natură să genereze
comportamente oportuniste şi non-cooperante, pe care situaţia şomajului masiv şi
persistent riscă să le facă şi mai atrăgătoare dacă se întăreşte concurenţa pe piaţa
bunurilor şi serviciilor şi pe piaţa financiară şi dacă mobilitatea întreprinderilor se
dovedeşte înşelătoare. Odată cu adoptarea monedei unice, guvernele naţionale pierd
controlul politicii monetare şi al politicii de schimb, care le-au permis, în cadrul
Sistemului Monetar European (SME), de a se folosi de practici non-cooperative vizând
creşterea competitivităţii economiei naţionale în raport cu cele ale partenerilor. În timp
ce coborârile de curs competitive şi "dezinflaţia competitivă" apăreau astfel ca cele
două modalităţi posibile ale aceluiaşi joc non-cooperativ, în cadrul SME, concurenţa
fiscală, prin scăderea sarcinilor asupra întreprinderilor şi asupra costurilor de producţie,
are efecte similare asupra competitivităţii şi devine deci, în cadrul uniunii monetare, o
armă cu atât mai atrăgătoare cu cât unificarea monetară va întări consecinţele în termeni
de repartiţie spaţială a activităţilor şi a locurilor de muncă. În plus, constrângerea pe
care o exercită Pactul de stabilitate şi de creştere asupra politicilor bugetare naţionale,
care constituie singurul instrument de politică macroeconomică în mâinile guvernelor,
ar putea să facă şi mai atrăgătoare perspectivele concurenţei fiscale, în măsura în care o
relansare prin relaxarea fiscalităţii ar stimula mai mult creşterea poziţiei prelevărilor
decât o creştere a cheltuielilor publice, generând o reducere a deficitului public, dar în
detrimentul partenerilor.

2. Eterogenitatea sistemelor fiscale din ţările membre ale
UE
Aşa cum se cunoaşte, maniera cea mai obişnuită de a compara fiscalităţile
naţionale este observarea unor indicatori globali: presiunea fiscală şi structura
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prelevărilor obligatorii3. Aceşti indicatori "comozi" sunt totuşi înşelători de două ori;
pe de o parte, ei sunt sensibili la gradul de socializare a anumitor cheltuieli importante,
precum cele cu sănătatea, educaţia etc. şi la tehnicile de finanţare a anumitor politici,
precum politica familială, politica locuinţelor etc., iar pe de altă parte, ei nu ţin seama
de incitările ce acţionează asupra alegerilor diferitelor categorii de contribuabili, care
nu depind, de ratele medii ale prelevării, ci de rate marginale efective, a priori, fără
legătură cu precedentele.
● Ratele presiunii fiscale globale
Figurile 2.1., 2.2. şi 2.3. arată că rata presiunii fiscale globale - ratio din totalul
încasărilor din prelevările obligatorii din PIB - a cunoscut o creştere constantă în toate
ţările UE, de mai multe decenii. Totuşi, ultimii ani au înregistrat o anumită stabilizare
în cea mai mare parte a ţărilor, întreruptă de recesiunea de la începutul anilor '90 şi de
necesitatea, în Europa, de a respecta criteriile finanţelor publice ale Tratatului de la
Maastricht. Cu privire la acest indicator, observăm că Franţa se situează puţin deasupra
mediei ţărilor membre ale UE, stabilizarea ratei presiunii fiscale globale fiind mai puţin
netă.
● Structura prelevărilor obligatorii
Compararea structurilor naţionale ale prelevărilor obligatorii după natura
prelevărilor - clasificare într-un fel arbitrară şi care nu reflectă în mod necesar incidenţa
economică a prelevărilor - subliniază marea eterogenitate a ţărilor europene în materie
de fiscalitate (figura 2.4.). Franţa apare singulară, mai ales în partea „slabă” a
încasărilor impozitului direct asupra veniturilor persoanelor şi în importanţa
prelevărilor asupra salariilor (cotizaţii sociale). Această singularitate trebuie
revitalizată, în măsura în care cotizaţiile sociale salariale se "înrudesc" cu prelevarea în
privinţa sursei veniturilor. În plus, creşterea puterii Contribuţiei sociale generalizate
(CSG), a cărei poziţie e mult mai largă decât cea a cotizaţiilor sociale pe care ea le-a
înlocuit - mai ales la începutul lui 1998 - atenuează sensibil singularitatea franceză:
sistemul fiscal francez apare azi mai apropiat de cel al ţărilor partenere, cu o dublă
prelevare asupra veniturilor persoanelor - o prelevare proporţională, la sursă (origine),
cu o rată moderată asupra aproape tuturor veniturilor (CSG + RDS) şi o prelevare
puternic progresivă asupra veniturilor medii şi ridicate (impozitul pe venit al
3

Ibid.
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persoanelor), plătit de aproximativ jumătate din centrele fiscale, ale căror rate
marginale cele mai ridicate sunt printre cele mai mari din Europa.

Fig. nr. 2.1. Statistica încasărilor fiscale, OCDE, 1997, Grup de ţări (1) şi media pe UE
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Fig. nr. 2.2. Statistica încasărilor fiscale, OCDE, 1997, Grup de ţări (2)
şi media pe UE

Fig. nr. 2.3. Statistica încasărilor fiscale, OCDE, Grup de ţări (3) şi media pe UE
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Fig. 2.4. Structura prelevărilor obligatorii în 1996
(în % din încasări fiscale şi totale)

3. Impozitul pe venit în ţările membre ale Uniunii
Europene
Impozitul pe venit ocupă o importanţă aparte în sistemul fiscal al oricărui stat, el
fiind fără îndoială, important din punct de vedere psihologic, deoarece contribuabilul
resimte direct prelevarea asupra veniturilor sale. Prin aceasta, impozitul pe venit se
deosebeşte de impozitul pe societăţi sau de TVA, al căror impact fiscal se poate
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repercuta parţial prin intermediul preţurilor bunurilor şi facturilor asupra altor agenţi
economici.
Impozitarea veniturilor şi a patrimoniilor persoanelor respectă, în toate statele
membre4, principiul rezidenţei: contribuabilul este supus legislaţiei fiscale naţionale a
statului în care îşi are rezidenţa şi e ţinut să achite impozitele ce-i revin, oricare ar fi
provenienţa geografică a veniturilor sale. În prezent nu mai există nici un obstacol
teoretic în calea permanenţei sistemelor naţionale distincte şi eventual foarte disparate
de impozitare a veniturilor, în afară de constrângerile generate de mobilitatea
rezidenţială a cuplurilor. Într-adevăr, în ciuda afirmării principiului liberei circulaţii a
persoanelor în interiorul Uniunii Europene şi a posibilităţii teoretice oferite tuturor
cetăţenilor Uniunii Europene de a-şi alege rezidenţa şi de a lucra în ţara membră pe care
o aleg, mobilitatea rezidenţială a persoanelor rămâne slabă printre statele Uniunii
Europene; şi persistenţa obstacolelor culturale, lingvistice şi de altă natură incită la
previziunea că ea nu ar trebui să crească în mod considerabil pentru majoritatea
populaţiei în anii următori.
Este adevărat, unele categorii sunt mai mobile decât altele: pe de o parte,
lucrătorii cel mai puţin calificaţi, pe de altă parte, cadrele superioare, anumite categorii
profesionale şi titulare de venituri mari. Dar aceste categorii au fost întotdeauna relativ
mai mobile decât altele şi nici realizarea pieţei unice, nici punerea în aplicare a
Tratatului de la Maastricht în această materie nu par să mărească amploarea acestor
fenomene. În plus, mobilitatea rezidenţială motivată de factori fiscali apare azi limitată
la marginile frontaliere ale statelor, pe de o parte şi la titularii de venituri foarte mari
sau de patrimonii mobile, pe de altă parte. Dimpotrivă, constrângerile de mobilitate sunt
cu siguranţă mai puternice pentru veniturile din economii decât pentru veniturile din
muncă. Ca regulă generală, taxarea, în ţara de rezidenţă, a veniturilor din economii
străine se bazează pe principiul declaraţiei voluntare. Doar ţările care dispun de un
sistem complet de schimburi de informaţii pot repera ieşirile de capital. În caz contrar,
aceste venituri sunt aproape în totalitate defiscalizate. De unde, tentaţia de a le plasa în
străinătate. Procesul de armonizare a fost relansat prin propunerea Comisiei de a
instaura o rată de reţinere la sursă de minimum 20 % din dobânzile asupra economiilor
sau de a coopera în schimbul de informaţii cu statele membre asupra non-rezidenţilor
deţinători de economii.

4

Ibid.
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Impozitul pe venit reprezenta, în medie, în ţările UE, 11,3 % din PIB în 1996.
Importanţa sa a prosperat net, în valoare relativă, din anii 60: atunci nu era decât 6 %
din PIB. Această evoluţie s-a manifestat mai ales în anii 70; ea s-a relansat în ultimele
două decenii.
Pe lângă această medie, situaţiile sunt foarte diferite în funcţie de state. Astfel,
ponderea impozitului pe venit în PIB se situează între 5 % în Grecia şi 27,8 % în
Danemarca. Grosso modo, putem distinge trei tipuri de ţări

în care ponderea

impozitului pe venit este superioară, inferioară sau se încadrează în media europeană:
-

Belgia, Danemarca, Finlanda şi Suedia au un impozit pe venit a cărui pondere
este deosebit de importantă;

-

Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Marea Britanie se situează
în media europeană;

-

Ponderea pe venit e slabă în Franţa, Grecia, Portugalia, Spania, Austria.

Tabel nr. 3.1. Ponderea impozitului pe venit al persoanelor fizice în statele U.E. (în
% din PIB)

1990

1993

1996

Germania

10,10

10,58

9,4

Austria

8,59

9,39

9,2

Belgia

14,13

13,64

14,3

Danemarca

25,61

26,44

27,8

Spania

7,48

8,40

7,7

Finlanda

17,49

16,24

16,9

Franţa

5,18

6,10

6,4

Grecia

5,09

3,72

5,0

Irlanda

11,11

11,32

10,5

Italia

10,29

11,87

10,8

Luxemburg

10,21

9,13

9,8

Olanda

11,01

12,05

7,6

Portugalia

4,92

6,27

6,6

Marea

10,38

9,29

9,3

Britanie
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Suedia

21,41

18,28

18,8

11,53

11,51

11,3

[Sursa: Statisticile încasărilor publice, OCDE, 1998]

Venitul persoanelor fizice provine din diferite surse: venituri din muncă, venituri
mobiliare, venituri funciare, transferuri sociale etc., în fiecare stat, legislaţia fiscală
determinând venituri categoriale care constituie baza impozabilă cu titlu de impozit pe
venit. Din acest venit brut impozabil sunt deduse diferitele abateri pentru a obţine
venitul net impozabil. Intră apoi în calcul unitatea de taxare care poate fi, în funcţie de
ţară, individul sau familia (menajul). În fine, impozitul e calculat prin aplicarea unui
barem venitului net impozabil, contribuabilul putând, în anumite cazuri, să beneficieze
de deduceri de impozit numite credite de impozit.

4. Înlesniri acordate la impunerea veniturilor
în ţările Uniunii Europene
Încercând să oferim o imagine generală asupra diferitelor venituri care intră în
baza impozabilă, pentru fiecare ţară din Uniunea Europeană, vom recurge la redarea
unor elemente specifice în tabelul 4.1. El reia principalele categorii de venituri:
veniturile profesionale, mobiliare, funciare, de înlocuire (asigurare, şomaj şi pensie de
vârstă), de transfer (alocaţii familiale şi diverse ajutoare sociale) şi alte venituri diverse
(pensii alimentare ş.a.).
Veniturile din primele trei categorii (profesionale, mobiliare şi funciare) sunt
impozabile în toate ţările Uniunii Europene5. Totuşi, în anumite ţări, veniturile
mobiliare suportă un pre-profit care este liberator. În acest caz, veniturile mobiliare nu
sunt incluse în baza impozabilă. Se observă acest lucru în Austria, Belgia, Franţa,
Grecia, Italia, Portugalia, Finlanda şi Suedia pentru dobânzi şi în Austria, Belgia,
Danemarca, Portugalia pentru dividende. În Belgia, veniturile funciare fac obiectul nu
numai al unei impozitări cu titlu de impozit al persoanelor fizice, dar şi al unei taxări cu
pre-profit numită pre-profit imobiliar. Acesta este determinat pe baza venitului

5

Ibid.
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cadastral, adică a „venitului mediu net normal într-un an”. Nu există sistem echivalent
în alte ţări ale Uniunii Europene.
Diferenţele de tratament fiscal ale veniturilor din statele membre sunt mult mai
importante atunci când luăm în considerare veniturile din plasamente: dacă pensiile
sunt impozitate în toate ţările Uniunii Europene, dimpotrivă alocaţiile de şomaj nu sunt
impozabile în trei ţări (Austria, Germania şi Portugalia).
Diferenţele dintre statele membre sunt încă şi mai marcante dacă luăm în
considerare veniturile din plasamente: alocaţiile familiale sunt impozabile doar în două
ţări (Grecia şi Spania), iar ajutoarele sociale în şase (Danemarca, Grecia, Luxemburg,
Ţările de Jos, Spania şi Marea Britanie). În ce priveşte pensiile alimentare, ele sunt
impozabile în zece state membre (Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia,
Irlanda, Ţările de Jos, Spania, Suedia, Marea Britanie).
Există numeroase înlesniri fiscale în diferitele ţări ale Uniunii Europene.
Obiectivul lor este:
(1) de a înţelege cel mai bine capacitatea contributivă a contribuabilului, permiţându-i
să deducă cheltuielile indispensabile obţinerii venitului – e cazul deducerii
sarcinilor profesionale;
(2) de a influenţa comportamentul indivizilor – este cazul provocărilor fiscale asupra
anumitor produse de economie sau asupra titlurilor de investiţii. Există întotdeauna
un conflict latent între grija puterilor publice de a simplifica şi a face mai
transparent sistemul fiscal de o manieră care să reducă posibilităţile de evaziune şi
dorinţa lor de a apropia cât mai bine capacitatea contributivă sau de a utiliza
abaterile fiscale în scopuri incitative. Înlesnirile pot lua două forme. Înlesnirile
forfetare nu sunt legate de cheltuielile reale suportate de contribuabil, dar sunt
acordate automat tuturor celor care îndeplinesc condiţiile cerute în virtutea unei
dispoziţii legale. Invers, înlesnirile neforfetare sunt calculate prin raportare la
cheltuielile efectuate în mod real de contribuabil şi se stabilesc fie asupra
venitului, fie asupra impozitului datorat, în funcţie de ţară.
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Tabel nr. 4.1. Determinarea bazei impozabile în ţările Uniunii Europene

Venituri imobliare

da

da

da

Austria

da

da* **

da

da

Belgia

da

da* **

da

da

da

da

da**

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da*

da

da

da

Franţa

da

da

da

da

da

Grecia

da

da*

da

da

da

Irlanda

da

da

da

da

da

Italia

da

da*

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da* **

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da*

da

da

da

Danem
arca
Spania
Finland
a

Luxem
burg
Olanda
Portuga
lia

Venituri

uri

diverse

familiar
Ajutor
e

Pensie

re şomaj

înlocuire

da

re
Altele

nia

Transfer

social
alimenta

Germa

de

Asigura

Ţara

profesionale
da

Venituri

Venituri mobiliare

Venituri

da

da

da

da

da

da

da

da

da
da

da
da

da

da
da

da

Marea
Britani
e
Suedia

* reţinută la sursa liberatorie pe dobânzi
** reţinută la sursa liberatorie pe dividende
[Sursa: Euromod 1997 & OCDE, 1998]
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da

da

Înlesnirile pentru cheltuieli profesionale se regăsesc în cea mai mare parte a
Uniunii Europene. Ele pot fi calculate forfetar sau pot face obiectul unei deduceri pe
baza cheltuielilor reale, cele două sisteme coexistând uneori în interiorul aceleaşi ţări.
Doar trei ţări nu admit nici o abatere specifică pentru cheltuielile profesionale: Italia,
Portugalia şi Marea Britanie. Grecia acordă o înlesnire prin intermediul unui barem
(tranşa exonerată e majorată cu echivalentul a 10,7 % din SMO). Franţa, Olanda şi
Spania acordă înlesniri relativ importante: 10 % în Franţa (din salariul net), 8 % în
Olanda şi 5 % în Spania. Totuşi, aceste ţări au inclus un plafon de deducere în legislaţia
lor. În celelalte ţări înlesnirile acordate sunt mult mai mici: de la 0,6 % din SMO în
Austria, la 3,5 % din SMO în Germania.

Tabel nr. 4.2. Înlesniri pentru cheltuieli profesionale în ţările Uniunii Europene
(1996)
Ţara

Înlesniri

Germania

Înlesnire forfetară 2000 DEM / 3,5 % din SMO

Austria

1800 ATS / fie 0,6 % din salariul mediu/muncitor

Belgia

Abatere forfetară după un barem (limitat la 110000
BET/soţ) sau cheltuieli reale

Danemarca Cheltuieli reale
Spania

5 % din salariul brut cu maxim 250000 ESP

Finlanda

Înlesnire forfetară (3 % din salariul brut cu maxim
500 FMK) sau cheltuieli reale dacă suma este
superioară

Franţa

Cheltuieli reale sau 10 % din salariul net: maxim
76010 FRF

Grecia

Înlesnire 300000 DRS (fie 7 % din SMO) acordată
printr-un barem (tranşa exonerată este majorată cu
300000 DRS în raport cu baremul de bază)

Irlanda

Cheltuieli reale

Italia

Fără înlesniri specifice

Luxemburg 21000 LUF (fie 2 % din SMO)
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Ţara

Înlesniri

Olanda

8 % din salariul anual cu maximum de 2507 NGL

Portugalia

Fără înlesniri specifice

Marea

Fără înlesniri specifice

Britanie
Suedia

Cheltuieli reale plecând din momentul în care sunt
superioare sumei de 1000 SEK (şi 6000 SEK pentru
cheltuieli de deplasare)

[Sursa: Situaţia salariaţilor cu privire la impozitul şi
transferurile sociale, OCDE, 1997]
În anumite ţări, ca Franţa (care e deosebit de generoasă), Belgia, Luxemburg sau
Spania există în plus o înlesnire specifică pentru salariaţi, destinată să compenseze cea
mai mică posibilitate de fraudă.
În cele din urmă, înlesnirile neforfetare, adesea plafonate, privesc în mod
principal deducerea dobânzilor vărsate pentru achiziţionarea rezidenţei principale
(reşedinţei), primele de asigurare de viaţă şi donaţiile către organizaţiile de binefacere
(a se vedea tabelul 10.3.3.).
Tabelul nr. 4.3. Exemple de înlesniri neforfetare acordate în câteva din ţările
Uniunii Europene (1996)
Ţara

Înlesniri

Germania

- Dobânzi de împrumut aferente achiziţionării
reşedinţei principale;
- Cotizaţii cu regim de pensie sau asigurări de viaţă.

Belgia

- Dobânzi ale unor împrumuturi ipotecare;
- Pensii alimentare;
- Anumite donaţii;
- Cheltuieli pentru întreţinerea copilului (cu anumite
condiţii).

Danemarc

- Cotizaţii / prime vărsate în sistemele de pensionare

a

privată;
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Ţara

Înlesniri
- Dobânzi vărsate (diferite dobânzi percepute şi de
chirii imputate);
- Cotizaţii sindicale.

Spania

- Planuri de pensie;
- Dobânzi şi alte cheltuieli de finanţare ale
capitalurilor

obţinute

pentru

achiziţionarea

reşedinţei principale a contribuabilului;
- Cotizaţii la sindicate.
Franţa

- Dobânzi de împrumut aferente achiziţionării unei
reşedinţe principale;
- Cheltuieli relative referitoare la reparaţiile mari ale
locuinţei principale;
- Cheltuieli de întreţinere a copilului.

Grecia

- Cheltuieli medicale şi de spitalizare;
- Dobânzi vărsate pentru achiziţionarea unei
reşedinţe principale;
- Daruri (donaţii) către organizaţiile de binefacere;
- Prime de asigurare de viaţă;
- Cheltuieli cu întreţinerea copilului.

Irlanda

- Dobânzi vărsate pentru achiziţionarea, construcţia
sau ameliorarea (îmbunătăţirea) reşedinţei principale
- Înlesniri cu titlu de asigurare de boală.

Italia

- Dobânzi ale împrumuturilor ipotecare;
- Cheltuieli medicale;
- Asigurări voluntare.

Olanda

- Dobânzi ipotecare, mai puţin chirii imputate;
- Daruri (donaţii) către organizaţiile de binefacere;
- Cotizaţii plătite cu regim de pensii private;
- Cheltuieli medicale.

Marea

- Cotizaţii la anumite pensii private;

Britanie

-

Dobânzi

asupra

împrumutului

privind

achiziţionarea sau îmbunătăţirea unei locuinţe.
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5. Baremuri de impozitare a veniturilor în ţările Uniunii Europene
Toate ţările din Uniunea Europeană exonerează contribuabilii ale căror venituri
sunt cele mai scăzute. Această exonerare se poate face fie prin acordarea de înlesniri
forfetare, fie prin existenţa unei tranşe exonerate de impozit sau chiar prin acordarea de
credite de impozit6.
Tabelul următor arată totuşi că pragul minim de impozitare, exprimat în funcţie
de salariul mediu, este foarte diferit în funcţie de ţară. Pot fi distinse trei feluri de
profiluri:
1. Ţările care au un prag minim de impozitare relativ scăzut. Este cazul Austriei,
Danemarcei, Italiei, Portugaliei şi al Suediei.
2. Ţările care se situează pe o poziţie intermediară: Franţa, Germania, Marea Britanie,
Irlanda, Luxemburg, Spania.
3. Ţările unde pragul de neimpozitare este foarte ridicat: Finlanda şi Grecia.
Tabelul nr. 5.1. Pragul de impozitare în ţările Uniunii Europene

Ţara

Suma (în % din SMO)
Sistemul
Celibatari

Cupluri căsătorite

Germania

TE

21

21

Austria

CI

3

3

Belgia

A

18,5

14,6

Danemarc

CI

1,5

1,5

CI+TE

21,3

21,3

Finlanda

TE

31

31

Franţa

TE

21

21

Grecia

TE

46

46

Irlanda

A

18,7

18,7

Italia

CI

2,2

2,2

Luxembur

TE

23

23

a
Spania

g
6

Ibid.
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Olanda

A

12,4

12,4

Portugalia

CI

2,5

1,9

Marea

A

23,6

23,6

A

4,4

4,4

Britanie
Suedia

[Sursa: OCDE, 1997]
A – înlesnire; CI – credit de impozit; TE – tranşă exonerată.

Baremul de impozit permite determinarea sumei din impozitul care va fi plătit
pentru fiecare nivel de venit impozabil. Principalele caracteristici ale baremurilor în
vigoare pentru veniturile din 1996 figurează în tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 5.2. Caracteristicile baremurilor de impozitare în ţările Uniunii
Europene

Prag
de

Nu
Ţara

măr

Rata

de

minim

tran

ă

Rata
maximă

Tranşa impozi
exoner

tare

ată

(în %

şe

din
SMO)

Germani
a
Austria

5

Prag
corespun
zător
tranşei
cele mai
ridicate
(multiplu
de SMO)

29,5 %

53 %

Da

21 %

2,1

10 %

50 %

Nu

3%

2,4

Belgia

14,6
7

28 %

58 %

Nu

sau

2,3

18,5 %
Danemar
ca
Spania

3
18

12 %

32 %

43 %

63 %

20 %

56 %

21

Nu

1,5 %

0,98

Da

21,3 %

4,7

Finlanda

7%
7

25,79
%

[Sursa:
1997]

39 %
57,79 %

Da

31 %

2,1

Franţa

7

10,5 %

54 %

Da

21 %

2,4

Grecia

6

5%

45 %

Da

36 %

5,3

Irlanda

2

27 %

48 %

Nu

18,7 %

0,7

Italia

7

10 %

51 %

Nu

2,2 %

8,4

18

10 %

50 %

Da

23 %

1,3

3

6,35 %

60 %

Nu

12,4 %

1,6

4

15 %

40 %

Nu

2,5 %

4,6

3

20 %

40 %

Nu

23,6 %

1,6

Nu

4,4 %

1,0

Luxemb
urg
Olanda
Portugali
a
Marea
Britanie
Suedia

100
SEK
100
2

SEK
+31,6
% din
salariul
but

OCDE,

100 SEK
+25 % din
salariul
but
100 SEK
+56,6 %
din
salariul
but

În toate ţările Uniunii Europene, impozitul este progresiv: tranşele succesive pe
venit sunt impozitate cu rate marginale crescânde astfel încât rata medie să crească
odată cu nivelul venitului. Totuşi, aşa cum arată tabelul de mai sus, există mari
diferenţe între baremele diferitelor ţări ale Uniunii Europene. Ratele minime variază
între 5 % în Grecia şi 43 % în Danemarca; ratele maxime variază între 40 % în
Portugalia şi 60 % în Olanda.
Numărul de tranşe variază şi el puternic, de la o ţară la alta: anumite ţări, ca de
exemplu Irlanda, Suedia, Olanda şi Marea Britanie au un număr restrâns de rate. Altele,
dimpotrivă, au un număr ridicat (Spania, Luxemburg). Doar Germania are un sistem
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original în care, pentru veniturile medii (a doua şi a treia tranşă), rata marginală de
impozitare este o funcţie crescătoare monotonă a nivelului venitului.
Suedia are un barem cu două tranşe. Pentru prima tranşă, suma impozitului este
forfetară şi egală cu 100 SEK; pentru a doua tranşă, este vorba de aceeaşi sumă a
impozitului, majorată cu 25 % din salariul brut. Progresivitatea impozitului nu este,
deci, asigurată decât în cea de-a doua tranşă. Totuşi, prima tranşă nu priveşte decât
salariile inferioare nivelului salariului muncitorului mediu. În plus, se plătesc taxele
locale, relativ ridicate, ca şi în celelalte ţări scandinave (31,65 % în medie pentru
Suedia).
În Olanda, rata marginală de impozitare trece de la 6,35 % pentru prima tranşă (
la un progres corespunzător de 80 % din salariul muncitorului mediu) la 50 % pentru a
doua tranşă şi 60 % pentru cea de a treia tranşă. În realitate, prima tranşă de impozit pe
venit este foarte ridicată în Olanda, pentru că include, pe lângă rata marginală a
impozitului pe venit şi o contribuţie (cu o rată de 29,25 % în 1998) destinată să
finanţeze securitatea socială, pe deasupra cotizaţiilor sociale.
Totuşi, în cea mai mare parte a ţărilor Uniunii Europene, tendinţa ultimilor ani
este de a reduce ratele maximale maxime. Astfel, aceste rate au scăzut între 1996 şi
1998 în Danemarca (32 % → 31 %), Finlanda (7 % → 6 %), Irlanda (48 % → 46 %),
Luxemburg (50 % → 46 %) şi în Italia (51 % → 45 %). Ratele minime au scăzut în
aceeaşi perioadă, în Danemarca (12 % → 10 %), Finlanda (7 % → 6 %), Irlanda (27 %
→ 24 %), Luxemburg (10 % → 6 %); ele au crescut în Olanda (6,35 % → 8,85 %) şi
Italia (10 % → 19 %). Cât despre numărul de tranşe, el a scăzut în Spania (18 → 11) şi
Italia (7 → 5).

6. Presiunea impozitului asupra societăţilor în ţările UE
O analiză, fie şi sumară, vizând unele probleme ale impunerii societăţilor din
spaţiul UE, reflectă aspecte din cele mai interesante, de înaltă relevanţă în planul
concurenţei fiscale intracomunitare. Ţinta demersului nostru o constituie redarea
câtorva referiri privind tocmai aspectele în cauză.
Exceptând Luxemburgul, Italia şi Marea Britanie, impozitul

pe profitul

societăţilor nu reprezintă decât o mică parte din încasările fiscale ale statelor ţărilor
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membre (tabel 10.5.1.), chiar dacă ponderea sa în cadrul încasărilor fiscale a crescut în
cursul ultimilor 10 ani în majoritatea ţărilor (+0,2 puncte, în medie). În jumătate din ţări
(vezi figura nr. 10.5.1.) încasările fiscale au crescut: Belgia, Danemarca, Grecia,
Irlanda, Portugalia, Austria, Finlanda şi Suedia, în cealaltă jumătate (vezi figurile 6.2. şi
6.3.) ele au scăzut.

Tabel nr. 6.1. Impozitul pe profitul societăţilor, în % din încasările totale

1985

1990

1993

1995

1996

Germania

4,5

4,8

3,6

2,8

3,8

Austria

3,5

3,6

3,5

3,7

4,7

Belgia

5,4

5,6

4,8

6,7

6,8

Danemarca

4,9

3,2

4,4

4,1

4,6

Spania

5,2

8,8

5,7

5,5

5,9

Finlanda

3,5

4,6

2,7

5,3

6,7

Franţa

4,5

5,3

3,4

3,7

3,8

Grecia

2,7

5,4

5

6,2

6,3

Irlanda

3,2

5

8,1

8,5

9,6

Italia

9,2

10

8,5

8,7

9,2

Luxemburg

17,7

15,9

16,3

17,5

16

Olanda

7

7,5

7

7,5

9,5

Portugalia

nd

8

7,2

8

9,5

12,5

10,8

7,2

9,5

10,5

3,5

3,1

4,5

6,1

5,6

Marea
Britanie
Suedia

[Sursa: OCDE, 1998]
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Fig. nr. 6.1. Impozitul pe profitul societăţilor în % din PIB, unde încasările sunt
superioare mediei

Fig. nr. 6.2. Impozitul pe profitul societăţilor, în % din PIB, unde încasările sunt
apropiate de medie

Fig. nr. 6.3. Impozitul pe profitul societăţilor, în % din PIB, unde încasările sunt
inferioare mediei
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În acelaşi timp, ansamblul ţărilor UE a cunoscut o diminuare a ratelor de impunere
(tabelul 6.2.), scăderile cele mai semnificative fiind în Austria, Suedia şi Finlanda. Aşa
cum se observă în continuare, compararea ratelor de impunere între ţări nu permite o
pronunţare netă asupra deosebirilor de presiune fiscală ce apasă asupra întreprinderilor
ce activează în diferitele ţări ale Uniunii Monetare şi nu constituie deci un indicator al
provocării spre delocalizare.
Tabel nr. 6.2. Rata impozitului societăţilor în cele 15 ţări ale UE

1990

1991

1993

1994

1997

50/36*

50/36*

50/36*

45/30*

45/30*

Austria

61,5

30

30

34

34

Belgia

43

39

39

39

39

Danemarc

40

38

38

34

34

Spania

35

35

35

35

35

Finlanda

40

23

25

25

28

Franţa

37/42*

34/42*

34

33,3

33,3

Grecia

46

46

46

40

40

Irlanda

43

43

40

40

38

Italia

36

36

36

36

36

Luxembur

34

33,33

33,33

33,33

33

35

35

35

35

35

36,5

36

36

36

36

35

34

33

33

33

52

30

30

28

28

Germania

a

g
Olanda
Portugalia
Marea
Britanie
Suedia

[Sursa: Comisia Comunităţilor europene. Prima rată indică rata
de impunere pe profitul reinvestit (nedistribuit) şi a doua, rata de
impunere pe profitul distribuit]
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Evaluarea diferenţelor de fiscalitate între ţări este relativ complexă, cu atât mai
mult cu cât fiecare întreprindere (sau chiar fiecare investiţie) reprezintă un caz
particular. Întreprinderile, pentru că ele sunt impozitate în ţara de rezidenţă, sunt supuse
fie regimului fiscal de drept comun care, în practică, se aplică majorităţii
întreprinderilor rezidente ale unui stat, fie unui regim privilegiat (zone sau activităţi
specifice). Dispoziţiile care guvernează aceste regimuri sunt numeroase şi, singură,
comparaţia între ratele de impozitare dintre state nu este suficientă pentru a se pronunţa
asupra diferenţelor de presiune fiscală ce apasă asupra întreprinderilor. De asemenea,
trebuie să se ţină cont de modul de calcul al bazei impozabile, acestea depinzând, între
altele, de reglementările privind amortizarea.
Pentru întreprinderile care activează în mai multe state membre, trebuie să se
ţină cont, în plus, de regimul fiscal al ţării de rezidenţă a societăţii mamă (fie de drept
comun, fie derogatoriu), dar şi de cel al ţării în care se găseşte filiala şi de interacţiunea
dintre cele două regimuri. În cele ce urmează se utilizează o măsură de diferenţiere
fiscală, numită cost de capital, care permite luarea în calcul a principalelor dispoziţii
conţinute de regimul fiscal de drept comun al statelor. Această măsură dă o informaţie
asupra provocării pentru o întreprindere de a investi într-o ţară dată. Ţinându-se cont de
multitudinea regimurilor privilegiate, acestea nu sunt luate în considerare în calculele
costului de capital. Dimpotrivă, trebuie ţinut cont de principiile de impozitare a
veniturilor transnaţionale. Altfel spus, se va calcula costul capitalului în acelaşi timp
pentru investiţiile din interiorul fiecărui stat şi pentru investiţiile internaţionale. În
aceste două cazuri, redăm o scurtă perspectivă asupra legislaţiilor naţionale şi
internaţionale.

 Sistemele naţionale
În prezent, există o mare eterogenitate a sistemelor de taxare a beneficiilor
(profiturilor) între ţările UE. Pentru ceea ce reprezintă barem de impunere, ratele
minimale (tabel 6.3.) variază de la 28 % pentru Finlanda şi Suedia, la mai mult de 40 %
pentru Germania, Belgia şi Franţa. Numai Germania taxează în mod diferit beneficiile
reinvestite şi cele redistribuite. În anumite cazuri, ca Irlanda, Luxemburg, Marea
Britanie, rata de impunere depinde de totalul beneficiului impozabil. Determinarea
bazei impozabile variază şi ea în funcţie de ţară. De exemplu, dacă provizioanele pentru
creşterea preţurilor sunt autorizate în Franţa, ele nu sunt permise în Germania.
Dimpotrivă, toate ţările autorizează deductibilitatea dobânzilor. Amortizarea activelor
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corporale este în general autorizată în toate statele, dar modurile de calcul variază după
ţară şi după tipul de active (tabel 6.4.). În ce priveşte utilajele, de exemplu, cea mai
mare parte a ţărilor utilizează un sistem de amortizare degresiv. Doar Italia, Ţările de
Jos şi Austria autorizează o amortizare liniară, Germania, Belgia şi Franţa autorizând
un sistem mix care se dovedeşte mai generos decât cel al vecinilor lor. Contrar, activele
incorporabile nu sunt amortizate în Franţa, în timp ce sunt amortizate în celelalte ţări
europene. În fine, cu privire la regulile referitoare la reporturile, înainte şi după, ale
deficitelor variază în funcţie de ţări.

Tabel nr. 6.3. Rate nominale de impunere a societăţilor (1998)

Societăţi rezidente
Germania

(1)

47,47/31,61

Austria(2)

34

Belgia(3)

40,17

Danemarca

34

Spania(4)

35

Finlanda

28

Franţa(5)

41,66

Grecia(6)

35

Irlanda(7)

25 dacă beneficiile ≤ 50000 £IR
32 dacă beneficiile > 50000 £IR

Italia(8)

37

Luxemburg

20 % din beneficiu [1 – 400000 Flux]
8000 Flux + 20 % din beneficiu [400000 –
600000 Flux]
30 %(9) din beneficiu > 600000 Flux

Olanda
Portugalia

35
(10)

34

Marea

21 % dacă beneficiul < 300000 £

Britanie

331/2 dacă beneficiul este între 300000 £ 1500000 £
31 % dacă beneficiul este > 1500000 £

28

Suedia

28

[Sursa: European Tax Handbook, IBFD publication, 1998, Fiscalitatea
Statelor membre ale UE, Dicţionar permanent fiscal (1998)]
(1)

Prima rată se aplică profitului reinvestit, a doua beneficiilor
(profitului) distribuit. Aceste rate ia în calcul majorarea cu titlul de taxă
de solidaritate de 5 %.
(2)
O rată de 22 % aplicată societăţilor de finanţe a PME (capital risc). De
altfel, în funcţie de cifra lor de afaceri, societăţile sunt supuse unui total
maxim din IS.
(3)
Această rată ia în calcul majorarea contribuţiei complementare de
criză de 3 %. Ratele sunt reduse în funcţie de nivelul beneficiilor
realizate.
(4)
Pentru PME (CA < 10 MF) această rată este de 30 % pentru partea din
baza impozabilă < 600000 F şi 35 % peste aceasta.
(5)
Această rată ia în calcul supraîncărcarea de 10 % şi 15 %. Pentru
PME (CA < 50 MF) această rată este de 20,1 % pe un maximum de
200000 F din beneficiile reinvestite şi de 36,66 % (pentru o majorare de
15 %) asupra altor beneficii.
(6)
Aceste rate se aplică al SA ale căror acţiuni sunt cotate la Athenes şi
la SRL. Pentru SA necotate şi pentru bănci această rată este de 40 %.
(7)
O rată redusă de 10 % se aplică anumitor activităţi industriale, de
informatică etc. şi sunt de asemenea, acordate filialelor societăţilor
străine.
(8)
Pentru beneficiile nedistribuite, o rată de 19 % se aplică pe fracţiunea
beneficiilor corespunzând remunerării creşterii activului net. Rata medie
de impunere a ansamblului beneficiului nu poate fi mai mică de 27 %.
(9)
Această rată include o suprataxă de 4 % în profitul fondului de salarii.
(10)
O rată de 27,5 % este aplicată societăţilor de investiţii imobiliare.

Tabelul nr. 6.4. Reguli de amortizare

State
membre
Germania

Austria

Belgia

Utilaje

Imobile

Amortizare liniară şi

Amortizare liniară sau

degresivă

amortizare degresivă

Amortizare liniară

Amortizare liniară

obligatorie

obligatorie

Amortizare liniară de

Amortizare liniară de

drept comun sau

drept comun sau

29

degresivă pe opţiune

degresivă pe opţiune

Danemarc

Amortizare degresivă de

Amortizare liniară

a

30 %

obligatorie

Amortizare liniară de
Spania

drept comun sau
degresivă pe opţiune

Amortizare liniară
obligatorie

Finlanda

Amortizare degresivă

Amortizare degresivă

Franţa

Amortizare liniară

Amortizare liniară

Grecia

Amortizare liniară

Amortizare liniară

Amortizare liniară

Amortizare liniară

obligatorie

obligatorie

Italia

Amortizare liniară

Amortizare liniară

Luxembur

Amortizare liniară sau

g

amortizare degresivă

Olanda

Amortizare liniară

Amortizare liniară

Portugalia

Amortizare liniară

Amortizare liniară

Irlanda

Marea
Britanie

Amortizare degresivă
Amortizare liniară de

Suedia

drept comun sau
degresivă pe opţiune

Amortizare liniară

Amortizare liniară
obligatorie
Amortizare liniară
obligatorie

[Sursa: European Tax Handbook, IBFD publication, 1998,
Fiscalitatea Statelor membre ale UE, Dicţionar permanent fiscal (1998)]
 Mecanismele de integrare a impozitului pe societăţi şi a impozitului pe venit
Ar trebui ca în calcule să se integreze, în mod riguros, caracteristicile sistemelor de
impozitare a persoanelor căci ele sunt acţionarii care deţin, în cele din urmă,
întreprinderile. Într-adevăr, remuneraţiile care le sunt vărsate de către întreprinderi – fie
sub formă de dividende, plată de dobânzi sau de plus valoare – sunt impozitate, ceea ce
afectează randamentul investiţiilor. Acţionarii pot fi supuşi unei presiuni fiscale diferite
în funcţie de ţara de rezidenţă, dar şi în interiorul aceluiaşi stat, în funcţie de modul de
plasament, ceea ce face deosebit de complexă interpretarea interacţiunilor între
impozitul pe societăţi şi impozitarea persoanelor. În măsura în care dorim să ne
concentrăm atenţia asupra impozitului pe societăţi, nu se ţine cont de impozitarea
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personală asupra veniturilor capitalului. Dimpotrivă, modul de integrare a impozitului
pe societăţi şi a impozitului pe venit, chiar şi mecanismul de corectare a dublei
impuneri în momentul transferului de dividende între întreprindere şi acţionarii ei, vor
fi luate în calcul. În general, acelaşi sistem este aplicat tuturor rezidenţilor, fie ei
întreprinderi sau acţionari, dar nu şi non-rezidenţilor.
Pot fi aplicate trei tipuri de mecanisme:
-

sistemul clasic (coexistenţa impozitului pe societăţi şi a impozitului pe venit), care
nu corectează dubla impunere;

-

sistemul exonerării (fără impozitare pe venit);

-

sistemul imputării (sistemul existent în Franţa) care presupune că impozitul pe
societăţi este o pre-plată a impozitului pe venit, ceea ce dă dreptul acţionarilor la
aplicarea unui credit de impozit care influenţează impozitul lor personal.

Nici unul din aceste trei sisteme nu domină în statele membre. Austria, Belgia,
Ţările de Jos şi Suedia aplică un sistem clasic. Luxemburg şi Danemarca aplică un
sistem clasic însoţit de o exonerare de 50 % a dividendelor declarate pentru acţionarii
din Luxemburg şi o rată redusă asupra aceloraşi dividende în Danemarca, Germania,
Spania, Franţa ,Irlanda, Portugalia, Marea Britanie aplică un sistem de imputare
parţială. În fine, Finlanda şi Italia aplică un sistem de imputare totală. Alegerea unui
mecanism nu este neutră, cazul Suediei şi al Finlandei este semnificativ din acest punct
de vedere. Aşa cum s-a arătat anterior dividendele sunt impozitate de două ori în Suedia
şi o singură dată în Finlanda, ceea ce s-a tradus în ultimii ani printr-o delocalizare a
sediilor întreprinderilor suedeze şi orientarea lor către Finlanda.

6.1. Armonizarea impozitului pe societăţi în UE
Spre sfârşitul anilor ’90, Comisia Europeană a încredinţat unei comisii de
experţi fiscali independenţi realizarea unui studiu asupra armonizării impozitului pe
societăţi în interiorul U.E7. Punctul de plecare al analizei a fost dat de necesitatea de a
se răspunde la următoarele trei întrebări:

7

Cf. Raportului Comisiei de Finanţe a Senatului Franţei, Paris, 1998 (Secţiunea “Raportul Ruding”).
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1. Diferenţele în materie de impozitare a întreprinderilor în interiorul U.E. antrenează
distorsiuni economice importante, incompatibile cu funcţionarea pieţei unice?
2. Dacă asemenea distorsiuni există, ne putem aştepta ca ele să dispară prin jocul
forţelor pieţei şi ale concurenţei fiscale sau trebuie avută în vedere o acţiune
comunitară?
3. Dacă trebuie impus un minimum de reglementări la nivelul U.E., care trebuie să fie
conţinutul lor?

Pentru a răspunde la prima întrebare, s-a recurs la rezultatele unei analize obiective
şi ale unei analize subiective.
Analiza obiectivă a avut în vedere compararea (cu ajutorul unui model simulativ)
situaţiei fiscale a unei (aceleaşi) întreprinderi din fiecare stat membru (beneficiu înainte
şi după impozit, tratamentul fiscal al investiţiilor naţionale şi străine). S-a constatat că
disparităţile dintre statele membre sunt importante, dar nu sunt legate numai de
disparităţile fiscale. Ele se datorează în egală măsură diferenţelor de rate a dobânzilor şi
de inflaţie din diferite state ale U.E.
Analiza subiectivă se bazează pe o anchetă realizată în întreprinderile din
diferitele state membre şi are ca scop furnizarea de informaţii despre importanţa
diferenţelor dintre regimurile fiscale în luarea deciziilor de localizare a întreprinderilor.
Ancheta relevă că în majoritatea cazurilor (pentru 58 % din întreprinderi – 85 % din
sectorul financiar) deciziile de implementare sunt efectiv influenţate de considerente
fiscale. Pe de altă parte, 75 % din întreprinderile chestionate nu cred în capacitatea
pieţei unice de a conduce la convergenţa sistemelor fiscale şi sunt, deci, în favoarea
introducerii de reglementări la nivel european. În sfârşit, această analiză relevă faptul că
diferenţele importante între beneficiul dinainte şi după impozit, de la începutul anilor
’80 s-au redus puternic la sfârşitul anilor ’80, chiar dacă nu existase o acţiune
concertată a statelor membre.
Astfel, obiectivele programului de acţiune avute în vedere de Comisia Ruding8
sunt următoarele:
 suprimarea discriminărilor şi distorsiunilor (la nivelul investiţiilor şi participărilor
transfrontaliere) generate de sistemele fiscale diferite existente în interiorul UE;
 evitarea unei concurenţe fiscale excesive în statele membre, prin introducerea de
reguli minimale privind ratele şi baza impozabilă;
8

Comisia de experţi însărcinată cu efectuarea studiului la care ne referim.
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 încurajarea transparenţei provocărilor fiscale.
În Raportul Ruding au fost făcute propuneri pentru o veritabilă armonizare a
sistemelor naţionale:

● Impunerea tranzacţiilor transfrontaliere
Comisia propune o lărgire a câmpului de aplicare a directivei mamă – filială: pe de
o parte, extinderea suprimării reţinerii la sursă a dividendelor între statele membre, la
toate tipurile de societăţi şi reducerea pragurilor de participare, pe de altă parte;
reţinerile la sursă, care afectează plăţile dobânzilor şi dividendelor între întreprinderi,
creează obstacole pentru operatorii economici care exercită activităţi transfrontaliere.
Ele pot implica formalităţi foarte lungi, antrenează pierderi de trezorerie şi conduc
uneori la dubla impunere. De aceea, comisia propune în egală măsură şi adoptarea unui
proiect de directivă similar celei privind dividendele, dar referitor, de această dată, la
dobânzi şi redevenţe.
Comisia a invitat statele membre să-şi ia angajamentul politic de a depune
eforturile necesare în vederea adoptării rapide a directivei pe care ea a prezentat-o pe 4
martie 1998.
Raportul Ruding insistă în egală măsură pe necesitatea fixării de reguli armonizate
referitoare la determinarea preţurilor de transfer (preţ la care o întreprindere a unui grup
remunerează bunurile sau serviciile care îi sunt furnizate de o întreprindere aparţinând
aceluiaşi grup). Fără această măsură, se riscă ajungerea la situaţii în care costurile sunt
localizate în ţările în care ratele nominale de impozitare sunt ridicate şi beneficiile în
ţările în care aceste rate sunt scăzute.

● Sistemele de impozit pe societăţi (IS)
Recomandările vizează modalităţile şi întinderea facilităţilor acordate acţionarilor
asupra IS ce afectează beneficiile distribuite sub formă de dividende.

● Ratele nominale de IS
Pentru a reduce distorsiunile concurenţei care pot rezulta din diferenţele de regim
fiscal, Comisia recomandă adoptarea unei rate minimale de 30 % şi a unei rate
maximale de 40 %. Rata minimală este justificată prin necesitatea contracarării
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eroziunii veniturilor bugetare. Dimpotrivă, rata maximală este mai dificil de justificat
din punct de vedere economic.

● Asieta IS
Armonizarea ratelor IS nu are sens decât dacă baza de impunere face deopotrivă
obiectul unei armonizări minimale (fixarea normelor minimale pentru principalii
parametri de determinare a bazei de impunere: amortizările, previziunile pentru creanţe
echivoce, cheltuielile şi sarcinile profesionale şi raportarea pierderilor). În cazul
contrar, convergenţa ratelor de impunere poate foarte bine să ducă

la creşterea

cheltuielilor de cost de capital. Este suficient pentru aceasta ca la aceeaşi rată să fie
diferite poziţiile.

● Provocările fiscale
Provocările fiscale trebuie să fie limitate pentru a face baza impozabilă mai
transparentă. Totuşi, fiind dat faptul că UEM reduce puternic instrumentele politicii
economice a statelor membre, provocările fiscale ar putea rămâne necesare. Comisia ar
accepta, deci, din acest motiv, ca anumite provocări să fie menţinute, cu anumite
condiţii: aceste provocări trebuie să fie specifice anumitor zone sau activităţi limitate,
fără să facă parte din sistemul fiscal general.

După examinarea acestor propuneri, s-a reţinut următoarea concluzie: „[...] fixând
limitele ratelor impozitului pe societăţi şi ai principalilor parametri care concurează la
determinarea bazei impozabile, obiectivul urmărit (o armonizare a cărei linie directoare
rămâne de conciliat, fără incidenţă bugetară negativă, minimalizarea distorsiunilor
concurenţei cu menţinerea instrumentelor de politică economică la nivelul statelor
membre, conform principiului subsidiarităţii) ar fi, în mod verosimil, atins”9.
În ultimii ani, lucrările de armonizare fiscală au fost reluate cu mai multă vigoare
şi de altfel au şi dus la mai multe propuneri importante.
Un grup permanent (Grupul de Politică Fiscală – GPF) a fost însărcinat cu
coordonarea politicilor fiscale în UE. GPF, care reuneşte reprezentanţii personali ai
miniştrilor de finanţe, şi-a început lucrările în martie 1997. Grupul şi-a concentrat
eforturile asupra elaborării unui ansamblu de măsuri centrate în mod esenţial pe
problematica concurenţei fiscale care dăunează.
9

Ibid.
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Ca urmare a acestor lucrări, Comisia Europeană a propus următoarele:
 Un cod de bună conduită în domeniul fiscalităţii întreprinderilor;
 Măsuri destinate să elimine distorsiunile la nivelul impozitării veniturilor de capital;
 Măsuri destinate să elimine reţinerile la sursă privind plăţile transfrontaliere de
dobânzi şi de redevenţe între întreprinderi.

Elaborarea unui cod de conduită în domeniul fiscalităţii întreprinderilor va juca un
rol esenţial în ansamblul celor trei măsuri amintite. Acest cod ar trebui să ajute la
prevenirea distorsiunilor economice şi a eroziunii bazelor de impozitare în UE.
Este vorba de un instrument non-constrângător pe plan juridic, dar prin care statele
membre se angajează, la nivel politic, să respecte principiile unei concurenţe loiale şi să
se abţină de la orice măsură fiscală dăunătoare.
Principiul unui cod non-constrângător din punct de vedere juridic a beneficiat de
un larg sprijin din partea statelor. Totuşi, pentru a juca un rol eficace în lupta împotriva
concurenţei fiscale dăunătoare, acest cod trebuie să se sprijine pe un angajament politic
al statelor membre. Aparent, acest cod de conduită a fost adoptat de toate statele.
Sunt recunoscute ca potenţial dăunătoare „ ... măsurile fiscale stabilind un nivel
de impozitare efectivă net inferior nivelului general al ţării în cauză, inclusiv o
impozitare nulă”10. Proiectul de cod de conduită enumeră o serie de criterii pentru a
determina care sunt aceste măsuri potenţial dăunătoare.
Printre dispoziţiile codului figurează angajamentul de a îngheţa şi apoi de a
elimina în doi ani orice măsură de acest tip. Îngheţarea acestor măsuri ar trebui să
permită să nu se mai agraveze distorsiunile concurenţei, care se recunoaşte că există
deja.

7. Presiunea fiscală şi socială asupra veniturilor din
muncă în ţările Uniunii Europene
În UE, diversitatea practicilor fiscale ce privesc impozitul pe venit este deosebit de
mare, atât la nivelul calculului venitului impozabil cât şi la cel al baremului aplicat. În
încercarea noastră de a releva diferenţele de presiune fiscală care apasă asupra
10

Ibid.
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veniturilor din munca salariată în diferite ţări ale Uniunii Europene pentru diferite tipuri
de venit, diferenţe care ar putea interveni în alegerile de localizare ale indivizilor, vom
recurge la unele date comparative desprinse din Raportul Comisiei de Finanţe a
Senatului Franţei (Paris, 1999). În măsura în care presiunea fiscală variază în funcţie de
situaţia familială a lucrătorilor, comparaţia va avea în vedere cazurile „tip” care diferă
în funcţie de statutul matrimonial şi de existenţa copiilor în întreţinere.
Trebuie să relevăm, din start, că este necesar să integrăm analizei de faţă
prelevările sociale care „cântăresc” semnificativ în familie, ţinând cont de importanţa
pe care ele o prezintă în cea mai mare parte a ţărilor UE. A face abstracţie de ele riscăm
să denaturăm comparaţiile internaţionale atunci când se ştie, de exemplu, că impozitul
pe venit este relativ redus în Franţa, dar cotizaţiile sociale sunt mari, pe când în
Danemarca există situaţia inversă.
Datele calculate se referă la salariul muncitorului mediu, aşa cum îl defineşte
OCDE. Prin „muncitorul mediu” înţelegem adultul angajat cu normă întreagă în
industria manufacturieră, datele utilizate raportându-se la anul 1996. În acest studiu au
fost avute în vedere 11 cazuri, fiecare identificat printr-o literă şi o cifră:
-

A1: contribuabil celibatar al cărui salariu este 67 % din salariul muncitorului mediu,
fără copii;

-

A2: contribuabil celibatar al cărui salariu este 100 % din salariul muncitorului
mediu, fără copii;

-

A3: contribuabil celibatar al cărui salariu este 167 % din salariul muncitorului
mediu, fără copii;

-

A4: contribuabil celibatar al cărui salariu este 67 % din salariul muncitorului mediu,
cu doi copii;

-

B1: cuplu căsătorit, care dispune de un salariu echivalent cu 67 % din salariul
muncitorului mediu, cu doi copii;

-

B2: cuplu căsătorit, în care unul din membri câştigă echivalentul salariului
muncitorului mediu şi celălalt 33 %, cu doi copii;

-

B3: cuplu căsătorit, în care unul din membri câştigă echivalentul salariului
muncitorului mediu şi celălalt 67 %, cu doi copii;

-

B4: cuplu căsătorit, în care unul din membri câştigă echivalentul salariul
muncitorului mediu şi celălalt 33 %, fără copii;

-

B5: cuplu căsătorit, care dispune de un singur salariu echivalent cu cel al unui
muncitor mediu, fără copii;
36

-

B6: cuplu căsătorit, în care unul din membri câştigă echivalentul salariului
muncitorului mediu şi celălalt 67 %, fără copii;

-

B7: cuplu căsătorit, în care fiecare din membri câştigă echivalentul salariului
muncitorului mediu, fără copii.

Primele patru cazuri se raportează la impozitarea celibatarilor (persoane fizice
necăsătorite), aceştia diferind între ei prin nivelul salariului (67, 100, respectiv 167 %
din salariul muncitorului mediu) şi prezenţa / absenţa copiilor (nici unul sau doi).
Următoarele şapte cazuri tratează impozitarea cuplurilor căsătorite; acestea diferă între
ele prin nivelul salariului (2, 33, 67 şi 100 % din nivelul salariului muncitorului mediu),
prezenţa / absenţa copiilor (nici unul sau doi) şi existenţa unuia sau doi salariaţi. În
sfârşit, ratele medii se calculează împărţind impozitul datorat la salariul brut.
● Presiunea fiscală şi socială asupra veniturilor din muncă
În această secţiune se compară, pe de o parte, ratele de impozitare care apasă
asupra cuplurilor cu titlul de singurul impozit pe venit şi, pe de altă parte, ratele medii
incluzând impozitul pe venit (inclusiv CSG şi CRDS în Franţa) şi cotizaţiile sociale
salariale, pentru diferite niveluri de salarii şi diferite situaţii familiale. Vom releva, în
final, că Franţa se situează pe o poziţie intermediară în interiorul UE, din punct de
vedere al prelevărilor social-fiscale, ba chiar într-o situaţie relativ favorabilă din
momentul în care se iau în calcul şi sarcinile (taxele) de familie.
Ţinând cont de datele disponibile, paragrafele următoare nu iau în considerare
decât de cotizaţiile sociale salariale, chiar dacă, aşa cum se cunoaşte, cotizaţiile
patronale apasă pe termen lung asupra salariaţilor. În plus, am făcut distincţia între
cotizaţiile sociale care corespund la un „salariu care se deosebeşte de altele” şi cele care
finanţează prestaţii de solidaritate.

1. Presiunea fiscală asupra familiilor cu titlu de unicul impozit pe venit

Tabelul 7.1. reia ratele medii de impozitare care afectează menajurile fără copii,
ţările fiind clasate în ordinea descrescândă a ratelor care afectează muncitorul mediu
celibatar (A2).
Cu toate că apar diferenţe în clasamentul diferitelor ţări, după situaţia
matrimonială şi venit, poate fi schiţată o clasificare generală:
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 Ţări unde presiunea fiscală rezultată din impozitul pe venit este deosebit de
puternică: în frunte sunt ţările scandinave, unde rata medie este în jur de 30 %,
urmate de Belgia unde ratele medii sunt în jur de 25 %;
 Ţări în care presiunea este aproape de media europeană: Irlanda, Germania (rate
aproape de 20 %), apoi Italia şi Marea Britanie, unde ratele medii sunt în jur de
15 %, urmate de Spania, unde ratele sunt în general mai mici de 15 %, dar mai
mari de 10 %;
 Ţări unde presiunea fiscală este slabă: Luxemburg, Austria, Franţa, Portugalia,
Olanda şi Grecia (cu rate în general mai mici de 10 %). Totuşi în Luxemburg,
presiunea fiscală raportată la celibatari este net mai ridicată decât cea a
cuplurilor căsătorite, aşa cum vom evidenţia mai departe, referitor la efectul
căsătoriei asupra impozitării. În Olanda presiunea este mică pentru salariile mici
şi medii, dimpotrivă, atunci când salariul este mai mare (A3), ea se apropie de
media europeană.

Tabel nr. 7.1. Ratele medii de impozitare pe venit care afectează cuplurile fără
copii, de diverse compoziţii în cele 15 ţări ale UE

A1

A2

A3

B4

B5

B6

Germania

15,4

21

28,3

15,4

n.d.

18,5

Austria

4,1

9,2

14,5

6,5

7,5

7,2

Belgia

20,2

27,4

34,2

23

19

25,6

Danemarca

31,6

36

44,5

31,6

28,8

34,2

Spania

7,9

13,5

17,9

10,1

8,6

11,2

Finlanda

23,6

29,5

36,3

26

29,5

27,1

Franţa

4,3

8,9

13,6

5,5

3,4

7,3

Grecia

0,7

1,9

5,9

1,9

2,4

1,8

Irlanda

17,1

22,3

32,6

17,1

15,4

19,1

Italia (I)

14,4

18,1

23,2

14,6

15,4

16,6

Luxemburg

7,3

13,4

23

4,2

4,7

7,6
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Olanda

4,8

5,8

20,7

5,3

4,4

5,4

Portugalia

3,1

7,1

13,4

5,6

6,3

6,2

14

17,4

20

13,2

15,7

15

26,6

28,8

37,6

28,1

28,8

27,9

13,1

17,4

24,4

13,9

13,6

15,4

Marea
Britanie
Suedia
Uniunea
Europeană

[Sursa: Situaţia salariaţilor cu privire la impozitul şi
transferurile sociale, OCDE, 1997]

2. Presiunea fiscală globală (impozit pe venit şi cotizaţii sociale) ce apasă asupra
cuplurilor

Tabelul nr. 7.2. reia datele medii globale cuprinzând impozitul pe venit şi
cotizaţiile în sarcina salariaţilor, care se reflectă asupra cuplurilor căsătorite fără copii,
de diverse compoziţii; ţările sunt clasate în ordinea descrescândă a ratelor impuse
muncitorului mediu celibatar (A2).

Tabel nr. 7.2. Rate medii de presiune fiscală apăsând asupra salariaţilor

A1

A2

A3

B4

B5

B6

Germania

36,5

41,2

46,7

35,6

n.d.

n.d.

Austria

22,2

27,3

32,6

24,6

25,6

25,3

Belgia

33,3

41,3

48,2

36,9

32,9

39,7

Danemarca

41,3

44,8

52,6

41,3

37,6

43,4

Spania

14,3

19,9

23,8

16,9

15

18,6

Finlanda

31,2

37,6

44,7

33,9

37,6

35

Franţa

23,2

27,8

31,3

24,4

22,3

26,3

Grecia

16,6

17,8

21,8

17,8

18,3

17,7

Irlanda

20,2

28,4

39,1

21,9

21,5

24

Italia (I)

24,3

28

33

24,5

25,3

26,5

Luxemburg

19,8

25,9

35,5

16,7

17,2

20,1

39

Olanda
Portugalia
Marea

A1

A2

A3

B4

B5

B6

35

39,1

42,2

36,2

34,9

37,5

14,1

18,1

24,4

16,6

17,3

17,2

21,6

25,8

27,9

20,8

24,1

23,1

31,6

33,7

41,6

33

33,7

32,9

25,5

30,5

36,4

26,7

26

27,7

Britanie
Suedia
Uniunea
Europeană

[Sursa: Ibid.]

Luarea în calcul a cotizaţiilor sociale în sarcina salariaţilor modifică în mică
măsură clasamentul stabilit ca urmare a comparării singurelor rate medii de impozitare:
 Ţările în care presiunea globală este mai puternică sunt Danemarca, unde ratele
medii se apropie de 40 %, urmată de Belgia, Germania şi Olanda, unde ratele
sunt, în general, sub pragul de 40 %, dar net peste 30 %, ultimele în acest
clasament fiind Finlanda şi Suedia, având cotizaţii sociale în sarcina salariilor
foarte mici. Toate aceste ţări au rate superioare mediei europene (în jur de 30
%);
 Apoi, regăsim Irlanda cu rate uşor mai mici decât media europeană, urmată de
Franţa, Austria, Luxemburg şi Marea Britanie, unde ratele medii sunt mai mari
de 20 %;
 Presiunea globală este mai mică în Spania, Portugalia şi Grecia, unde ratele
medii sunt în general sub 20 %.

Figura 7.1. reprezintă presiunea globală asupra muncitorilor medii din diferite ţări
ale Uniunii Europene.
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Fig. 7.1. Impozitul pe venit şi cotizaţiile sociale în sarcina salariaţilor pentru un
celibatar fără copii, dispunând de salariul muncitorului mediu (A2)
[Sursa: Situaţia salariaţilor cu privire la impozitul şi transferurile sociale, OCDE,
1997]

Fig. 7.2. Impozitul pe venit şi cotizaţiile sociale în sarcina salariaţilor pentru un
cuplu căsătorit cu doi copii, din care un membru câştigă aproximativ salariul
muncitorului mediu iar celălalt 67 % din acest salariu. (B3)
[Sursa: Ibid.]
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Figura 7.2. reprezintă presiunea globală asupra cuplurilor, în care, aşa cum se
poate observa, unul din membri câştigă echivalentul salariului muncitorului mediu şi
celălalt 67 % din acesta.

8. Impozitele indirecte în UE
Începând cu primii ani ai construcţiei europene, necesitatea de a se introduce în
toate statele membre instrumente de fiscalitate indirectă comparabile, pentru a evita
distorsiunile de concurenţă în Piaţa Comună, a fost considerată ca o prioritate. Ea s-a
tradus prin adoptarea generalizată a sistemului TVA, apoi, prin primele directive de
armonizare a poziţiilor în anii ’70. Ca urmare a Actului Unic European, armonizarea
fiscalităţilor indirecte ale statelor membre a constituit una din priorităţile Comisiei
Europene, care se temea ca diferenţele prea mari să nu conducă la importante deturnări
de trafic în schimburile de bunuri şi servicii. Totuşi, procesul armonizării fiscalităţilor
indirecte a fost modest, dar nu a antrenat distorsiuni majore într-o piaţă europeană
unificată a bunurilor şi serviciilor.
Se pare că mai puţine progrese s-au realizat în materie de armonizare a accizelor, a
căror importanţă nu a încetat totuşi să crească în cursul anilor recenţi şi care sunt
susceptibile să genereze distorsiuni de concurenţă cu mult mai mari decât cele rezultând
din rata TVA, din cauza non – deductibilităţii lor pentru întreprinderi – mai ales în ceea
ce priveşte taxele pe produsele petroliere. În plus, tendinţa actuală spre o fiscalitate
„ecologică”, care va apăsa în egală măsură asupra costurilor de producţie, ar necesita,
de asemenea, un efort de armonizare, dacă se doreşte a evita o concurenţă fiscală asupra
acestor noi instrumente.
Prin proiectul său de regim general de circulaţie a mărfurilor, Comisia Europeană a
permis deja depăşirea unei etape substanţiale: produsele supuse unei accize sunt
suspendate de drepturi până la consumarea lor. Accizele sunt deci achitate la locul
vinderii cu amănuntul, după taxarea prevăzută în respectiva ţară (sistemul de impozitare
la locul consumării). În cadrul unei fiscalităţi diferenţiate în rate, acest sistem este astfel
neutru pentru producători şi intermediari, chiar dacă el provoacă contrabandă lângă
frontiere. Un sistem de impozitare la locul originii produselor ar suprima această
incitare la fraudă şi ar cere de la fiecare stat luarea în calcul a impactului ratelor proprii
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asupra competitivităţii preţurilor industriilor sale. Ar putea, în aceeaşi măsură, să ducă
şi la o concurenţă fiscală excesivă.
Pentru a o edificare adecvată asupra problemei armonizării suplimentare, trebuie să
precizăm şi funcţia acestui tip de impozit. Accizele pot îndeplini două obiective: pe de
o parte, să aducă încasări fiscale statului, care trebuie atunci să taxeze produse al căror
consum este inelastic pentru a genera un minimum de distorsiune (regula lui Ramsey);
pe de altă parte, să ţină cont de obiectivele sănătăţii publice sau de impactul asupra
mediului. Evident, aceste două obiective pot apărea ca neconciliabile, pentru că, prin
definiţie, taxarea unui produs inelastic nu provoacă (sau foarte puţin) scăderea
consumului.

8.1. Armonizarea taxei pe valoarea adăugată în spaţiul
U.E.
Negocierile de armonizare a fiscalităţii indirecte în Uniunea Europeană, la sfârşitul
anilor ‘80, nu au dus decât la definirea unui regim „tranzitoriu” pentru TVA,
introducându-se reguli comune pentru numărul de rate – o rată normală, o rată redusă
şi, în cea mai mare parte a ţărilor, o rată „super redusă” sau rată „zero” (pentru
produsele considerate ca necesitând ajutor) –, ca şi clasamentul produselor în funcţie de
rată şi fixarea ratelor minimale autorizate, respectiv 15 % şi 5 %. Acest acord minimal,
care a făcut să dispară ratele majorate, permite evitarea concurenţei fiscale prin
scăderea ratelor, lăsând statelor libertatea de a le ajusta prin mărire, în caz de nevoie,
ceea ce s-a şi produs pentru cea mai mare parte din ele în anii ’90, pentru a face faţă
deteriorării echilibrelor finanţelor publice sau în cadrul reformelor fiscale naţionale
reducând presiunea prelevărilor directe pentru a o creşte pe cea a prelevărilor indirecte.
Din 1993, data introducerii actualului regim „tranzitoriu” al TVA, situaţia în
Comunitate, în privinţa fiscalităţii indirecte, nu s-a schimbat decât în mică măsură.
Iniţial, era prevăzut ca la 1.01.1997 regimul „tranzitoriu” să fie înlocuit cu un regim
definitiv, funcţionând după principiul originii. Însă mecanismele de compensare,
fondate pe datele macroeconomice de consum propuse de Comisie, fiind complexe şi
propunerile vizând egalizarea ratelor TVA fiind puţin susceptibile de aprobare, dat fiind
constrângerile bugetare ale diferitelor state, prevalează starea de „status qvo”, proiectul
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părând „îngheţat”. În iulie 1996 Comisia a propus un program de lucru care viza să
determine Uniunea Europeană să adopte un sistem comun de TVA. Apărea problema
de a se rediscuta la date fixe principii de funcţionare comună a acestui sistem (1997) –
definirea persoanelor constrânse, condiţii de scutire, drepturi de deducere etc. – de a
determina locul de taxare şi modul de compensare (1998) şi de armoniza ratele (1999).
Ulterior, discuţiile asupra sistemului comun de TVA ridică încă unele controverse.
Realitatea este că TVA nu a fost un domeniu propice concurenţei, ceea ce explică
propriul zel al statelor de a se orienta către o mai bună armonizare. Tendinţa între 1990
şi 1999 a fost mai degrabă spre o mărire a ratelor (tabel 8.1.) şi a încasărilor. Supuse
obligaţiei de asanare a finanţelor publice, statele membre nu ar fi avut altă alegere decât
să mărească rata TVA, munca fiind deja puternic impozitată, iar capitalul constituind a
priori baza cea mai mobilă. O asemenea tendinţă nu semnifică totuşi că diferenţierile de
TVA nu au nici un efect asupra comportamentelor. Raportul Curţii de Conturi a
Comunităţii europene estimează la 70 miliarde de euro/an frauda (reţele de export
fictive pentru a beneficia de exonerări de TVA pe piaţa naţională etc.) prin TVA.
Comerţul transfrontalier nu reprezintă pentru moment decât 5 % din ansamblul
schimburilor intra-europene şi nimic nu indică faptul că indivizii ar fi conştienţi de
ansamblul posibilităţilor de arbitraj.

Tabel nr. 8.1. Evoluţia ratelor TVA normale între 1990 şi 1998
1991

1992

1993

14

14

14

15

15

15

15

16

Austria

20

20

20

20

20

20

20

20

Belgia

19

19

19,5

19,5

20,5

20,5

21

21

Danemar

22

22

25

25

25

25

25

25

12

12

131/

15

15

16

16

16

1990
Germani

1994

1995

1996

1998

a

ca
Spania

152
Franţa
Finlanda

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

20,6

20,6

20,6

-

-

-

-

22

22

22

22
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Grecia

18

18

18

18

18

18

18

18

Irlanda

23

21

21

21

21

21

21

21

Italia

19

19

19

19

19

19

19

20

Luxemb

12

12

15

15

15

15

15

15

18,5

18,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17

16

16

16

16

17

17

17

15

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

23,46

23,4

25

25

25

25

25

25

urg
Olanda
Portugali
a
Marea
Britanie
Suedia

6
[Sursa: Comisia Europeană, Manualul Taxelor europene, IBDF, 1998]
1 începând cu 01.01. 1992
2 începând cu 01.08. 1992
Ansamblul propunerilor Comisiei în materie de reformă a fiscalităţii indirecte a
fost condus de un obiectiv: suprimarea piedicilor în calea schimbului de bunuri şi
servicii, astfel încât tranzacţiile în interiorul Comunităţii şi în interiorul aceleaşi ţări
membre să fie tratate de aceeaşi manieră.
În această perspectivă, o primă directivă în 1967 impunea tuturor statelor
membre să adopte sistemul TVA şi să abandoneze alte forme de impozitare (taxe pe
vânzări etc.). A şasea directivă, din 1977 punea primele jaloane ale unei unificări în
domeniul TVA (materia impozabilă, reguli de evaluare, exonerări), ale definirii
constrângerilor, ale modului de lichidare şi de plată. Totuşi, această directivă nu
prevedea reguli comune cu privire la fixarea ratelor.
Regimul de impozitare care guvernează schimburile intra-comunitare de la
adoptarea primelor directive se bazează pe principiul destinaţiei: produsele sunt
exportate cu rată „zero” şi sunt taxate în ţara de primire. Altfel spus, schimburile se
efectuează în afara taxelor. De exemplu, o întreprindere franceză care cumpără un bun
din Italia, nu va plăti TVA-ul italian. Din contră, acest bun consumat în Franţa va
suporta rata de TVA franceză. Bunul este, deci, impozitat în ţara în care este consumat
şi rata taxei care grevează operaţiunile realizate în aceeaşi ţară este unică, oricare ar fi
originea produsului. Acest sistem permite suprimarea distorsiunilor concurenţei
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datorate diferenţierii de rată TVA, dar şi prezenţa formalităţilor administrative de
control (o întreprindere, pentru a beneficia de taxa „zero” la export trebuie să facă
dovada exportului său) constituie tot timpul o piedică între schimburi.
În scopul de a aborda pe acelaşi plan tranzacţiile în interiorul Comunităţii
Europene şi în interiorul aceluiaşi stat membru, Comisia europeană a propus, începând
cu 1987, aplicarea principiului originii la ansamblul schimburilor intra-comunitare.
După acest principiu, rata plătită pentru un bun depinde de ţara în care este produs şi nu
de ţara în care este consumat. Dacă reluăm exemplul precedent, întreprinderea franceză
ar plăti TVA-ul italian guvernului italian şi consumatorul francez ar suporta, pentru
acelaşi bun, TVA-ul francez. În măsura în care întreprinderea poate recupera TVA-ul
plătit pentru achiziţiile sale, competiţia nu este afectată. Dimpotrivă, acest principiu
modifică repartiţia încasărilor între diferitele state membre şi ar trebui deci să fie însoţit
de un mecanism de compensaţie bugetară. La fel, diferenţele de rată fiind susceptibile
să incite pe cei care nu sunt constrânşi să se aprovizioneze din ţările având cele mai
mici rate de TVA, s-a prevăzut armonizarea ratelor de TVA.
În faţa reticenţelor statelor membre, a fost instituit în 1993 un regim numit
„tranzitoriu” (directiva din 16 decembrie 1991), dată la care frontierele au fost
suprimate. Schimburile intra-comunitare pentru cei obligaţi se efectuează tot fără taxe,
dar TVA e datorată nu în momentul trecerii pe la vamă, ci din momentul recepţiei
mărfurilor în ţara de destinaţie. Mecanismele de control nu au fost, deci, suprimate, ci
modificate, ceea ce lasă nerezolvată problema tratamentului diferenţiat al schimburilor
intra şi între statele membre.
Pentru cei care nu sunt obligaţi la plata TVA (particulari, administraţii etc.),
achiziţiile lor erau, înainte de 1993, supuse controlului la frontieră. După suprimarea
acestuia, aceşti consumatori pot să cumpere liber, în ţara care le convine, cu rata în
vigoare în această ţară şi deci să beneficieze de diferenţa de rate de TVA între ţări.
Unele oprelişti au fost totuşi impuse pentru cumpărarea mijloacelor de transport noi,
pentru vânzările prin corespondenţă şi pentru vânzările către ne-obligaţi (asociaţii,
medici etc.).
Pe de altă parte, Comisia a fixat praguri minime pentru ratele TVA (directiva din
19 octombrie 1992): 15 % pentru rata normală şi 5 % pentru rata redusă. Statele
membre sunt autorizate să aplice două rate „super reduse” pentru o listă de produse
predefinite. Subliniem, în final, că anumite bunuri care nu apar în această listă pot,
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totuşi, să fie taxate cu o rată redusă ce nu depăşeşte 12 %, iar dacă au fost taxate cu rată
redusă înainte de 1991 pot continua să fie taxate cu aceeaşi rată.

8.2. Studiu comparativ privind accizele în UE şi OCDE
Potrivit teoriei şi practicii fiscale, accizele sunt taxe pe consumul intermediar
sau final. Ele sunt evaluate în general făcându-se referire la greutatea, volumul sau
gradul produsului în discuţie, mai rar la valoarea lui. Sunt trei categorii de produse care
sunt, în general, supuse accizelor: băuturile alcoolice, tutunul şi produsele petroliere. În
1996, totalul acestor taxe aducea 234,1 miliarde FF statului francez, adică 3 % din PIB
şi 6,5 % din încasările fiscale totale. Cea mai mare parte a acestor încasări provenea din
Taxa Interioară pe produsele petroliere (148,5 miliarde FF). Arătăm din start că prin
raportare la ţările din sudul Europei şi prin opoziţie cu cele din nord, drepturile de
acciză asupra băuturilor alcoolice sunt mici în Franţa.
Fiscalităţile naţionale reflectă astfel diferenţele importante de cultură, dar şi
puternicele presiuni politice interioare.
După o scădere marcată de importanţa lor în cadrul încasărilor fiscale totale în anii
’70 – ‘80, drepturile de acciză par să beneficieze, începând cu anul 1990, de o revenire
în cadrul ţărilor OCDE (conform figurii 8.2.1.). Mai ales ţările UE au recurs progresiv
la acest tip de impozitare începând cu acea dată, ponderea accizelor în încasările fiscale
totale fiind stabilizată pentru ţările OCDE din afara UE între 1989 şi 1996.

Fig. 8.2.1. Ponderea accizelor în încasările fiscale totale
[Sursa: Date OCDE 1998]

47

Ponderea economică a drepturilor de acciză a rămas aceeaşi în ţările ODCE:
proporţia acestor taxe în PIB rămâne stabilă în jurul cifrei de 3,3 % între 1975 şi 1996.
Dar în spatele acestei evoluţii medii se ascund alegeri diferite: ţările UE au crescut
ponderea economică a acestei forme de impozitare (raportul accize / PIB trece de la 3,5
% la 4 % din PIB între 1975 şi 1996), în timp ce ţările OCDE din afara UE au optat
pentru o scădere a acestei ponderi (de la 3 % la 2,2 %, pentru acelaşi raport în aceeaşi
perioadă – conform figurii 8.2.2.).

Fig. 8.2.2. Ponderea accizelor în PIB
[Sursa: Date OCDE 1998]

Din punct de vedere internaţional, fiscalitatea prin accize este eterogenă, ponderea
medie (în anii 1990 – 1996) a acestor drepturi în încasările fiscale totale şi în PIB
pentru ţările OCDE fiind foarte diferită. Lăsând la o parte cazul specific al Turciei,
unde aceste drepturi sunt deosebit de scăzute, importanţa acestei fiscalităţi variază
enorm de la o ţară la alta: ea reprezintă între 5 % şi mai mult de 15 % din încasările
fiscale totale şi între 1,5 % şi aproape 6 % din PIB-ul acestor ţări.
Diversitatea ponderilor economice ale acestor drepturi este ridicată în interiorul
UE: în cele 15 ţări, accizele reprezentau în 1996 de la 5,3 % (Belgia) la 14,9 %
(Irlanda) din încasările fiscale totale şi de la 2,4 % (Belgia) la 6,1 % (Grecia) din PIB.
Armonizarea acestor drepturi în Europa apare, la prima vedere, ca un exerciţiu dificil,
cu atât mai mult cu cât structura acestor drepturi este şi ea foarte eterogenă.
Accizele constituie o formă de impozitare foarte veche; dacă vom considera că ele
iniţial aveau ca obiectiv doar să furnizeze încasări administraţiei, astăzi ele sunt mai
mult asociate unor obiective de sănătate publică (tutun, alcool). Ele permit, de
asemenea, orientarea structurii consumului în cazul produselor care degajă externalităţi
negative (uleiuri minerale). Anumite sisteme fiscale au raţionalizat astfel, în mod
particular, utilizarea acestei forme de impozitare: în Irlanda, practic şase produse fac
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obiectul unei asemenea taxări: bere, uleiuri minerale, spirtoasele, tutunul, vinurile şi
cidrurile, vehiculele cu motor. Germania, Marea Britanie, Austria, Belgia sunt alte ţări
care practică un număr limitat de taxe pe băuturile alcoolice, uleiurile minerale şi tutun.
OCDE numără, dimpotrivă, în jur de 40 asemenea taxe (în Danemarca), afectând astfel
produse ca ceaiul, zahărul, cafeaua, îngheţata, apele minerale, ciocolata, hârtia şi
cartonul. Franţa se situează, la acest capitol, pe o poziţie intermediară (22 de rubrici
declarate la OCDE, cu accize pe carne, pe cereale şi grăunţe oleaginoase). În ce priveşte
cele trei câmpuri tradiţionale de aplicare a accizelor (băuturi alcoolice, produse
petroliere, produse din tutun), diversitatea situaţiilor încă se manifestă.
Cu siguranţă, această eterogenitate a ratelor de acciză e cea mai importantă în
domeniul băuturilor alcoolice. Figura 8.2.5. indică importanţa accizelor pentru
hectolitrul de vinuri acidulate şi neacidulate, în diferite ţări ale ODCE la 1 ianuarie
1996. Diferenţele de impozitare sunt considerabile, ţările de nord (Suedia, Finlanda,
Danemarca, Irlanda şi mai ales Marea Britanie) suprataxând consumul de alcool, ţările
din sudul Europei (Franţa, Italia, Spania, Grecia şi mai ales Portugalia) practicând rate
deosebit de mici. Diferitele sisteme de impozitate a berii (drepturi specifice pe grad
Plato sau pe grad de alcool) nu permit o comparaţie grafică directă a tuturor diferitelor
nivele de impozitare în ţările OCDE pentru acest produs, dar este evident că aici
disparităţile sunt încă manifeste: aceste drepturi specifice merg de la 1 (Franţa) la 15,3
(Finlanda), de la 1 (Luxemburg) la 41,1 (Danemarca).

Fig. 8.2.5. Drepturi de acciză pe hectolitrul de vin în ţările OCDE
[Sursa: OCDE 1998]
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Mai subliniem că uneori sunt acordate regimuri speciale de accize pentru
produsele de origine locală: e cazul lui ouzo în Grecia, ale cărui drepturi specifice sunt
cu aproximativ 50 % mai importante decât pentru celelalte spirtoase (489,12 USD
pentru acest produs în loc de 981, 17 pentru celelalte spirtoase). Neutralitatea
impozitului la consum în termeni de origine a produsului nu mai este asigurată şi
fiscalitatea garantează şi o protecţie a industriilor locale.
Sistemele fiscale naţionale relevă diferenţe puternice de niveluri ale accizelor la
uleiurile minerale, dar mai mici decât cele deja analizate, pentru băuturile alcoolice mai
ales în Europa. Concret, este vorba mai mult de a orienta consumatorii către produse
mai puţin poluante (benzină fără plumb). Doar în Danemarca şi Luxemburg drepturile
sunt mai puţin puternice asupra carburanţilor Diesel, dar fiscalitatea ar trebui să
evolueze sensibil în anii următori.
În cazul carburanţilor Diesel de folosinţă industrială şi destinaţie domestică, taxele
indirecte sunt în general cu mult mai mici. În ce priveşte primul din aceste bunuri,
problema vine din faptul că o acciză pe un consum intermediar, contează TVA, nu e
recuperabilă de către o întreprindere. Această formă de impozitare afectează deci
competitivitatea internaţională a industriilor naţionale şi guvernele preferă, în general,
să practice rate mai scăzute pe acest tip de folosinţă. În sfârşit, încălzirea este un
serviciu de primă necesitate şi drepturile de acciză pe destinaţie domestică sunt în
general mai scăzute din motive sociale.
Ultimul bun de consumaţie supus accizelor în toate ţările OCDE e reprezentat de
produsele din tutun (ţigări, tutun de rulat, ţigări de foi). Preocupările de sănătate publică
au crescut foarte mult suma acestor drepturi în Franţa, începând cu 1991. Astfel, preţul
unui pachet de ţigări aproape s-a dublat între această dată şi 1996, ceea ce îl situează la
nivelul mediu OCDE.
Evoluţia importanţei drepturilor de acciză în diferitele ţări pune un anumit număr
de probleme. Aceste drepturi se descompun într-o parte specifică (de circa 31 FF la
01.01. 1996, în Franţa, pentru 100 de ţigări) şi o parte ad valorem (54,95 din preţul TTC
– toate taxele incluse - la aceeaşi dată în Franţa). Diferite rate TVA se adaugă apoi pe
baza preţului, accize incluse (18,6 % în Franţa la 01.01. 1996). Pe de altă parte, nu
există statistici disponibile asupra nivelurilor preţurilor în afara taxelor pentru aceste
bunuri.
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Pentru a compara pe plan internaţional importanţa acestor drepturi, am plecat de la
un preţ de vânzare cu amănuntul de 18 FF (TTC) şi am calculat preţul în afara taxei, din
Franţa, care să aducă spre acest preţ la consum, ţinând cont de nivelurile drepturilor şi
ratelor TVA menţionate anterior. Aplicând acelaşi preţ în afara taxei şi în USD la toate
ţările, este posibil să fie evaluată importanţa acestei sarcini fiscale şi să fie comparată în
ţările OCDE. Această evaluare exclude diferenţele de costuri de transport, de tarifare de
către întreprinderile de sector în funcţie de caracteristicile diferitelor pieţe şi diferitelor
sisteme de distribuţie.
În afara cazului SUA, evidenţiem, pe de o parte, nivelul ridicat al acestor taxe
indirecte în aceste ţări, care conduce, de exemplu, la multiplicarea preţului acestor
bunuri cu 3,84 în Franţa şi 7,9 în Islanda. Pe de altă parte, drepturile de acciză sunt
relativ omogene de la o ţară la alta, a fortiori în cadrul UE: de la 52,6 % preţul TTC în
Luxemburg la 63,9 % în cazul Marii Britanii, Franţa practicând o taxă medie de 58,3 %.
Cum TVA se aplică preţurilor cu accize incluse, diferenţele de rată TVA explică deja în
mare parte diferenţele preţurilor de consum.
Să subliniem, în cele din urmă, că ţigările de foi şi tabacul de rulat sunt în general
mai puţin taxate decât ţigările. Cum consumatorii nu au o cerere mare faţă de aceste
două produse, în timp ce preţul relativ al ţigărilor creşte, această diferenţiere fiscală este
suficientă pentru a face să descrească consumul global al produselor din tutun.
Tabelele 8.2.1. şi 8.2.2. recapitulează nivelurile drepturilor de acciză pentru
produsele din ţările OCDE şi caracterizează nivelurile medii, în UE, ale acestor taxe şi
importanţa dispersiunii lor.
În concluzie, UE a crescut ponderea economică a drepturilor la consumul unor
produse specifice, începând cu 1990. Această zonă geografică privilegiază taxarea
uleiurilor minerale prin raport cu alte ţări OCDE; taxarea consumului de produse din
tutun a crescut în ultimii ani, dar nivelul minim al ratei ad valorem practicate pe
consumul de ţigări în UE este mai puţin scăzut decât cel al altor ţări OCDE. Diferenţa
este totuşi mică. În sfârşit, UE taxează „puţin”, în ce priveşte consumul de produse
alcoolice (conform tabelului 8.2.2.).
Pentru această ultimă categorie de produse, mijloacele comparate arată o foarte
mare diversitate de fiscalitate în interiorul UE (vezi nivelurile coeficienţilor de
variaţie). Problema armonizării drepturilor de acciză, în Europa, priveşte, înainte de
toate, fiscalitatea acestor produse, cu o deosebire mare între ţările din nordul şi sudul
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Europei. Mai mult, taxele la consumul de carburanţi pentru vehiculele cu motor şi
produse din tutun sunt mult mai omogene.
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Tabel nr. 8.2.2. Caracterizarea nivelurilor medii ale drepturilor de acciză şi
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Trebuie să mai arătăm că diversitatea drepturilor de acciză este, de asemenea,
ridicată în ce priveşte carburanţii de uz industrial şi destinaţie domestică. Problema deprotecţiei efective suportată de industriile europene din cauza unei taxări ridicate şi
non-recuperabile a unora din consumurile lor intermediare nu a fost luată în calcul de
toate guvernele acestor ţări (Germania, Austria, Danemarca, Grecia şi Portugalia).
Opus, anumite guverne ale OCDE, din afara UE (SUA, Islanda) au înţeles această
problemă, de-taxând total acest uz industrial. În sfârşit, guverne europene (Danemarca,
Grecia, Suedia) suprataxează consumul lor de destinaţie domestică fără a se preocupa
de impactul social negativ al acestui tip de măsuri.

9. Principii de impozitare a veniturilor transfrontaliere în
UE
În mod tradiţional, în spaţiul UE, există două mari principii de impozitare
internaţională a profitului: principiul sursei (sau al teritorialităţii) şi principiul rezidenţei
(sau profitul mondial). Primul presupune că o ţară impozitează toate veniturile generate
pe teritoriul său, fie ele realizate de rezidenţi sau de non-rezidenţi. Pentru al doilea, ţara
trebuie să impoziteze toate veniturile realizate de rezidenţii naţionali, fie ele realizate pe
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teritoriul naţional sau în străinătate. Aplicarea strictă a unuia sau altuia din aceste
principii evită problemele dublei impuneri dar generează două tipuri de ineficacităţi
economice atunci când sistemele naţionale diferă: absenţa neutralităţii la exportul de
capitaluri (NEC) şi a neutralităţii la importul de capitaluri (NIC). Respectarea NEC
înseamnă că o întreprindere, al cărui sediu social este în ţara sa de origine, nu are
posibilitatea de a implanta o filială într-o altă ţară influenţată de impozit. Altfel spus,
investitorul trebuie să facă faţă aceleaşi rate efective de impozitare, oricare ar fi
localizarea investiţiei. În aceste condiţii, o societate franceză trebuie supusă regimului
fiscal francez, oricare ar fi ţara în care ea investeşte. Totuşi întreprinderile instalate în
Franţa şi controlate de o societate aflată în străinătate nu sunt impozitate în aceeaşi
manieră ca şi întreprinderile franceze şi deci NIC nu mai este respectat. Contrar, NIC
este respectat dacă se aplică principiul teritorialităţii. Întreprinderile care investesc în
Franţa suportă atunci aceeaşi rată de impozitare oricare ar fi ţara de origine. În acest
caz, NEC este defavorizat.
Sistemele în vigoare în statele UE (conform Raportului Comisiei de Finanţe a
Senatului Franţei din 1999) reprezintă un amestec între principiul sursei şi cel al
rezidenţei. Cu excepţia Franţei, care aplică principiul sursei, cea mai mare parte a
ţărilor aplică principiul rezidenţei, dar îşi rezervă totodată dreptul de a impozita
întreprinderile non-rezidente. Mai precis, pentru societatea transnaţională prelevarea
poate opera la patru niveluri. Mai întâi, beneficiile sunt impozitate sub forma
impozitului pe societăţi la nivelul filialei din ţara unde sunt ele realizate. Apoi, ele fac
obiectul unei prelevări de la sursă (eventual recuperabilă) din ţara de origine când sunt
distribuite societăţii – mamă. În fine, aceste beneficii pot fi impozitate prin impozitul pe
societăţi în ţara de rezidenţă a societăţii – mamă şi în cele din urmă, ca impozit pe venit
la nivelul acţionarului final. De o manieră generală, beneficiile sunt întotdeauna
impozitate la IS în ţara în care sunt realizate, indiferent dacă societăţile sunt rezidente
sau nu. Pe de altă parte, aplicarea unei reţineri la sursă asupra repatrierii veniturilor nu
este sistematică. Ea depinde de natura venitului repatriat (dividende, vărsări de dobânzi
etc.) şi de statutul juridic al întreprinderii.
Sub anumite condiţii, directiva mamă – filială din 23 iulie 1990, intrată în
vigoare la 1 ianuarie 1992, prevede suprimarea oricărei reţineri la sursă asupra
dividendelor pe care o filială le distribuie societăţii – mamă în alt stat membru. Totuşi,
dacă aceste condiţii nu sunt respectate, ţările aplică o reţinere la sursă asupra
dividendelor a căror rată este în general fixată printr-o convenţie bilaterală, sau, în
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lipsă, prin aplicarea dreptului intern. Directiva mamă – filială nu se aplică, dimpotrivă,
transferurilor de dobânzi între societăţile aceluiaşi grup. Ţările Uniunii Europene
impozitează dobânzile primite de la filiale şi acordă un credit de impozit atunci când
aceste dobânzi au suferit deja o prelevare la sursă. În cea mai mare parte a cazurilor,
aceste prelevări sunt nule. Totuşi, Belgia, Italia şi Portugalia prelevă aproape sistematic
o reţinere la sursă asupra vărsămintelor de dobânzi. Există o reţinere la sursă în Franţa
pentru destinaţii ca Luxemburg, Belgia şi chiar Portugalia. În sfârşit, anumite ţări,
precum Portugalia, nu au încheiat convenţii fiscale bilaterale cu toate ţările membre. În
acest caz, dreptul intern se aplică şi orice reţinere la sursă este astfel definitivă.
Directiva mamă – filială are, în plus, ca obiectiv, evitarea dublei impuneri a
beneficiilor realizate de o filială care este rezidentă într-un alt stat. Două metode sunt
utilizate de ţara de rezidenţă pentru a uşura dubla impunere a beneficiilor de origine
străină: scutirea şi imputarea. Aceasta din urmă, dacă în practică ia forme foarte
diverse, în principiu ea corespunde unui credit de impozit acordat cu titlu de beneficii
impozitate în ţara sursă. Cea mai mare parte a ţărilor utilizează sistemul exonerării,
creditul de impozit fiind utilizat de Irlanda şi Marea Britanie. Regimul fiscal al
dividendelor primite de la o filială şi a cărei activitate este situată în aceeaşi ţară ca
societatea – mamă poate să difere de regimul aplicat filialelor străine, astfel: Germania,
Spania, Finlanda şi Italia aplică un sistem de imputare filialei ce le este rezidentă.
Belgia şi Portugalia aplică exonerarea la 95 %, iar celelalte ţări practică exonerarea.

■ Studiu de caz asupra mecanismului impunerii profiturilor realizate „în afară”

Sistemul creditului de impozit constă, pentru un stat care taxează întreprinderile
după principiul rezidenţei (beneficiu mondial), în acordarea, către o societate rezidentă,
a unui credit de impozit corespunzând impozitelor plătite asupra profiturilor sale
realizate în străinătate.

Astfel, dacă vom avea în vedere o societate franceză al cărei profit realizat în
străinătate este 100 euro, iar rata impozitului pe profitul societăţilor este de 35 % în
Franţa şi de 15 % în ţara străină, această societate va plăti 15 euro impozit în ţara
străină şi 20 euro (35 – 15 euro) Trezoreriei franceze. În aceste condiţii, impozitul pe
societăţi pe care ea îl datorează Franţei (35 euro) este redus cu 20 % graţie creditului de
impozit de 15 euro.
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Totuşi, se poate întâmpla ca profitul filialei să nu fie impozitat în ţara de
rezidenţă a societăţii – mamă decât atunci când ele este repatriat de către societatea –
mamă.

Dacă ne vom referi tot la o societate franceză, cu o filială în străinătate care
realizează un beneficiu de 500 euro, iar dacă rata impozitului pe profitul societăţilor
este de 10 %, această filială plăteşte 50 euro impozit. Presupunând că această filială
varsă 100 euro ca dividende către societatea – mamă, prin urmare ea poate utiliza restul
(350 euro) pentru a-şi dezvolta activităţile. În acest caz, societatea – mamă va plăti
impozite Trezoreriei franceze pe cei 100 euro dividende (şi va beneficia deci de un
credit de impozit corespunzând impozitului plătit de filială în ţara străină, pentru cei
100 euro). Societatea – mamă nu va plăti nici un impozit pe cei 350 euro rămaşi, atât
timp cât ei nu sunt repatriaţi în Franţa.
În cele din urmă, în cea mai mare parte a ţărilor, creditul de impozit nu poate fi
utilizat de societatea – mamă pentru a reduce încărcătura fiscală de care este datoare,
pentru profiturile realizate în ţara de rezidenţă. Altfel spus, creditul de impozit
corespunzător impozitelor plătite în străinătate de o filială nu poate depăşi totalul
impozitului corespunzător a ceea ce se prelevă în ţara de rezidenţă.
Aşadar, o societate – mamă rezidentă în Franţa, al cărei beneficiu realizat este
de 200 euro, va putea pretinde un credit de impozit egal cu 70 euro, cel mult (35 % x
200 euro).

Total diferit de sistemul creditului de impozit, sistemul scutirii presupune că
întreprinderea suportă rata de impunere (impozitare) a ţării „sursă”. Acest sistem este
mai avantajos decât sistemul creditului de impozit, dacă rata de impunere în ţara de
rezidenţă este mai ridicată. Dacă rata este inferioară, cele două sisteme sunt echivalente.

10. Dubla impunere
Dubla (sau multipla) impunere internaţională se produce atunci când autorităţile
fiscale a două sau mai multe state încasează concomitent impozite având aceeaşi bază
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sau aceeaşi incidenţă, în asemenea mod încât o persoană suportă o obligaţie fiscală mai
grea decât dacă ar fi fost supusă unei singure autorităţi fiscale.
Dubla impunere internaţională poate îmbrăca două forme11:
a) dubla impunere economică - adică impunerea în cadrul unui stat a aceluiaşi venit sau
a aceleaşi averi ia mai multe impozite;
b) dubla impunere juridică - adică impunerea aceleaşi materii impozabile, de două ori
în state diferite.
Caracteristica dublei impuneri constă în aceea că apare numai în cazul impozitelor
directe (impozitul pe venit şi impozitul pe avere), nu şi a celor indirecte.
Apariţia dublei impuneri internaţionale este posibilă datorită folosirii unor criterii
de impunere, şi anume:
A. Criteriul rezidenţei (domiciliului fiscal);
B. Criteriul cetăţeniei;
C. Criteriul teritorialităţii.

A. Criteriul rezidenţei (domiciliului fiscal)
Problema domiciliului fiscal al unei persoane fizice care este rezidentă a celor două
state între care s-a încheiat convenţia de evitare a dublei impuneri este rezolvată în
practica internaţională astfel:
Persoana fizică este considerată ca fiind rezidentă în statul în care ea are o locuinţă
permanentă, indiferent dacă aceasta îmbracă forma unei case sau a unui apartament, aflat în
proprietate personală sau închiriat. Condiţia cerută este însă ca această locuinţă să fie
utilizată în cea mai mare parte a anului, deci să nu aibă caracter vremelnic. Dacă persoana
dispune de câte o locuinţă cu caracter permanent în fiecare din cele două state semnatare ale
convenţiei, atunci ea este considerată ca fiind rezidentă a statului cu care are legăturile
personale şi economice cele mai strânse.
În cazul unei persoane juridice, aceasta se consideră ca fiind rezidentă a statului în
care se află situat sediul conducerii sale efective. Prin sediu permanent, în sensul convenţiei,
se înţelege o bază fixă de afaceri prin intermediul căreia o întreprindere exercită, total sau
parţial activitatea sa.
11

D. Drosu-Şaguna, Drept financiar şi fiscal, Ed. Eminescu, Bucureşti, 2000, pp. 647-649.
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Noţiunea de sediu stabil cuprinde un sediu al conducerii, o sucursală, un birou, o
uzină, un atelier etc.
O întreprindere nu se consideră ca având sediul stabil într-un stat în care aceasta
dispune de un curier, un comisionar general sau de un alt agent.

B. Criteriul cetăţeniei (competenţa ratione personae)
Impozitele şi taxele din România se aplică cetăţenilor români pentru veniturile şi
bunurile obţinute atât în ţară cât şi în străinătate. Pentru veniturile şi bunurile obţinute în
străinătate, perceperea impozitelor şi a taxelor prevăzute de legislaţia fiscală română este
justificată numai dacă pentru aceleaşi venituri sau bunuri nu s-au plătit impozite sau taxe în
statul pe teritoriul căruia au fost obţinute sau dobândite, ori numai pentru diferenţa
eventuală dintre impozitele şi taxele plătite în străinătate şi cele datorate pe teritoriul
statului român, evident dacă acestea din urmă ar fi mai mari. În privinţa unor asemenea
venituri, legislaţia română prevede:
- scutirea de impozit a drepturilor băneşti de autor primite din străinătate de către cetăţenii
români aflaţi în ţară:
- scutirea de taxe vamale a unora dintre bunurile dobândite în străinătate de cetăţenii români
la întoarcerea în ţară etc.

C. Criteriul teritorialităţii (competenţa ratione loci)
Impozitele şi taxele se aplică veniturilor obţinute şi bunurilor dobândite pe teritoriul
statului român, indiferent dacă beneficiarul sau dobânditorul este cetăţean român sau străin.
Ca o excepţie de la această regulă sunt stabilite scutiri pentru anumite venituri realizate de
cetăţenii români sau de unii cetăţeni străini (de ex.: sunt exceptate de la impunere salariile
corespondenţilor de presă străini primite pe teritoriul României în această calitate, dar numai
cu condiţia reciprocităţii.

10.1. Necesitatea evitării dublei impuneri pentru dezvoltarea
relaţiilor economice internaţionale
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Dubla impunere afectează eficienţa exportului şi competitivitatea externă a mărfurilor,
deoarece sarcina fiscală este mai mare decât dacă venitul sau averea ar fi supuse numai
legislaţiei fiscale dintr-un singur stat. În aceste condiţii, dubla impunere devine un
obstacol în calea dezvoltării comerţului exterior şi a cooperării economice şi tehnicoştiinţifice, dacă nu se creează instrumente juridice prin care statele interesate să se oblige
reciproc la măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea sau micşorarea efectelor dăunătoare ale
acestui fenomen.
Eliminarea dublei impuneri internaţionale reprezintă o necesitate pentru a asigura
dezvoltarea nestânjenită a relaţiilor economice internaţionale. Este necesară clarificarea
şi garantarea situaţiei fiscale a contribuabililor (persoane fizice şi juridice) care sunt
principalii „actori" ai activităţii economice, financiare etc.
Limitarea şi combaterea fenomenului de dublă impunere internaţională au devenit
probleme importante şi pentru România, mai ales după 1989.
În acest scop sunt utilizate atât instrumente juridice interne (unilaterale) cât şi
instrumente juridice externe (internaţionale), constând în convenţii pentru evitarea
dublei impuneri cuprinzând prevederi de natură fiscală (tabel nr. 10.1.1.).

Tabelul nr. 10.1.1. Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de
România cu alte state (până la 20.05.2001)

N

Statul cu care

Nr. şi

Buletinul

r.

este încheiată

data

(M.O.) în intrării în de la

cr

convenţia

t.

Decretulu care este

Data

vigoare

Convenţi

ratificare

a

care se
aplică

i (Legii) publicată
de

Data

a
Convenţi
ei
1. Africa de Sud

59/13.07.1 199/1994 29.10.199 1.01.19
994

2. Albania

5

96

86/18.10.1 302/1994 20.10.199 1.01.19
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N

Statul cu care

Nr. şi

Buletinul

r.

este încheiată

data

(M.O.) în intrării în de la

cr

convenţia

t.

Decretulu care este

Data

vigoare

i (Legii) publicată
de

Convenţi

ratificare

a

Data

care se
aplică

a
Convenţi
ei
994
3. Algeria

5

25/12.04.1 69/1995
995

4. Anglia

976
5. Armenia

7

254/10.07. 64/1978

1

221/04.09. 37/1987

.
11 Bulgaria
.
12 Canada
.
13 Cehia
.
14 China

02

21.08.198 1.01.19
8

89

102/26.05. 200/1998 15.07.199 1.01.19
1998

10 Belgia

78

85/20.03.2 150/2001 11.04.200 1.01.20

1987
9. Belarus

98

10.01.197 1.01.19
9

001
8. Bangladesh

76

121/9.07.1 156/1997 24.08.199 1.01.19

1978
7. Australia

97

22.11.197 1.04.19
6

997
6. Austria

11.07.199 1.01.19
6

26/03.02.1 13/1976

96

8

99

126/16.10. 262/1996 17.10.199 1.01.19
1996

8

5/10.01.19

7/1995

95

12.09.199 1.01.19
5

418/05.12. 97/1979
1979

99

96

29.12.198 1.01.19
0

78

37/23.06.1 157/1994 10.08.199 1.01.19
994

4

5/24.01.19 10/1992

61

95

05.03.199 1.01.19

N

Statul cu care

Nr. şi

Buletinul

r.

este încheiată

data

(M.O.) în intrării în de la

cr

convenţia

t.

Decretulu care este

Data

vigoare

i (Legii) publicată
de

Convenţi

ratificare

a

Data

care se
aplică

a
Convenţi
ei
.

92

15 Cipru
.

2

261/09.07. 66/1982
1982

93

08.11.198 1.01.19
2

83

16 Coreea de Nord 104/19.06. 301/2000 25.08.200 1.01.20
.

2000

17 Coreea de Sud
.

0

18/08.04.1 96/1994
994

18 Croaţia
.

.

.

6

.

7

.

77

111/9.11.1 294/1992 22.01.199 1.01.19
6

316/14.10. 84/1980
1980

22 Elveţia

97

389/27.10. 118/1977 28.12.197 1.01.19

992

21 Egipt

95

127/16.10. 271/1996 28.11.199 1.01.19

1977

20 Ecuador

06.10.199 1.01.19
4

1996

19 Danemarca

01

97

05.01.198 1.01.19
1

82

60/13.07.1 200/1994 27.12.199 1.01.19
994

4

94

23 Emiratele Arabe 74/03.11.1 262/1993 23.01.199 1.01.19
.

Unite

24 Federaţia Rusă
.
25 Filipine
.
26 Finlanda

993

6

97

38/16.06.1 158/1994 11.08.199 1.01.19
994

5

23/04.04.1 64/1995
995

96

27.11.199 1.01.19
7

98

201/24.12. 642/1999 04.02.200 1.01.20
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N

Statul cu care

Nr. şi

Buletinul

r.

este încheiată

data

(M.O.) în intrării în de la

cr

convenţia

t.

Decretulu care este

Data

vigoare

i (Legii) publicată
de

Convenţi

ratificare

a

Data

care se
aplică

a
Convenţi
ei
.
27 Franţa
.
28 Georgia
.
29 Grecia
.
30 India
.
31 Indonezia
.
32 Iordania
.
33 Irlanda
.
34 Israel
.
35 Italia
.
36 Japonia
.
37 Kazahstan
.
38 Kuwait

1999

0

01

240/23.12. 171/1974 27.09.197 1.01.19
1974

5

75

45/26.03.1 132/1999 15.05.199 1.01.20
999

9

25/12.03.1 46/1992
992

07.04.199 1.01.19
5

221/04.09. 37/1987
1987

00

96

14.11.198 1.01.19
7

88

50/2.03.19 104/1998 13.01.199 1.01.20
98

8

215/26.06. 51/1984
1984

00

02.08.198 1.01.19
4

85

208/28.11. 626/2000 29.12.200 1.01.20
2000

0

39/14.02.1 86/1998
998

21.06.199 1.01.19
8

82/15.04.1

34-

977

35/1977

213/05.07. 69/1976
1976

01

99

06.02.197 1.01.19
9

79

09.04.197 1.01.19
8

78

11/6.03.20 109/2000 21.04.200 1.01.20
00

0

5/08.03.19 57/1993

63

01

05.10.199 1.01.19

N

Statul cu care

Nr. şi

Buletinul

r.

este încheiată

data

(M.O.) în intrării în de la

cr

convenţia

t.

Decretulu care este

Data

vigoare

i (Legii) publicată
de

Convenţi

ratificare

a

Data

care se
aplică

a
Convenţi
ei
.
39 Liban
.
40 Luxemburg
.
41 Malayezia
.
42 Malta
.
43 Maroc
.
44 Moldova
.
45 Namibia
.
46 Nigeria
.
47 Norvegia
.
48 Olanda
.
49 Pakistan
.

93

4

10/21.03.1 62/1996
996

92

06.04.199 1.01.19
7

98

85/18.10.1 299/1994 08.12.199 1.01.19
994

5

96

482/26.12. 106/1983 07.04.198 1.01.19
1983

4

85

61/3.07.19 144/1996 16.08.199 1.01.19
96

6

404/01.11. 99/1982
1982

97

30.08.198 1.01.19
7

87

60/17.06.1 127/1995 10.04.199 1.01.19
995

6

97

61/15.04.1 188/1999 05.08.199 1.01.20
999

9

10/08.03.1 58/1993
993

18.04.199 1.01.19
3

67/25.03.1 19/1981
981

00

94

27.09.198 1.01.19
1

82

85/25.05.1 251/1999 29.07.199 1.01.20
999

9

418/05.12. 97/1979
1979

00

20.03.198 1.01.19
0

8031.12.2
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N

Statul cu care

Nr. şi

Buletinul

r.

este încheiată

data

(M.O.) în intrării în de la

cr

convenţia

t.

Decretulu care este

Data

vigoare

i (Legii) publicată
de

Convenţi

ratificare

a

Data

care se
aplică

a
Convenţi
ei
001
49 Pakistan
.

2000

50 Polonia
.

1

6/10.01.19

7/1995

95

51 Portugalia
.

.

.

9

Iugoslavia*)

55 Siria
.
56 Slovacia
.
57 Spania
.
58 Sri Lanka
.
59 SUA
.
60 Suedia

00

625/21.11. 197/1973 01.11.197 1.01.19
5

73

122/09.07. 155/1997 01.01.199 1.01.19
1997

54 R.S.F.

96

63/15.04.1 194/1999 14.07.199 1.01.20

1973

53 R.F. Iugoslavia

02

15.09.199 1.01.19
5

999

52 R.F. Germania

.

212/28.11. 632/2000 13.01.200 1.01.20

8

331/14.10. 61/1986
1986

21.10.198 1.01.19
8

40/11.02.1

9/1988

986

98

89

07.11.199 1.01.19
1

92

96/10.11.1 315/1994 29.12.199 1.01.19
994

5

418/05.12. 97/1979
1979

26.06.198 1.01.19
0

149/22.05. 27/1985
1985

96

80

28.02.198 1.01.19
6

86

238/23.12. 168/1974 26.02.197 1.01.19
1974

6

74

432/31.10. 104/1978 08.12.197 1.01.19
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N

Statul cu care

Nr. şi

Buletinul

r.

este încheiată

data

(M.O.) în intrării în de la

cr

convenţia

t.

Decretulu care este

Data

vigoare

i (Legii) publicată
de

Convenţi

ratificare

a

Data

care se
aplică

a
Convenţi
ei
.
61 Thailanda
.
62 Tunisia
.
63 Turcia
.
64 Ucraina
.

1978

8

3/03.02.19 18/1997
97

03.04.199 1.01.19
7

326/23.12. 60/1987
1987

1986

98

19.01.198 1.01.19
9

331/14.10. 61.1986

78

90

15.09.198 1.01.19
8

89

128/16.10. 272/1996 17.11.199 1.01.19
1996

7

9815.01.1
998

65 Ungaria
.
66 Uzbekistan
.
67 Vietnam
.
68 Zambia
.

91/28.10.1 306/1994 14.12.199 1.01.19
994

5

26/12.03.1 46/1997
997

17.10.199 1.01.19
7

6/13.03.19 56/1996
96

1984

98

24.04.199 1.01.19
6

215/26.06. 51/1984

96

97

29.10.199 1.01.19
2

93

*) Se aplică în cazul Macedoniei, Sloveniei şi pentru Bosnia Herţegovina
[Sursa: Buletin economic legislativ, nr. 2/2002, editat de Tribuna Economică, pp. 53 –
60]
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10.2. Metode privind evitarea dublei impuneri
Pentru evitarea propriu - zisă a dublei impuneri internaţionale se folosesc, în practica
fiscală internaţională două metode:
1. Metoda scutirii (exonerării) - conform căreia statul de rezidenţă al
beneficiarului unui anumit venit nu impozitează veniturile care, potrivit prevederilor
convenţiilor fiscale, sunt impuse în celălalt stat (statul de sursă sau cel în care se află averea
impozabilă, un sediu permanent sau o bază fixă).
Această metodă poate fi aplicată sub două forme:
a) scutirea (exonerarea) totală - la care statul de rezidenţă al beneficiarului venitului, la
determinarea venitului impozabil al unui rezident al său, nu va lua în considerare venitul
impozabil al acestuia în statul de sursă şi nici venitul aferent unui sediu permanent ori unei
baze fixe din celălalt stat contractant; astfel, se va lua în calcul numai restul venitului
impozabil.
b) scutirea (exonerarea) progresivă - care impune ca venitul impozabil în celălalt stat
(statul de sursă sau cel în care se află sediul permanent ori baza fixă) să nu se impună în statul
de rezidenţă al beneficiarului acelui venit; în schimb, acest din urmă stat îşi rezervă dreptul
de a lua în considerare acest venit atunci când determină impozitul aferent restului de
venit; în acelaşi mod se procedează şi în cazul impozitării averii.
2. Metoda creditării (imputării) - conform căreia statul de rezidenţă calculează impozitul
datorat de un rezident al său pe baza volumului total al veniturilor acestui subiect impozabil.
Aceasta presupune că în venitul impozabil, statul de rezidenţă va include atât venitul
impozabil în statul de sursă cât şi venitul impozabil în statul în care se află sediul permanent
sau baza fixă. El nu va lua în calcul, evident, veniturile (averea) care nu sunt impozabile
decât în celălalt stat contractant.
Creditarea cunoaşte şi ea două forme:
a) creditarea totală - la care statul de rezidenţă deduce din impozitul aferent
totalului veniturilor (averii) impozabile ale contribuabilului suma totală a impozitului
plătit de acesta în celălalt stat contractant;
b) creditarea ordinară - la care statul de rezidenţă deduce, cu titlu de impozit plătit în
celălalt stat contractant, o sumă care poate să fie egală sau mai mică decât cea efectiv plătită
statului de sursă.
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Partea a II - a – Componenta de reglementare bugetară
comunitară
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1. Principii aplicate în stabilirea şi executarea bugetului comunitar
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2.1. Elemente de bază privind execuţia bugetară
2.2. Regulile şi metodele contabile
2.3. Reforma cadrului contabil
3. Reglementări financiar-bugetare regăsite în corpusul
constituţional comunitar
3.1. Veniturile şi cheltuielile comunitare
3.2. Elaborarea bugetului
3.3. Execuţia bugetară
3.4. Raportare şi control
3.5. Alte reglementări în materie
4. O caracterizare privind veniturile şi cheltuielile bugetului
comunitar pe baza execuţiei bugetare derulate în ultimii ani
4.1. Sistemul de venituri
4.2. Cheltuielile
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4.3. Dezechilibrul bugetar la nivelul statelor membre şi
mecanismul compensaţiei bugetare
5. Dimensiunea şi structura bugetului general al UE aferent
exerciţiului financiar 2004
5.1. Schimbare de formulă bugetară - de la „UE-15” la „UE25”

BUGETUL COMUNITAR
Bugetul general al Uniunii Europene este actul care prevede şi autorizează,
pentru fiecare an bugetar, valoarea veniturilor şi cheltuielilor apreciate a fi necesare de
Comunitatea Europeană şi de Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

1. Principii aplicate în stabilirea şi executarea bugetului
comunitar
Stabilirea şi executarea bugetului trebuie să respecte principiile unităţii,
exactităţii bugetare, anualităţii,

echilibrului,

unităţii de

cont, universalităţii,

specializării, bunei gestiuni financiare şi transparenţei. Relativ la acestea facem o serie
de precizări în continuare12:
 Principiul unităţii şi principiul exactităţii bugetare presupun că toate
veniturile şi cheltuielile Comunităţii şi cele ale Uniunii Europene, când acestea sunt în
sarcina bugetului, trebuie reunite şi înscrise într-un singur act.
Principiul anualităţii înseamnă că bugetul este votat pentru fiecare an bugetar
în parte şi alocaţiile bugetare pentru un an, fie ele angajamente sau plăţi, trebuie în
principiu utilizate pe parcursul aceluiaşi an.
 Potrivit principiului echilibrului, veniturile prevăzute pentru anul bugetar
trebuie să fie egale cu plăţile alocate pentru acelaşi an. Recurgerea la împrumuturi
pentru acoperirea unui eventual deficit bugetar nu este compatibilă cu sistemul
resurselor proprii şi nu este deci autorizată.
 Conform principiului unităţii de cont, bugetul este se stabileşte şi se execută
în euro, iar conturile vor fi arătate în euro.
12

Tradus şi adaptat după www.eca.eu.int
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 Principiul universalităţii înseamnă că totalul veniturilor acoperă totalul
alocaţiilor de plată, cu excepţia unui număr limitat de venituri ce este desemnat pentru
plata unor cheltuieli specifice. Toate veniturile şi cheltuielile trebuie prevăzute în buget,
fără a se efectua ajustări între ele.
 Principiul specializării bugetare înseamnă că fiecare fond alocat trebuie să
aibă o destinaţie determinată şi trebuie afectat unui scop specific pentru a se evita orice
confuzie între alocări.
 Principiul bunei gestiuni financiare se defineşte prin raportare la principiile
economiei, eficienţei şi eficacităţii.
 Bugetul este stabilit cu respectarea principiului transparenţei asigurând o
bună informare asupra executării bugetului şi asupra conturilor exerciţiului financiar.
O abordare detaliată a principiilor dreptului comunitar presupune a face recurs
laşi la o serie de elemente regăsite în Regulamentul financiar al Consiliului.13
Principiile unităţii şi exactităţii bugetare
Aşa cum am menţionat mai sus, bugetul este un instrument care, pentru fiecare
exerciţiu financiar, prevede şi autorizează toate veniturile şi cheltuielile considerate
necesare pentru Comunitatea Europeană şi pentru Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice.
Veniturile şi cheltuielile Comunităţilor cuprind:
(a) veniturile

şi

cheltuielile

Comunităţii

Europene,

inclusiv

cheltuielile

administrative care decurg pentru instituţii din dispoziţiile din Tratatul privind
Uniunea Europeană referitoare la politica externă şi de securitate comună şi la
cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală, cât şi cheltuielile de
funcţionare generate de punerea în aplicare a dispoziţiilor respective, atunci
când acestea sunt efectuate de la buget;
(b) cheltuielile şi veniturile Comunităţii Europene a Energiei Atomice.
Totodată bugetul înregistrează garanţia operaţiunilor de împrumut şi de credit
efectuate de Comunităţi, precum şi plăţile efectuate Fondului de Garantare pentru
acţiunile externe.
Respectarea acestor principii presupune că nu se colectează venituri şi nu se
efectuează cheltuieli decât dacă sunt înregistrate într-o linie din buget, apoi nu se poate
13

Este vorba despre Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 privind bugetul general al
Comunităţilor Europene.
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angaja sau ordonanţa nici o cheltuială în plus faţă de creditele autorizate, iar nici o
alocaţie nu poate fi înregistrată în buget dacă nu corespunde unei cheltuieli considerate
necesară. Dobânzile generate de fondurile care sunt proprietatea Comunităţilor
Europene se înregistrează în buget ca venituri diverse.

Principiul anualităţii
Creditele înregistrate în buget se autorizează pentru un exerciţiu financiar care
începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Bugetul conţine credite diferenţiate,
formate din credite de angajament şi credite pentru plată, şi credite nediferenţiate.
Creditele de angajament acoperă costurile totale ale angajamentelor juridice asumate în
cursul exerciţiului financiar curent, iar creditele pentru plată acoperă plăţi efectuate
pentru onorarea angajamentelor juridice asumate în cursul exerciţiului financiar curent
şi/sau al exerciţiilor financiare anterioare.
Veniturile unui exerciţiu financiar se înregistrează în contabilitate pentru
exerciţiul financiar pe baza sumelor încasate în cursul exerciţiului financiar. Totuşi,
resursele proprii ale lunii ianuarie a următorului exerciţiu financiar pot fi plătite în
avans, conform Regulamentului Consiliului de punere în aplicare a Deciziei privind
sistemul resurselor proprii ale Comunităţilor.
Înregistrările referitoare la resursele proprii provenite din taxa pe valoarea
adăugată, resursele suplimentare bazate pe produsul naţional brut (PNB) şi alte
contribuţii financiare pot fi adaptate în conformitate cu regulamentul menţionat.
Creditele autorizate pentru un anumit exerciţiu financiar pot fi utilizate numai
pentru acoperirea cheltuielilor angajate şi plătite în exerciţiul financiar în cauză şi
pentru acoperirea sumelor datorate pentru angajamente din exerciţiile financiare
anterioare. Angajamentele se înregistrează în contabilitate pe baza angajamentelor
juridice asumate până la 31 decembrie, sub rezerva angajamentelor globale şi a
acordurilor de finanţare care se înregistrează în contabilitate pe baza angajamentelor
bugetare asumate până la 31 decembrie.
Plăţile se înregistrează în contabilitatea unui exerciţiu financiar pe baza plăţilor
efectuate de contabilul şef până cel târziu la data de 31 decembrie a exerciţiului în
cauză. Creditele care nu au fost utilizate până la sfârşitul exerciţiului financiar pentru
care au fost înregistrate se anulează; totuşi, ele pot fi reportate, numai pentru exerciţiul
financiar următor, printr-o decizie adoptată de instituţia în cauză până cel târziu la 15
februarie.
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Pentru creditele de angajament ale creditelor diferenţiate şi pentru creditele
nediferenţiate încă neangajate la închiderea exerciţiului financiar se pot reporta:
(a) sumele corespunzătoare creditelor de angajament pentru care au fost
finalizate până la 31 decembrie cea mai mare parte a etapelor pregătitoare
din procedura de angajare. Sumele în cauză pot fi apoi angajate până la data
de 31 martie a exerciţiului următor;
(b) sumele care sunt necesare în cazul în care autoritatea legislativă a adoptat
un act de bază în ultimul trimestru al exerciţiului financiar, iar Comisia nu a
putut angaja până la 31decembrie creditele prevăzute în acest scop în buget.
Pentru creditele de plată a creditelor diferenţiate se pot reporta sumele necesare
pentru acoperirea angajamentelor existente sau a angajamentelor legate de creditele de
angajament reportate, dacă creditele prevăzute pentru liniile relevante din bugetul
pentru exerciţiul financiar următor nu acoperă nevoile. Instituţia în cauză utilizează mai
întâi creditele autorizate pentru exerciţiul financiar în curs şi nu utilizează creditele
reportate înainte de epuizarea primelor credite.
Creditele nediferenţiate care corespund unor obligaţii contractate în mod
corespunzător la închiderea exerciţiului financiar se reportează automat numai pentru
exerciţiul financiar următor.
Instituţia în cauză informează Parlamentul European şi Consiliul („autoritatea
bugetară”) până cel târziu la 15 martie cu privire la decizia de reportare luată şi
precizează, pentru fiecare linie bugetară, modul în care criteriile arătate mai sus au fost
aplicate pentru fiecare reportare.
Creditele plasate în rezervă, precum şi creditele pentru cheltuieli cu personalul
nu se pot reporta.
Creditele înregistrate în buget pot fi angajate cu efect de la 1 ianuarie, de îndată
ce bugetul a fost adoptat în forma finală.
În cazul în care bugetul nu a fost adoptat în forma sa finală la deschiderea
exerciţiului financiar, art. 273 primul paragraf din Tratatul CE şi art. 178 primul
paragraf din Tratatul Euratom se aplică angajării şi plăţii cheltuielilor care au putut fi
înregistrate într-o anumită linie din buget în cadrul executării ultimului buget adoptat în
mod corespunzător.
În acest context, în legătură cu principiul anualităţii este important de reţinut că:
(1) Se pot asuma angajamente pe capitole până la maximum un sfert din
creditele totale autorizate în capitolul respectiv pentru exerciţiul financiar anterior, plus
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o doisprezecime pentru fiecare lună scursă. Plăţile se pot efectua lunar pe capitole până
la maximum o doisprezecime din creditele autorizate în capitolul respectiv pentru
exerciţiul financiar anterior. Nu se poate depăşi limita creditelor prevăzute în proiectul
de buget aflat în pregătire.
(2) În cazul în care continuitatea acţiunii Comunităţilor şi nevoile de gestionare
necesită acest lucru:
(a) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la cererea Comisiei şi după
consultarea Parlamentului European, poate autoriza simultan două sau mai
multe doisprezecimi provizorii atât pentru angajamente, cât şi pentru plăţi,
în plus faţă de cele puse în mod automat la dispoziţie în temeiul
Regulamentului;
(b) pentru alte cheltuieli decât cele care rezultă în mod necesar din Tratate sau
din acte adoptate în temeiul acestora, se aplică art. 273 al treilea paragraf
din Tratatul CE şi art.178 al treilea paragraf din Tratatul Euratom.
Doisprezecimile suplimentare se autorizează integral şi nu sunt divizibile.
(3) Dacă, pentru un anumit capitol, autorizarea a două sau mai multe
doisprezecimi provizorii acordate în condiţiile şi conform procedurilor arătate anterior
nu este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea evitării unei
discontinuităţi în activitatea Comunităţilor în domeniul acoperit de capitolul în cauză,
se poate autoriza în mod excepţional depăşirea sumelor creditelor înscrise în capitolul
corespunzător din bugetul exerciţiului precedent.
Totuşi, suma globală a creditelor disponibile în bugetul exerciţiului financiar
precedent nu poate fi depăşită în nici un caz.

Principiul echilibrului
Veniturile şi creditele pentru plată din buget trebuie să se afle în echilibru,
Comunitatea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, precum şi
organismele create de Comunităţi nu pot face împrumuturi.
Soldul fiecărui exerciţiu financiar se înscrie în bugetul exerciţiului următor ca
venit, în cazul unui excedent, sau ca alocaţie pentru plată, în cazul unui deficit.
Estimările acestor venituri sau credite pentru plată se înregistrează în buget în cursul
procedurii bugetare şi printr-o scrisoare rectificativă. Acestea se stabilesc în
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conformitate cu Regulamentul Consiliului de punere în aplicare a Deciziei privind
sistemul resursele proprii ale Comunităţilor.
După prezentarea conturilor pentru fiecare exerciţiu financiar, diferenţele faţă
de estimările făcute se înregistrează în bugetul exerciţiului următor cu ajutorul unui
buget rectificativ consacrat exclusiv acestor diferenţe. În acest caz, proiectul preliminar
al bugetului rectificativ trebuie prezentat de Comisie în termen de 15 zile de la
prezentarea conturilor provizorii.

Principiul unităţii de cont
Bugetul se întocmeşte şi se execută în euro, iar conturile se prezintă în euro.
Totuşi, pentru anumite fluxuri de numerar şi în cazul conturilor de avans pot să se
efectueze operaţiuni în monede naţionale.

Principiul universalităţii
Veniturile totale acoperă creditele totale pentru plată, toate veniturile şi
cheltuielile înregistrându-se integral fără a fi regularizate între ele.
Următoarele venituri se utilizează pentru finanţarea unor cheltuieli specifice:
(a) contribuţiile financiare din partea statelor membre la anumite programe de
cercetare în temeiul Regulamentului Consiliului de punere în aplicare a
Deciziei privind sistemul resurselor proprii ale Comunităţilor;
(b) dobânzile pentru depozite şi amenzile prevăzute în regulament vizând
accelerarea şi clarificarea aplicării procedurii privind deficitul excesiv;
(c) veniturile alocate pentru un anumit scop, precum veniturile din fundaţii,
subvenţii, donaţii şi moşteniri, inclusiv veniturile alocate specifice fiecărei
instituţii;
(d) contribuţiile la activităţile comunitare din partea ţărilor terţe sau a
diferitelor organisme;
(e) veniturile provenite de la părţi terţe pentru livrări de bunuri, prestări de
servicii sau efectuarea de lucrări la cererea lor;
(f) veniturile obţinute din rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit;
(g) încasările din livrări de bunuri, prestări de servicii sau efectuarea de lucrări
pentru alte instituţii sau organisme, inclusiv creditele de misiune plătite în
numele altor instituţii sau organisme şi rambursate de acestea;
(h) plăţile asigurărilor încasate;
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(i) veniturile din plăţi legate de cedarea folosinţei unor bunuri imobiliare;
(j) veniturile din vânzarea publicaţiilor şi filmelor, inclusiv a celor pe suport
electronic.
Bugetul include linii pentru înregistrarea categoriilor de venituri alocate şi
indică, în măsura posibilului, cuantumul acestora.
Comisia poate accepta orice donaţie în favoarea Comunităţilor, precum fundaţii,
subvenţii, cadouri şi moşteniri, dar acceptarea unor donaţii care pot implica taxe
financiare este supusă spre aprobare Parlamentului European şi Consiliului, care
hotărăsc în această privinţă în termen de două luni de la primirea cererii din partea
Comisiei. Dacă nu s-a formulat nici o obiecţie în acest termen, Comisia ia o decizie
definitivă privind acceptarea.
Normele de aplicare pot preciza cazurile în care anumite venituri pot fi deduse
din facturi sau cereri de plată, care apoi sunt ordonanţate în suma netă. Costul
produselor şi serviciilor furnizate Comunităţilor care includ taxe rambursate de statele
membre în temeiul Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor
Europene sau de ţări terţe în temeiul altor acorduri relevante se impută bugetului cu
suma fără taxe.
Evident, se pot face regularizări cu privire la diferenţele de curs de schimb
apărute în execuţia bugetară. Rezultatul final, profit sau pierdere, se înregistrează în
soldul exerciţiului.

Principiul specificităţii
Creditele se alocă integral unor destinaţii specifice pe titluri şi capitole;
capitolele sunt subîmpărţite în articole şi posturi.
Fiecare instituţie poate efectua, în cadrul propriei secţiuni din buget, transferuri
de la un titlu la altul până la o limită totală de 10 % din creditele exerciţiului financiar
respectiv, de la un capitol la altul sau de la un articol la altul, însă cu trei săptămâni
înainte de efectuarea transferurilor menţionate, instituţiile informează autoritatea
bugetară despre intenţiile de transfer.
În cadrul propriei secţiuni a bugetului, Comisia poate efectua:
(a) transferuri de credite în cadrul articolelor şi de la un articol la altul în cadrul
fiecărui capitol;
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(b) transferuri de credite de la un titlu la altul, în ceea ce priveşte cheltuielile cu
personalul şi cheltuielile administrative, până la o limită totală de 10 % din
creditele exerciţiului financiar;
(c) transferuri de credite între capitolele aceluiaşi titlu, în ceea ce priveşte
cheltuielile de funcţionare, până la o limită totală de 10 % din creditele
exerciţiul financiar respectiv înscrise în linia din care se face transferul.
Cu trei săptămâni înainte de efectuarea transferurilor menţionate la (b) şi (c),
Comisia informează autoritatea bugetară cu privire la decizia sa. În cazul unor motive
bine întemeiate formulate în această perioadă de oricare dintre ramurile autorităţii
bugetare, se aplică procedura redată în continuare
În cazul propunerilor de transferuri de credite referitoare la cheltuielile care
rezultă în mod obligatoriu din Tratate sau din acte adoptate în temeiul acestora,
Consiliul, după consultarea Parlamentului European, hotărăşte cu majoritate calificată,
în termen de şase săptămâni, cu excepţia cazurilor de urgenţă. Parlamentul European
emite un aviz în timp util, pentru a permite Consiliului să ia la cunoştinţă de aceasta şi
să hotărască în termenul stabilit. În cazul în care Consiliul nu hotărăşte în acest termen,
propunerile de transfer se consideră aprobate.
În cazul propunerilor de transfer referitoare la alte cheltuieli decât cele care
rezultă în mod obligatoriu din Tratate sau din acte adoptate în temeiul acestora,
Parlamentul European, după consultarea Consiliului, hotărăşte în termen de şase
săptămâni, cu excepţia cazurilor de urgenţă. Consiliul emite un aviz cu majoritate
calificată în timp util, pentru a permite Parlamentului European să ia la cunoştinţă de
aceasta şi să hotărască în termenul stabilit. În cazul în care nu se ia o decizie în acest
termen, propunerile de transfer se consideră aprobate.
Propunerile de transfer referitoare atât la cheltuielile care rezultă în mod
obligatoriu din Tratate sau din acte adoptate în temeiul acestora, cât şi la alte cheltuieli,
se consideră aprobate dacă nici Parlamentul European şi nici Consiliul nu au decis altfel
în termen de şase săptămâni de la data primirii propunerilor de transfer de către cele
două instituţii. Dacă, în cazul unor asemenea propuneri de transfer, Parlamentul
European şi Consiliul reduc propunerea de transfer cu sume diferite, se consideră
aprobat cuantumul cel mai mic acceptat de una dintre cele două instituţii. În cazul în
care una dintre cele două instituţii respinge principiul transferului, acesta nu se mai
poate efectua.
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NOTĂ:
Creditele pot fi transferate numai la linii din buget pentru care bugetul a
autorizat credite sau care poartă o menţiune simbolică (p.m.). Apoi, creditele
corespunzătoare veniturilor alocate pot fi transferate numai dacă aceste venituri sunt
utilizate în scopul pentru care sunt alocate.
Deciziile cu privire la transferurile destinate să permită utilizarea rezervei
pentru împrumuturile comunitare şi pentru garanţiile de împrumut în beneficiul unor
terţe ţări şi a rezervei pentru ajutoare de urgenţă sunt luate de autoritatea bugetară la
propunerea Comisiei. Pentru fiecare operaţiune în parte, trebuie prezentată o
propunere separată pentru un transfer referitor la utilizarea rezervei prevăzute pentru
ajutoarele de urgenţă.

Principiul bunei gestionări financiare
Creditele bugetare se utilizează în conformitate cu principiul bunei gestionări
financiare, adică în conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii.
Principiul economiei prevede ca resursele utilizate de instituţie pentru
desfăşurarea activităţilor sale să fie puse la dispoziţie în timp util, în cantitatea şi la
calitatea adecvate şi la cel mai bun preţ. Principiul eficienţei vizează cel mai bun raport
între resursele utilizate şi rezultatele obţinute. Principiul eficacităţii vizează îndeplinirea
obiectivelor specifice stabilite şi obţinerea rezultatelor scontate.
Pentru toate sectoarele de activitate incluse în buget se stabilesc obiective
specifice, măsurabile, realizabile, relevante şi datate. Realizarea acestor obiective se
monitorizează prin indicatori de performanţă pentru fiecare activitate, iar fiecare
autoritate însărcinată cu efectuarea cheltuielilor transmite informaţii autorităţii bugetare
în această privinţă. Aceste informaţii sunt furnizate anual şi cel mai târziu în
documentele care însoţesc proiectul preliminar de buget.
Pentru a îmbunătăţi procesul decizional, instituţiile procedează la evaluări ex
ante şi ex post, conform orientărilor furnizate de Comisie. Aceste evaluări se aplică
tuturor programelor şi activităţilor care implică cheltuieli semnificative, iar rezultatele
evaluării sunt comunicate autorităţilor însărcinate cu efectuarea cheltuielilor,
autorităţilor legislative şi bugetare.
NOTĂ: Orice propunere înaintată autorităţii bugetare care poate avea un efect
asupra bugetului, inclusiv modificări în numărul de posturi, trebuie să fie însoţită de o
situaţie financiară şi de evaluarea specifică.
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În timpul procedurii bugetare, Comisia furnizează informaţiile necesare pentru
o comparaţie între evoluţia nevoilor de credite şi estimările iniţiale făcute în situaţiile
financiare. Aceste informaţii includ progresele înregistrate şi stadiul atins de
autoritatea legislativă în eforturile sale de evaluare a propunerilor prezentate. Nevoile
de credite sunt revizuite, dacă este cazul, în funcţie de evoluţia deliberărilor cu privire
la actului de bază.
Pentru a preveni riscurile de fraudă sau neregularităţile, Comisia înregistrează
în situaţia financiară orice informaţii cu privire la măsurile existente sau planificate de
prevenire a fraudei şi de protecţie împotriva ei.

Principiul transparenţei
Bugetul se întocmeşte şi se execută şi conturile se prezintă în conformitate cu
principiul transparenţei. La ordinul preşedintelui Parlamentului European, bugetul şi
bugetele rectificative se publică, în forma finală în care au fost adoptate, în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene în termen de două luni de la data la care bugetul este
declarat adoptat definitiv.
Situaţiile financiare consolidate se publică în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene.
Rapoartele de gestiune financiară întocmite de fiecare instituţie se publică, de
asemenea, în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Apoi, informaţiile cu privire
la operaţiunile de împrumut şi de credit contractate de Comunităţi în beneficiul unor
terţe părţi se includ într-o anexă la buget, iar informaţiile cu privire la operaţiunile
Fondului de garantare pentru acţiunile externe se includ în situaţiile financiare.

2. Linii esenţiale de management bugetar14
2.1. Elemente de bază privind execuţia bugetară
Art. 274 al Tratatului de constituire a Comunităţii Europene prevede: “Comisia
se va ocupa de execuţia bugetară … pe propria sa răspundere”. Există deci o distincţie
clară: Parlamentul şi Consiliul decid ce cheltuieli vor fi făcute, iar Comisia
implementează deciziile lor bugetare.
14

Tradus şi adaptat după www.eca.eu.int
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Execuţia bugetară este supusă prevederilor Regulamentului financiar care,
potrivit art. 279 din Tratatul Comunităţii Europene, arată regulile detaliate privind
stabilirea bugetului.
Regulile pentru implementarea anumitor prevederi ale Regulamentului financiar
sunt stabilite într-un Regulament al Comisiei, care menţionează că în fiecare an fiecare
instituţie va adopta reglementări interne referitoare la atribuţiile ordonatorilor şi
gestionarilor. În practică, totuşi, Comisia se sprijină pe statele membre pentru aplicarea
anumitor politici. De exemplu, cheltuielile agricole în statele membre sunt sarcina unor
instituţii naţionale special autorizate, care funcţionează potrivit regulilor fixate la
nivelul Comunităţii. În cazul Fondurilor structurale, instituţiile europene decid asupra
sumelor ce vor fi plătite şi a condiţiilor de pune în aplicare. Administraţiile statelor
membre (la nivel naţional, regional şi local) aleg proiectele ce vor fi finanţate şi îşi
asumă răspunderea pentru gestiunea de zi cu zi. Cooperând cu statele membre, Comisia
Europeană veghează ca proiectele să fie finalizate cu succes, iar banii să fie bine
cheltuiţi. În mod similar, statele membre sunt cele ce colectează resursele proprii
tradiţionale. Încă o dată, Comisia se asigură că regulile corespunzătoare sunt respectate.
Pe lângă asumarea răspunderii pentru buna gestiune a tuturor cheltuielilor,
Comisia are şi sarcina de a implementa direct o parte a bugetului Comunităţii prin
departamentele sale, în primul rând în domeniile politicilor interne (cum ar fi
cercetarea, educaţia şi instruirii) şi acţiunilor externe. Aceste sarcini de gestiune directă
au fost instituite de curând şi reprezintă o provocare pentru administraţia Uniunii. Din
cauza continuei actualizări a sarcinii şi metodelor de gestiune, sunt necesare un
personal şi resurse administrative tot mai numeroase.
Comisia poate să delege unele din sarcinile sale de gestiune directă, către
persoane fizice sau agenţii, care acţionează în numele şi pe seama ei. Acest proces este
cunoscut sub numele de externalizare. Comisia poate, de exemplu, să subcontracteze
sarcinile tehnice, precum studii de specialitate sau gestiunea tehnologiei informaţiei, cu
firme private. Totuşi, unele sarcini, ce implică răspunderi speciale, pot fi îndeplinite
numai de instituţii desemnate de autorităţile publice. Aceasta se aplică gestiuni
politicilor Comunităţii, inclusiv selectarea proiectelor şi acordarea alocaţiilor
financiare. Comisia poate, ulterior, să transfere sarcinile respective instituţiilor
naţionale desemnate de Statele membre. Această formă de externalizare este folosită
pentru derularea anumitor programe în domeniul educaţiei. Comisia poate de asemenea
delega gestiunea programelor către instituţiile publice ale Comunităţii.
79

Procedura de execuţie bugetară este reglementată de un număr de norme tehnice
elaborate ca să asigure executarea individuală a creditelor bugetare şi gestiunea corectă
a veniturilor aflate la dispoziţia Comisiei. Aceste norme sunt cuprinse în Regulamentul
financiar, în regulile sale de aplicare şi în regulile aplicabile Deciziei privind resursele
proprii.
Execuţia bugetară se subordonează principiului conform căruia atribuţiile
ordonatorului, contabilului şi controlorului financiar trebuie exercitate de persoane
diferite. Sarcinile şi responsabilităţile fiecăruia sunt stabilite prin Regulamentul
financiar. Sub autoritatea controlului financiar din fiecare instituţie, ordonatorii şi
contabilii sunt răspunzători pentru diversele operaţiuni legate de colectarea veniturilor
şi efectuarea cheltuielilor.

2.2. Regulile şi metodele contabile
Contul consolidat de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi anexa elaborate anual de
Comisie reprezintă declaraţiile financiare ale instituţiilor europene. Conform
standardelor internaţionale, scopurile declaraţiei financiare trebuie să fie de a descrie
natura şi întinderea activităţilor unei instituţii, de a explica cum este finanţată şi de a
furniza informaţii decisive asupra operaţiunilor sale.
În afara obiectivului de a prezenta un punct de vedere adevărat şi imparţial,
declaraţiile financiare trebuie să ofere informaţii relevante într-un mod clar şi
comprehensibil, care să permită comparaţii între exerciţiile financiare.
Sistemul contabil al instituţiilor europene cuprinde:
Conturile bugetului care furnizează o evidenţă detaliată a execuţiei bugetare şi
sunt folosite pentru elaborarea:
•

Contul de venituri şi cheltuieli prevăzut în Titlul 4 al Regulamentului
financiar;

•

Cifrele privind execuţia bugetară prevăzute în art. 34 al Regulamentului
financiar.

Conturile generale se bazează pe metoda contabilităţii în dublă partidă, arată
toate veniturile şi cheltuielile de-a lungul exerciţiului financiar şi stabilesc poziţia
financiară a instituţiilor sub forma bilanţului, cu active şi pasive, la data de 31
decembrie a anului precedent.
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Conturile bugetare se supun următoarelor principii:
•

continuităţii activităţilor;

•

materialităţii şi coroborării datelor;

•

metoda contabilităţii consecvente;

•

primatului fondului asupra formei;

•

necompensării între elementele activului şi ale pasivului;

•

intangibilităţii bilanţului de deschidere;

•

prudenţei (parţial, deoarece conturile nu sunt încă stabilite în întregime pe
baza contabilităţii de exerciţiu).

Bugetul şi conturile generale sunt ţinute pe ani calendaristici şi în euro.
Conturile consolidate acoperă conturile Parlamentului European, Consiliului,
Comisiei (inclusiv Biroul Publicaţiilor şi Centrul de Cercetare), Curtea de Justiţie,
Curtea de Conturi, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor şi Avocatul
Poporului (Ombudsman). Metoda folosită este cea a consolidării totale.
În prezent, conturile generale ale Comunităţilor Europene sunt proiectate să
monitorizeze execuţia bugetară.
Actualul sistem contabil trebuie să se transforme într-unul mai dinamic şi mai
cuprinzător, stabilind implicaţiile economice, financiare şi privind activul/pasivul, ce
pot apărea.

2.3. Reforma cadrului contabil
Comisia lucrează acum la modernizarea conturilor şi doreşte să elaboreze noul
cadru contabil pentru Comunităţile Europene. În ultimii ani, s-a remarcat necesitatea
îmbunătăţirii conturilor şi dezvoltarea lor în direcţia accrual accounting pentru a
conduce la un progres semnificativ al informaţiei cuprinse în declaraţiile financiare, în
conformitate cu cererea Curţii de Conturi şi cu recomandările diverselor instituţii
internaţionale, cum ar fi Federaţia Internaţională a Contabililor.
Această abordare se reflectă în decizia unui mare număr de state de a trece de la
cash accounting to accrual accounting. Această reformă se bazează pe studiul realizat
pentru Comisia Europeană de către profesorul Montesinos de la Universitatea din
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Valencia (Spania). Un document al serviciilor Comisiei din iunie 2001, defineşte
principalele elemente ale acestei reforme.
Modernizarea va fi aplicată în mai multe etape cuprinzând declaraţiile
financiare pentru mai multe exerciţii financiare.

3. Reglementări financiar-bugetare regăsite în corpusul
constituţional comunitar15

3.1. Veniturile şi cheltuielile comunitare
Aşa cum prevede art. 268 TCE, toate veniturile şi cheltuielile Comunităţii,
inclusiv cele care se referă la Fondul Social European, trebuie estimate pentru fiecare
exerciţiu financiar şi trebuie evidenţiate în buget. Cheltuielile administrative ale
instituţiilor, ocazionate de dispoziţiile Tratatului privind Uniunea Europeană care se
referă la politica externă şi de securitate socială şi la cooperarea în domeniile justiţiei şi
ale afacerilor interne, sunt suportate din buget. Cheltuielile operaţionale ocazionale de
aplicarea susmenţionatelor dispoziţii pot fi suportate din buget, în condiţiile prevăzute
de acesta. Important: veniturile şi cheltuielile bugetare trebuie să fie echilibrate.
Potrivit art. 269, bugetul este finanţat integral din resurse proprii, fără a aduce
atingere altor venituri. Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei şi
după consultarea Parlamentului European, adoptă dispoziţiile privind sistemul de
resurse proprii al Comunităţii şi recomandă statelor membre adoptarea acestuia, în
conformitate cu normele lor constituţionale corespunzătoare.
În vederea asigurării disciplinei bugetare, conform art. 270, Comisia, înainte de
a prezenta o propunere de act comunitar, de a-şi modifica propriile propuneri sau de a
adopta măsuri de executare care ar putea afecta serios bugetul, trebuie să asigure că
aceste propuneri sau măsuri pot fi finanţate în limitele resurselor proprii ale Comunităţii
care rezultă din dispoziţiile fixate de Consiliu (în virtutea articolului 269).
Potrivit art. 271, cheltuielile cuprinse în buget sunt autorizate pe durata unui
exerciţiu financiar, în afara unor dispoziţii contrare ale regulamentului adoptat în
15

Cf. Titlu II, art.268-280 (Dispoziţii financiare), Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.
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aplicarea articolului 279. În condiţiile care vor fi determinate în aplicarea articolului
279, sumele alocate pentru alte cheltuieli decât cele cu personalul, neutilizate până la
sfârşitul exerciţiului financiar, nu pot fi reportate decât la exerciţiul financiar următor.
Sumele alocate sunt clasificate pe capitole care grupează cheltuielile după natura şi
destinaţia lor şi, dacă este nevoie, pe subdiviziuni, conform regulamentului adoptat în
aplicarea articolului 279.
Cheltuielile Parlamentului European, ale Consiliului, ale Comisiei şi ale Curţii
de Justiţie fac obiectul unor părţi separate din buget, fără a aduce atingere regimului
special al unor cheltuieli comune.

3.2. Elaborarea bugetului
Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie (art. 272).
Etape de parcurs:
♦ Fiecare instituţie a Comunităţii întocmeşte, până la 1 iulie, o estimare a
cheltuielilor sale. Comisia grupează aceste estimări într-un anteproiect de buget, căruia
îi ataşează un aviz care poate conţine estimări diferite.
Acest anteproiect cuprinde o estimare a veniturilor şi o estimare a cheltuielilor.
♦ Consiliul trebuie sesizat de Comisie cu privire la anteproiectul de buget cel
târziu la data de 1 septembrie a anului care precedă execuţia bugetară.
Ori de câte ori se intenţionează să se abată de la anteproiect, Consiliul consultă
Comisia şi, când este cazul, celelalte instituţii interesate.
Consiliul stabileşte proiectul de buget, hotărând cu majoritate calificată, şi îl
transmite Parlamentului European.
♦ Proiectul de buget trebuie înaintat Parlamentului European cel târziu până la
data de 5 octombrie a anului care precedă execuţia bugetară.
Parlamentul European are dreptul să amendeze proiectul de buget cu majoritatea
membrilor săi şi să propună Consiliului, cu majoritatea absolută a voturilor exprimate,
modificări ale proiectului în privinţa cheltuielilor care rezultă în mod obligatoriu din
tratat sau din acte adoptate în virtutea acestuia.
Dacă în termen de patruzeci şi cinci de zile de la comunicarea proiectului de
buget Parlamentul European şi-a dat aprobarea, bugetul este adoptat definitiv. Dacă, în
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acest termen, Parlamentul European a adoptat amendamente sau a propus modificări,
proiectul de buget astfel amendat sau însoţit de propuneri de modificare este transmis
Consiliului.
♦ După ce a deliberat asupra proiectului de buget împreună cu Comisia şi, dacă
este necesar, împreună cu celelalte instituţii interesate, Consiliul hotărăşte în condiţiile
următoare:
a) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate să modifice fiecare dintre
amendamentele adoptate de Parlamentul European;
b) În ceea ce priveşte propunerile de modificare:
- dacă o modificare propusă de Parlamentul European nu are ca afect creşterea
sumei globale a cheltuielilor unei instituţii, mai ales datorită faptului că
majorarea cheltuielilor pe care ar implica-o ar fi compensată expres de una
sau mai multe modificări propuse care diminuează în mod corespunzător
cheltuielile, Consiliul poate să respingă această propunere de modificare,
hotărând cu majoritate calificată. În lipsa unei decizii de respingere,
propunerea de modificare este acceptată;
- dacă o modificare propusă de Parlamentul European are ca efect creşterea
sumei globale a cheltuielilor unei instituţii, Consiliul poate să accepte această
propunere de modificare, hotărând cu majoritate calificată. În lipsa unei
decizii de acceptare, propunerea de modificare este respinsă;
- dacă în aplicarea dispoziţiilor vreunuia dintre cele două alineate precedente
Consiliul a respins o propunere de modificare, el poate, hotărând cu
majoritate calificată, fie să menţină suma prevăzută în proiectul de buget, fie
să fixeze o altă sumă.
Proiectul de buget este modificat pe baza propunerilor de modificare acceptate
de Consiliu.
Dacă în termen de cincisprezece zile de la comunicarea proiectului de buget
Consiliul nu a modificat nici unul dintre amendamentele adoptate de Parlamentul
European şi dacă propunerile de modificare prezentate de acesta au fost acceptate,
bugetul se consideră adoptat definitiv. Consiliul informează Parlamentul European
despre faptul că nu a modificat nici unul dintre amendamentele şi că propunerile de
modificare au fost acceptate.
Dacă, în acest termen, Consiliul a modificat unul sau mau multe dintre
amendamentele adoptate de Parlamentul European sau dacă propunerile de modificare
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prezentate de acesta au fost respinse sau modificate, proiectul de buget modificat este
transmis din nou Parlamentului European. Consiliul îi prezintă acestuia rezultatul
deliberărilor sale.
♦ În termen de cincisprezece zile de la comunicarea proiectului de buget
Parlamentul European, informat cu privire la răspunsul dat propunerilor sale de
modificare, poate să amendeze sau să respingă modificările aduse de Consiliu
amendamentelor sale, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun şi cu trei
cincimi din voturile exprimate, şi adoptă bugetul în consecinţă. Dacă Parlamentul
European nu a hotărât în acest termen, bugetul se consideră adoptat definitiv.
♦ Când procedura arătată este îndeplinită, preşedintele Parlamentului European
constată că bugetul este definitiv adoptat.
♦ Totuşi, Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor săi şi cu
două treimi din voturile exprimate, poate respinge proiectul de buget pentru motive
importante şi poate cere să-i fie prezentat un nou proiect.
♦ Pentru ansamblul cheltuielilor – altele decât cele care rezultă în mod
obligatoriu din tratat sau din actele adoptate în virtutea acestuia – se fixează o rată de
creştere anuală maximă în raport cu cheltuielile de aceeaşi natură din exerciţiul
financiar în curs.
Comisia, după consultarea Comitetului de politică economică, stabileşte rata
maximă, care rezultă:
- din evoluţia volumului produsului naţionale brut în cadrul Comunităţii;
- din variaţia medie a bugetelor Statelor membre şi
- din evoluţia costului vieţii în decursul ultimului exerciţiu bugetar.
Până la 1 mai, rata maximă este comunicată tuturor instituţiilor Comunităţii.
Dacă, pentru alte cheltuieli decât cele care rezultă în mod obligatoriu din tratat
sau din actele adoptate în virtutea acestuia, rata de creştere care rezultă din proiectul de
buget stabilit de Consiliu este mai mare decât jumătate din rata maximă, Parlamentul
European, exercitându-şi dreptul de a formula amendamente, poate mări suma totală a
cheltuielilor susmenţionate în limita jumătăţii ratei maxime.
Dacă Parlamentul European, Consiliul sau Comisia consideră că activităţile
Comunităţilor necesită o creştere a cheltuielilor care depăşeşte rata stabilită prin
procedura arătată, poate fi stabilită o nouă rată prin acord între Consiliu, care hotărăşte
cu majoritate calificată, şi Parlamentul European, care hotărăşte cu majoritatea
membrilor săi şi cu trei cincimi din voturile exprimate.
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♦ Fiecare instituţie îşi exercită puterile conferite prin prezentul articol cu
respectarea dispoziţiilor prezentului tratat şi a actelor adoptate în virtutea acestuia, mai
ales a celor care privesc resursele proprii ale Comunităţilor şi echilibrul veniturilor şi
cheltuielilor.

3.3. Execuţia bugetară
Dacă până la începutul unui exerciţiu financiar bugetul nu a fost încă votat,
cheltuielile pot fi efectuate lunar, pe fiecare capitol sau pe altă diviziune bugetară,
conform dispoziţiilor regulamentului adoptat în aplicarea articolului 279, în limita unei
doisprezecimi din fondurile alocate în bugetul exerciţiului precedent, fără ca prin
aceasta să se pună la dispoziţia Comisiei fonduri care depăşesc o doisprezecime a celor
prevăzute în proiectul de buget aflat în curs de pregătire (art. 273).
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate să autorizeze cheltuieli care
depăşesc o doisprezecime, dacă celelalte condiţii fixate în primul alineat sunt
respectate.
Dacă această decizie priveşte alte cheltuieli decât cele care rezultă în mod
obligatoriu din tratat sau din actele adoptate în virtutea acestuia, Consiliul o transmite
imediat Parlamentului European; în termen de treizeci de zile, Parlamentul European,
hotărând cu majoritatea membrilor săi şi cu trei cincimi din voturile exprimate, poate
lua o decizie diferită asupra acestor cheltuieli în ceea ce priveşte partea care depăşeşte
doisprezecimea menţionată în primul alineat. Această parte din decizia Consiliului este
suspendată până când Parlamentul European adoptă o decizie. Dacă în termenul
prevăzut Parlamentul European nu a luat o decizie diferită de decizia Consiliului,
aceasta din urmă se consideră adoptată definitiv.
Potrivit art. 274, Comisia execută bugetul conform dispoziţiilor regulamentelor
adoptate în aplicarea articolului 279, pe propria responsabilitate şi în limitele fondurilor
alocate, respectând principiul bunei gestiuni financiare. Statele membre cooperează cu
Comisia în scopul utilizării creditelor conform principiului bunei gestiuni financiare.
Regulamentul prevede măsurile particulare care reglementează participarea
fiecărei instituţii la efectuarea propriilor sale cheltuieli.
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În cadrul bugetului, Comisia poate proceda la transferarea de fonduri fie dintrun capitol în altul, fie dintr-o subdiviziune în alta, în limitele şi condiţiile fixate de
regulamentul adoptat în aplicarea articolului 279.

3.4. Raportare şi control
Comisia prezintă anual Consiliului şi Parlamentului European conturile
exerciţiului precedent aferente operaţiunilor bugetare. Pe lângă acestea, ea le comunică
şi un bilanţ financiar care descrie activul şi pasivul Comunităţii (art. 275).
Conform art. 276, Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, care
hotărăşte cu majoritate calificată, descarcă Comisia de executarea bugetului. În acest
scop, Consiliul şi Parlamentul examinează pe rând conturile şi bilanţul financiar
prevăzute în articolul 275, raportul anual al Curţii de Conturi şi răspunderile instituţiilor
controlate la observaţiile Curţii de Conturi, declaraţia prevăzută la articolul 248,
paragraful 1, alineatul al doilea, precum şi rapoartele speciale pertinente ale Curţii de
Conturi.
Înainte de a da descărcare Comisiei sau în orice alt scop aflat în legătură cu
exercitarea atribuţiilor sale în materia execuţiei bugetare, Parlamentul European poate
cere audierea Comisiei cu privire la efectuarea cheltuielilor sau cu privire la
funcţionarea sistemului de control financiar. Comisia prezintă Parlamentului European,
la cererea acestuia, orice informaţie necesară.
Comisia ia toate măsurile pentru a da curs observaţiilor care însoţesc deciziile
de descărcare, altor observaţii ale Parlamentului European privind efectuarea
cheltuielilor, precum şi comentariilor care însoţesc recomandările de descărcare
adoptate de Consiliu.
La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia prezintă rapoarte
privind măsurile luate în lumina acestor observaţii şi comentarii şi, mai ales, privind
instrucţiunile date serviciilor însărcinate cu executarea bugetului. Aceste rapoarte sunt
transmise şi Curţii de Conturi.

3.5. Alte reglementări în materie
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Aşa cum prevede art. 277, bugetul este stabilit în unitatea de cont fixată
conform dispoziţiilor regulamentului adoptat în aplicarea articolului 279.
Apoi, potrivit art. 278, cu condiţia informării autorităţilor competente ale
statelor în cauză, Comisia poate transfera în moneda unuia dintre Statele membre
activele pe care le deţine în moneda unui alt stat membru, în măsura necesară utilizării
lor pentru obiectivele cărora le sunt destinate prin prezentul tratat. În măsura în care
este posibil, Comisia evită să efectueze astfel de transferuri, dacă deţin active
disponibile sau mobilizabile în moneda de care are nevoie.
Comisia comunică cu fiecare dintre statele membre prin autoritatea desemnată
de statul în cauză. În efectuarea operaţiunilor financiare, ea poate recurge la banca de
emisiune a statului membru în cauză sau la o altă instituţie financiară cu privire la care
statul şi-a dat acordul.
În conformitate cu art. 279 TCE, Consiliul, hotărând în unanimitate, la
propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European şi după obţinerea
avizului Curţii de Conturi:
a) adoptă regulamentele financiare care precizează mai ales procedurile
privitoare la stabilirea şi executarea bugetului şi la predarea şi verificarea
conturilor;
b) fixează modalităţile şi procedura prin care veniturile bugetare prevăzute în
regimul resurselor proprii ale Comunităţii sunt puse la dispoziţia Comisiei şi
determină măsurile aplicabile pentru a răspunde, când este cazul, nevoilor
trezoreriei;
c) determină regulile şi organizează controlul sarcinilor controlorilor
financiari, ordonatorilor şi contabililor.
Conform art. 280, Comunitatea şi statele membre combat frauda şi orice alte
activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităţii prin măsuri de tipul
arătat mai jos, care sunt disuasive şi oferă o protecţie efectivă în statele membre.
Pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale
Comunităţii, statele membre adoptă măsuri identice cu cele pe care le iau pentru
combaterea fraudei care aduce atingere propriilor interese financiare.
Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentului tratat, statele membre îşi
coordonează acţiunea care vizează protejarea intereselor financiare ale Comunităţii
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împotriva fraudei. În acest scop, ele organizează împreună cu Comisia o cooperare
strânsă şi regulată între autorităţile competente.
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la art. 251, după
consultarea Curţi de Conturi, adoptă măsurile necesare în domeniul prevenirii fraudei
care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţii şi în domeniul luptei
împotriva acestei fraude, în vederea oferirii unei protecţii efective şi echivalente în
statele membre. Aceste măsuri nu privesc aplicarea dreptului penal naţional şi nici
administrarea justiţiei în Statele membre.
Comisia, în cooperare cu Statele membre, adresează anual Parlamentului
European şi Consiliului un raport privind măsurile luate pentru punerea în aplicare a
celor indicate mai sus.

4. O caracterizare privind veniturile şi cheltuielile
bugetului comunitar pe baza execuţiei bugetare derulate
în ultimii ani
4.1. Sistemul de venituri16
Bugetul UE cuprinde patru categorii de venituri:
•

Veniturile proprii tradiţionale;

•

Parte din taxa pe valoarea adăugată (TVA) din statele membre;

•

Cota din produsul naţional brut (PNB) al statelor membre;

•

Alte venituri.

Primele trei categorii de venituri sunt cunoscute ca „venituri proprii” ale UE
care au la bază PNB al statelor membre şi pentru care Consiliul European hotărăşte
plafonul maxim (ca procent din PNB) admis ca venit al UE.

Veniturile proprii tradiţionale sunt considerate în mod „natural” ca fiind
venituri proprii ale UE, întrucât sunt încasate de către statele membre datorită politicilor
UE – uniunea vamală şi politica agricolă comună. Începând cu anul 1971, aceste
16

Th. Stolojan, op. cit., pp. 99-102.
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venituri au fost incluse în bugetul UE, pe baza hotărârii Consiliului European de la
Haga din 1969.
Veniturile proprii tradiţionale sunt formate din două grupe de taxe:
(i)

taxele vamale încasate la graniţele externe ale UE, prin aplicarea tarifului
vamal comun la valoarea vamală a bunurilor importate din ţările
nemembre (cca. 86 % din veniturile proprii tradiţionale);

(ii)

taxele agricole percepute la importul produselor agricole, a căror mărime
este variabilă în funcţie de diferenţele între preţurile mondiale (mai mici)
şi preţurile de pe pieţe europene (mai mari), şi taxele pe producţia şi
stocarea zahărului (cca. 14 % din veniturile proprii tradiţionale).

Ponderea veniturilor proprii tradiţionale în totalul veniturilor proprii a scăzut de
la 23,6 % în anul 1992 la 15,3 % în 2001. Acest trend este efectul combinat al reducerii
generale a nivelului tarifelor vamale şi al diminuării diferenţelor între preţurile
produselor agricole de pe piaţa europeană şi preţurile mondiale.
Veniturile proprii tradiţionale se urmăresc şi se încasează de către statele
membre în contul UE. Deoarece colectarea acestor venituri necesită resurse umane şi
materiale importante, statele membre au dreptul să reţină o cotă de 25 % din încasări
pentru acoperirea cheltuielilor respective. Această cotă a fost de 10 % până la finele
anului 2001.

Venitul UE din TVA reprezintă o parte din taxa pe valoare adăugată încasată de
către statele membre, calculată prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de
impozitare (pentru TVA). Cota procentuală este de 1 %, în anul 2001, de 0,75 % în anii
2002-2003 şi de 0,50 % începând cu anul 2004. Baza de impozitare (la care se aplică
cota procentuală) a fost limitată la 50 % din PNB al fiecărui stat membru (cu aplicare
din anul 1999). Veniturile UE din TVA funcţionează din anul 1979 când s-a produs
armonizarea sistemelor TVA din Statele membre.
Ponderea acestui venit în totalul veniturilor proprii ale UE este în descreştere, de
la 61,8 % în 1992 la 35,9 % în 2001, iar această tendinţă va continua, ca urmare a
reducerii mărimii cotei procentuale de TVA.

Cota din PNB al statelor membre este un venit variabil care se stabileşte prin
bugetul UE al fiecărui an. Acest venit se încasează de la statele membre numai dacă
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celelalte venituri proprii (veniturile proprii tradiţionale şi venitul din TVA) nu sunt
suficiente pentru acoperirea cheltuielilor. Mărimea acestui venit nu poate fi mai mare
decât diferenţa dintre: (1) limita maximă a tuturor veniturilor proprii ale UE, autorizată
de către Consiliul European, ca procent din PNB cumulat al statelor membre, şi (2)
celelalte venituri proprii (veniturile tradiţionale şi venitul din TVA).
Pentru perspectiva financiară 2000-2006, limita maximă autorizată pentru
veniturile proprii ale UE este de 1,27 % din PNB al statelor membre (această limită a
fost 1,15 % în 1998; 1,20 % în 1992; 1,27 % în 1993-1999).
Ponderea venitului din cota PNB în veniturile proprii ale UE este în creştere de
la 14,6 % în anul 1992, la 48,8 % în 2001.

Principalele venituri incluse în grupa „alte venituri” sunt: dobânzi şi penalităţi
pentru întârzierile la plata obligaţiilor faţă de bugetul UE; penalităţi achitate de către
firme pentru încălcarea unor reglementări comune (de exemplu, în domeniul
competiţiei); impozitele pe salariile angajaţilor din instituţiile UE; diferite venituri din
operaţiunile administrative ale instituţiilor UE; surplusurile din anii financiari anteriori.
Pentru anul 2001, aceste venituri sunt prevăzute la suma de 0,7 miliarde euro (cca. 0,7
% din totalul veniturilor bugetului UE). Mărimea în sumă absolută a acestor venituri
diferă de la an la an, în principal, ca urmare a excedentului bugetar care se preia ca
venit în bugetul pe anul următor.

4.2. Cheltuielile17
Cheltuielile înscrise în bugetul UE reprezintă expresia în cifre a priorităţilor şi
politicilor UE. Din acest punct de vedere, aproape 80 % din cheltuielile bugetului UE
pe anul 2001 au fost pentru realizarea obiectivelor a două politici: politica agricolă
comună şi politica de convergenţă economică şi socială.
Este de subliniat că multe dintre politicile UE sunt de natura reglementării în
anumite domenii şi nu necesită cheltuieli în sine, cu excepţia celor de administrare a
17

Ibid., pp. 105-108.
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aplicării unor reguli stabilite. În acest sens, în bugetul UE nu se regăsesc, de exemplu,
cheltuieli de apărare, ordine publică, asigurări sociale referitoare la statele membre.
În bugetul UE, cheltuielile sunt grupate pe opt secţiuni, corespunzător
instituţiilor create prin Tratat pentru punerea în aplicare a politicilor UE:
- Parlamentul European;
- Consiliul UE;
- Comisia Europeană;
- Curtea de Justiţie;
- Curtea de Conturi;
- Comitetul Economic şi Social;
- Comitetul Regiunilor;
- Ombudsman-ul.
Toate instituţiile, cu excepţia Comisiei Europene, au numai cheltuieli
administrative. Comisia Europeană are atât cheltuieli administrative, cât şi cheltuieli
operaţionale aferente programelor şi acţiunilor pentru realizarea politicilor UE.
În procesul de luare a deciziilor cu privire la cheltuielile bugetului UE, se
foloseşte gruparea cheltuielilor pe programele şi acţiunile UE prin a căror aplicare se
realizează obiectivele şi politicile UE. Principalele categorii de cheltuieli sunt:
agricultură; operaţiuni structurale; politici interne; acţiuni externe; administraţie; ajutor
pentru pre-aderare; rezerve.
Cheltuielile pentru agricultură deţin cea mai mare pondere în bugetul UE. În
deceniul trecut. Deşi cheltuielile în sumă absolută au crescut, ponderea acestora în
totalul cheltuielilor UE a fost în scădere.
Obiectivele politicii agricole comune a UE sunt finanţate prin Fondul European
de Orientare şi Garantare Agricolă. De aici se acoperă cheltuieli, în principal, pentru:
susţinerea veniturilor fermierilor; subvenţiile pentru exportul produselor agricole în
ţările nemembre şi alte măsuri pentru reglementarea pieţelor agricole; măsurile de
dezvoltare rurală.
Categoria cheltuielilor pentru operaţiuni structurale (Fondurile structurale şi
Fondul de Coeziune) se situează pe locul doi ca mărime în bugetul UE şi, în ultimul
deceniu, a crescut atât în sumă absolută, cât şi ca pondere în totalul cheltuielilor. Din
aceste fonduri, se finanţează proiecte şi acţiuni vizând modernizarea structurilor
economice, în special pe o bază regională, şi îmbunătăţirea situaţiei sociale a grupurilor
de persoane defavorizate în scopul reducerii decalajelor de bunăstare între diferitele
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regiuni ale UE. În esenţă, este vorba de realizarea unei mari coeziuni economice şi
sociale. Se apreciază că numai prin reducerea acestor decalaje, cetăţeni UE se pot
bucura de avantajele pieţei unice şi ale uniunii economice şi monetare.
Cheltuielile pentru politici interne se referă la o multitudine de domenii, dar, în
raport cu sumele alocate, principalele sunt:
•

cercetare şi dezvoltare tehnologică (3,9 miliarde euro în anul 2001, respectiv
aproape 63 % din totalul cheltuielilor pentru politici interne);

•

reţele de transport transeuropene (0,7 miliarde euro);

•

învăţământ, pregătire profesională vocaţională, tineret (0,5 miliarde euro –
cele mai cunoscute programe fiind Socrates, Leonardo şi Tineri pentru
Europa);

•

piaţa muncii şi inovare tehnologică, mediu, cultură şi audiovizual etc.

Cheltuielile pentru politici externe se referă, în special, la realizarea
programelor şi acţiunilor de cooperare cu ţările din:
•

zona mediteraneană şi Orientul Mijlociu (0,9 miliarde euro);

•

Asia şi America Latină (0,9 miliarde euro);

•

Balcani (0,7 miliarde euro);

•

spaţiul fostei Uniuni Sovietice (0,5 miliarde euro).

De asemenea, sunt prevăzute cheltuieli pentru ajutor în alimente şi umanitar (0,9
miliarde euro), alocaţii pentru Fondul European de Dezvoltare, precum şi alte cheltuieli
în sprijinul democraţiei şi drepturilor omului şi pentru măsurile decurgând din politica
externă şi de securitate.
Cheltuieli administrative, pe ansamblul UE, sunt în medie de cca. 5 % din
bugetul UE, iar diferenţa de cca. 95 % o reprezintă cheltuielile operaţionale.
Cheltuielile administrative se referă la salariile angajaţilor UE, chirii pentru clădiri şi
terenuri, întreţinere şi funcţionare, informaţii şi comunicare etc. La cheltuielile
administrative pentru Comisia Europeană se includ şi contribuţiile UE pentru sistemul
de pensii aferente angajaţilor tuturor instituţiilor UE.
Cheltuielile privind ajutorul de pre-aderare sunt destinate fondurilor pentru
ţările candidate la aderare.
Rezervele şi garanţiile înscrise în bugetul UE asigură flexibilitatea necesară
pentru rezolvarea situaţiilor neprevăzute care pot apare în cursul exerciţiului financiar.
În bugetul pe anul 2001, au fost prevăzute 0,9 miliarde euro, din care:
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•

0,5 miliarde euro, rezerva monetară pentru acoperirea diferenţelor de curs la
cheltuielile pentru agricultură;

•

0,2 miliarde euro, rezerva pentru ajutor de urgenţă;

•

0,2 miliarde euro, rezerva la împrumuturile acordate cu garanţia UE.

O reprezentare grafică a structurii cheltuielilor în perspectiva financiară 20002006 este redată în figura următoare:

Ajutor pre-aderare (22,4) 3,3%
Rezerve (4,1) 0,6%
Agricultură şi dezvoltare rurală (308,8) 46,08%
Total
670,1

Măsuri structurale (221) 32,9%
Politici interne (45,6) 6,8%
Acţiuni externe (33,3) 4,9%
Administraţie (34,9) 5,20%

Figura nr. 2 – Structura cheltuielilor în perspectiva financiară
2000 - 2006
[Sursa: Th. Stolojan, op. cit., p. 112]
Notă: Sumele în mărimi absolute sunt în miliarde euro; totalul cheltuielilor nu include
sumele prevăzute pentru noile state membre.

4.3. Dezechilibrul bugetar la nivelul statelor membre şi
mecanismul compensaţiei bugetare18
O analiză a soldului dintre fondurile pe care fiecare stat membru le primeşte de
la bugetul UE şi veniturile pe care acesta le varsă la bugetul UE arată că unele state
membre, cum sunt Marea Britanie, Germania, Franţa, Austria, Olanda, au solduri
negative (primesc mai puţin decât varsă la bugetul UE), în timp ce altele ca Irlanda,
Grecia, Portugalia, Spania au solduri pozitive (primesc mai mult decât varsă la bugetul
UE).
18

Ibid., pp. 112-113.
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Aşa cum putem intui, statele membre ale UE au fost conştiente că statele mai
prospere vor face un efort pentru a contribui la reducerea decalajelor în raport cu restul
statelor membre mai puţin prospere. Cu toate acestea, unele state membre au ridicat
problema mărimii excesive a soldurilor negative, apreciată în raport cu gradul de
prosperitate al statelor respective.
Experţii UE descurajează astfel de abordări, pe temeiul că un stat membru nu
trebuie să confunde avantajele şi costurile care derivă din participarea la proiectul
comun – UE cu soldul între contribuţiile la bugetul UE şi fondurile primite de la acest
buget. Avantajele şi costurile în calitate de stat membru sunt, de regulă, greu de
cuantificat.
UE a adoptat un sistem de compensaţii bugetare care funcţionează pentru Marea
Britanie şi a primit o propunere pentru introducerea unui sistem generalizat de
compensaţii bugetare făcută din partea celorlalte patru state membre cu solduri
negative: Germania, Austria, Olanda şi Suedia.
Pentru a determina soldul bugetar în relaţia cu statele membre, a fost necesară
convenirea unei metodologii cu privire la repartizarea veniturilor şi a cheltuielilor UE
pe statele membre. De exemplu:
•

taxele vamale care reprezintă 86 % din veniturile proprii tradiţionale se
încasează pe teritoriul statului unde are loc trecerea frontierei UE. Taxele
vamale se încasează însă datorită politicii vamale comune a UE. În plus,
există „efectul Rotterdam”, corespunzător căruia mărfurile intrate pe
teritoriul unui stat membru (de pildă, prin portul Rotterdam din Olanda),
supuse taxelor vamale, pot fi consumate pe teritoriile altor state membre. În
consecinţă, veniturile proprii tradiţionale sunt repartizate pe statele membre
proporţional cu ponderea veniturilor din TVA şi din PNB şi nu în funcţie de
locul unde aceste venituri au fost încasate;

•

cca. 94 % din cheltuielile UE sunt repartizate pe statele membre pentru
calculul soldului bugetar, deoarece unele cheltuieli, cum sunt cele pentru
acţiuni extern, au ca beneficiari ţări din afara UE.

5. Dimensiunea şi structura bugetului general al UE
aferent exerciţiului financiar 2004
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Bugetul anului 2004 prezintă o particularitate faţă de bugetele precedente.
Pentru prima dată, bugetul Uniunii Europene este analizat în noua sa structură orientată
pe politici.
Cheltuielile autorizate de acest act pentru cele 15 state membre se cifrează la
99.528,887 milioane euro pentru fondurile alocate angajamentelor şi 94.618,747
milioane euro pentru fondurile alocate plăţilor, reprezentând o rată de schimb de - 0,28
% şi + 2,26 % respectiv în comparaţie cu bugetul anului 2003.
Veniturile bugetare pentru cele 15 state membre se ridică la 94.618,747
milioane euro. Cota uniformă pentru resursa TVA este de 0,3030 %, iar cea pentru PNB
este de 0,7168 %. Resursele proprii tradiţionale (taxe vamale, taxe agricole şi
impozitele pe zahăr) reprezintă 11,68 % din finanţarea bugetului pe anul 2004, resursa
TVA reprezintă 14,08 % iar resursa PNB 73,39 %. Veniturile diverse pentru anul
bugetar sunt estimate la 805,6 milioane euro.
Resursele proprii necesare finanţării bugetului pe anul 2004 pentru cele 15 state
membre reprezintă 0,97 % din totalul produsului naţional brut al statelor membre, fiind
astfel sub pragul de 1,24 % din PNB calculat folosind metoda arătată în art. 3 (1) al
Deciziei Consiliului 2000/597/CE, EURATOM de la 29 septembrie 2000 privind
sistemul resurselor proprii ale Comunităţilor Europene (OJ L 253, 7.10.2000, p. 42).
Tabelele din anexă reflectă pas cu pas metoda folosită pentru calcularea
finanţării bugetului pe anul 2004 al celor 15 state membre.

5.1. Schimbare de formulă bugetară - de la „UE-15” la
„UE-25”
Bugetul pe 2004 a fost adoptat de Parlamentul European, cu o largă majoritate
de voturi. În mod oficial, cifrele adoptate se referă la Bugetul „UE-15” (Uniunea
Europeană cu 15 membri), dar există acordul politic şi asupra cifrelor pentru Bugetul
UE-25 (Uniunea Europeană cu 25 membri), începând cu 1 mai 2004. Pentru UE-25,
bugetul pe 2004 reprezintă sub l % din venitul naţional brut (VNB) al UE.
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Mai exact, bugetul UE-25 pe 2004 reprezintă 0,98 % din VNB al UE, prevede
alocaţii totale de 111,3 miliarde euro (vezi tabelul de mai jos) şi se situează cu 11,8
miliarde euro sub suma maximă planificată de perspectiva financiară 2000-2006, care
stabileşte cadrul de referinţă al cheltuielilor bugetare comunitare pentru perioada celor
7 ani.
Bugetul UE-15 prevede alocaţii de 99,6 miliarde euro, diferenţa de 11,7 %
dintre bugetul UE-15 şi UE-25 reflectă impactul intrării în UE a celor 10 noi membri,
fără a neglija continuarea pregătirii intrării celorlalte ţări candidate, finanţarea noilor
programe sau a priorităţilor existente.
Perspectiva financiară 2000 - 2006 face parte din Acordul inter-instituţional
care este piatra unghiulară a pachetului financiar „Agenda 2000”. Acordul, care a fost
andosat la întrunirea politică a Consiliului European de la Berlin, din martie 1999, ar
trebui să permită Uniunii Europene să primească noi membri şi, în acelaşi timp, să-şi
întărească rigoarea cadrului de politică financiară. Această disciplină financiară trebuie
să menţină până în 2006 plafonul cheltuielilor bugetare anuale sub 1,27 % din VNB al
UE.
Prioritatea bugetului pentru 2004 este, desigur, lărgirea UE, dar se apreciază de
către specialişti că aceasta nu mai absoarbe resurse financiare foarte mari. Alocaţiile
pentru extinderea UE, atât în bugetul UE-15, cât şi în bugetul UE-25 se află într-o
evidentă scădere. Acum accentul se pune pe acţiunile de pregătire administrativă care
sunt în plin avânt. Sporirea resurselor umane ale Comisiei Europene cu 780 posturi a
fost aprobată şi a început recrutarea de personal din noile ţări membre.
În bugetul pe 2004, au apărut, totuşi, noi programe speciale privind lărgirea,
precum protecţia graniţelor externe - prin aşa-numita facilitate Schengen - şi siguranţa
nucleară a noilor state membre. Pentru începerea de noi programe legate de extinderea
UE, bugetul alocă în total 11,8 miliarde euro. Toate celelalte programe existente vor fi
deschise, de la 1 mai 2004, şi pentru noii membri, potrivit aceloraşi criterii, ca şi pentru
vechii membri.
Pentru “noi nevoi”, bugetul pe 2004 contribuie cu încă 160 milioane euro,
pentru a aduce la 200 milioane euro totalul angajamentelor UE pentru reconstrucţia
Irakului pe anii 2003-2004. În cadrul „instrumentului bugetar flexibil” (disponibil
pentru evenimente neprevăzute), sunt alocate 95 milioane euro, depăşind, astfel, plafonul pentru afaceri externe.
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La capitolul Politici Externe şi Securitate Comună, bugetul finanţează două
misiuni de poliţie, continuarea acţiunii în Bosnia-Herzegovina şi o nouă acţiune în
Macedonia, confirmând importanţa asigurării securităţii şi stabilităţii europene. Acest
capitol are cheltuieli mai mari cu peste 30 % faţă de 2003.
Bugetul UE-15 prevede plăţi de 99,6 miliarde euro pentru priorităţile existente,
în principal, pentru agricultură, fonduri structurale, politică internă şi externă. Suma
reprezintă o diminuare cu 0,3 % faţă de planul bugetar UE-15 pe 2003. Această scădere
este explicată de încheierea programelor structurale începute înainte de 1999 şi de
nevoile mai mici de finanţare ale agriculturii pe 2004, după cheltuielile mari făcute în
timpul secetei din 2003. Au fost finanţate noi priorităţi, fără a reduce priorităţile
existente, în domeniul acordării de ajutoare externe. Acestea, fără a include ajutorul
pentru Irak, au crescut cu 4,4 % faţă de 2003. Pe întregul sector al afacerilor externe,
alocaţiile bugetare pe 2004 sunt cu 7,6 % mai mari.
În bugetul pe 2004, vor continua ajutoarele de pre-accedere pentru România şi
Bulgaria (780 milioane euro) şi pentru Turcia (250 milioane euro), toate fiind în
creştere faţă de 2003. Pentru agricultură şi dezvoltare rurală, în 2004, sunt prevăzute
48,1 miliarde euro în bugetul UE-15 şi 50,5 miliarde euro în bugetul UE-25. În fondul
de coeziune, vor fi disponibile 5,68 miliarde euro, iar în fondurile structurale 35,3
miliarde euro, pentru cercetare vor fi alocate 4,8 miliarde euro, în cadrul diferitelor
domenii de politică, din care 778 milioane euro pentru reţele transeuropene de
cercetare.
În noul format de buget, resursele operaţionale şi administrative, împărţite pe
domenii de politică sunt prezentate în Tabelul nr. 1. Adoptării bugetului UE-25 pe 2004
i s-a rezervat luna aprilie 2004, în timp util, pentru extinderea de la 1 mai 2004 (de 15 +
10).

Tabelul nr. 1. - Bugetul UE -15 şi UE - 25 pentru anul 2004, pe domenii

Domeniul

01 Afaceri economice şi

UE-15
UE-25
Total
Resurse
Total
Resurse
alocaţii,
umane,
alocaţii, umane,
în
în
număr de
număr de
miliarde posturi (2) miliarde posturi
euro (1)
euro (1)
(2)
450,39
538
474,89
538
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financiare
02 Întreprinderi
03 Concurenţa
04 Locuri de muncă şi
afaceri sociale
05 Agricultură şi
dezvoltare rurală
06 Energie şi transport
07 Mediu ambiant
08 Cercetare
09 Societatea informaţiei
10 Cercetare directă
11 Pescuit
12 Piaţa internă
13 Politici regionale
14 Impozitare şi uniune
vamală
15 Educaţie şi cultură
16 Presă şi comunicaţii
17 Sănătate şi protecţia
consumatorului
18 Justiţie şi afaceri
interne
19 Relaţii externe
20 Comerţ exterior
21 Dezvoltare şi relaţii cu
ţările ACP (Africa Caraibe – Pacific)
22 Lărgire UE
23 Ajutor umanitar
24 Lupta contra fraudelor
25 Politica de coordonare
şi de consultanţă juridică
a Comisiei
26 Administraţie
27 Buget
28 Audit
29 Statistică
30 Pensii
31 Rezerve
Total Comisie
Europeană
Alte Instituţii
TOTAL GENERAL

281,07
82,28
9.927,80

954
775
816

48.053,1
5
1.094,10
312,72
2.873,07
1.073,80
276,82
913,38
66,22
21.478,8
5
97,31

1.138

507

306,27
82,58
10.844,0
8
50.462,3
9
1.356,64
336,83
3.215,53
1.189,58
305,62
986,42
68,47
26.785,1
9
106,71

841,62
168,29

722
787
869

996,52
175,29
470,43

722
787
869

380

531,01

380

3.661,66
73,49
1.199,89

2.426 3.661,66
560
73,89
1.459 1.199,89

2.426
560
1.459

1.097,64
507,33
52,16
196,94

313 1.324,14
169
507,33
366
54,31
1.561
197,09

313
169
366
1.561

400,61
183,41

1.089
640
1.727
1.072
2.400
324
540
653

954
775
816
1.138
1.089
640
1.727
1.072
2.400
324
540
653
507

680,08
4.676
687,41
4.676
66,91
627 1.476,45
627
9,4
92
9,4
92
121,18
740
126,88
740
817,64
817,64
221.1
221
97.280,2
28.920 109.051,
28.920
1
58
2.248,68
2.248,68
1
99.528,8
111.300,
1
9
26
[Sursa: European Commission Press Releases DN:IP/03/1769 din 18 decembrie 2003]
(1) Include intervenţiile financiare şi resursele de management şi de ajutor
(2) Include personalul statutar şi de sprijin
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