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REZUMAT: Codul european al contribuabilului este una dintre cele 34 de măsuri incluse 

în Planul de acţiune al Comisiei europene pentru a lupta împotriva fraudei şi evaziunii 

fiscale, care a fost adoptat la 6 decembrie 2012. 

Aceasta este o măsură care ar putea îmbunătăţi perceperea impozitului şi ar garanta o mai 

bună respectare a obligaţiilor fiscale la nivelul Uniunii Europene.  

Necesitatea acestui cod este justificată prin mobilitatea crescută a cetăţenilor şi caracterul 

transfrontalier al activităţii economice. 

Un Cod european al contribuabilului ar clarifica drepturile şi obligaţiile ambelor părţi, 

contribuabili şi autorităţile fiscale, având ca scop să îmbunătăţescă relaţiile dintre 

administraţia  fiscală şi contribuabilii.  

Această lucrare prezintă câteva aspecte referitoare la propunerea de Cod european al 

contribuabilului, în contextul măsurilor luate în lupta împotriva fraudei şi evaziunii fiscale. 

Totodată, căutăm un răspuns la întrebarea dacă această abordare constituie o atingere  a 

suveranităţii  fiscale a statelor membre. 
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1.  CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND LUPTA ÎMPOTRIVA FRAUDEI 

ŞI EVAZIUNII FISCALE ŞI RECOMANDĂRILE COMISIEI EUROPENE 

 

Frauda şi evaziunea fiscală constituie o ameninţare la adresa impozitării corecte. În 

ultimii ani, efectul pe care îl produc frauda şi evaziunea fiscală a câştigat în mod 

semnificativ importanţă. Globalizarea economiei, evoluţia  tehnologică, 

internaţionalizarea fraudei şi interdependenţa autorităţilor fiscale ale statelor membre arată 

limitele acestor măsuri strict naţionale şi întăreşte necesitatea unei acţiuni comune la nivel 

european. Astfel că frauda şi evaziunea fiscală reprezintă provocări la nivel mondial.  

Statele membre trebuie să îmbunătăţească respectarea obligaţiilor fiscale şi să 

consolideze lupta împotriva evaziunii fiscale la nivel naţional. În acest sens, Uniunea 

Europeană dă statelor membre recomandări specifice fiecărei ţări. Însă chiar dacă măsurile 

naţionale sunt importante, acestea nu pot fi eficiente pe cont propriu. Acesta este motivul 

                                                           

Consilier juridic, postdoctorand -Academia Română, ROMANIA 

 


