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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 
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pentru care Uniunea şi statele sale membre trebuie să lucreze împreună pe baza 

instrumentelor şi sistemelor comune pentru a distruge acest flagel.  

Codul european al contribuabilului este una dintre recomandările Comisiei cuprinsă în 

planul său de acțiune din anul 2012
2
 pentru a lupta mai eficient împotriva evaziunii şi 

fraudei fiscale. 

Îmbunătăţirea relaţiei dintre contribuabili şi administraţiile fiscale, precum şi o mai 

mare transparenţă în materie fiscală, pot contribui în mod semnificativ la reducerea 

fraudei şi evaziunii fiscală. În această direcţie Comisia a prezentat în anul 2013 câteva 

măsuri printre care o cartă a contribuabilului Uniunii Europene şi un număr european de 

identificare fiscală care să cuprindă cele mai bune practici din ţările UE, în scopul 

definirii liniilor directoare privind relaţiile contribuabili-autorităţi fiscale. 

Comisia a lansat la 25 februarie 2013
3
 două consultări publice cu privire la măsurile 

specifice care ar putea ameliora perceperea impozitului şi garantarea respectării 

obligaţiilor fiscale în întreaga Uniune. Consultările au fost deschise până la 17 mai 2013. 

Prima se referă la elaborarea unui cod european al contribuabilui care ar clarifica 

drepturile şi obligaţiile contribuabililor şi ale administraţiilor fiscale. A doua priveşte 

numărul european de identificare fiscală care ar facilita identificarea contribuabililor în 

Uniune. 

În vederea îmbunătăţirii respectării prevederilor fiscale, Comisia va reuni bunele 

practici administrative naţionale pentru a elabora un cod al contribuabililor care să 

prevadă cele mai bune practici pentru intensificarea cooperării, întărirea încrederii între 

administraţiile fiscale şi contribuabili, pentru asigurarea unei transparenţe mai mari cu 

privire la drepturile şi obligaţiile contribuabililor şi încurajarea unei abordări orientate 

spre servicii. 

Comisia a apreciat că îmbunătăţirea relaţiilor dintre contribuabili şi administraţiile 

fiscale, creşterea transparenţei normelor fiscale, reducerea riscului de erori care ar putea 

avea consecinţe grave pentru contribuabili şi încurajarea respectării prevederilor fiscale, 

precum şi încurajarea administraţiilor statelor membre de a aplica un cod al 

contribuabililor vor contribui la o colectare mai eficientă a taxelor
4
. 

În cele ce urmează, am ales să facem o analiză privind propunerea de cod european al 

contribuabilului. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Comisia Europeană, Comunicat de presă “Combaterea evaziunii şi a fraudei fiscale: Comisia prezintă direcţiile 
de acţiune”, IP/12/1325, din 6 decembrie 2012, Bruxelles, online: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-

1325_fr.htm, consultat la 10 martie 2015 
3 Comisia Europeană, Comunicat de presă “Lupta împotriva fraudei: Comisia lansează consultările privind codul 
european al contribuabilului şi numărul de identificare fiscală european”, IP/13/154, Bruxelles, din 25 febuarie 

2013, online: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-154_fr.htm. consultat la 10 martie 2015 
4 Comisia Europeană, Comunicarea Comisiei căre Parlamentul European şi Consiliu- Plan de acţiune pentru 
întărirea lupteai împotrica fraudei şi evaziunii fiscale, COM(2012) 722 final, din 6 decembrie 2012, Bruxelles, 

online: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_fr.pdf, 
Consulté le 18 septembre 2014 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1325_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1325_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_fr.pdf
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2. BUNE PRACTICI ADMINISTRATIVE-FISCALE NAŢIONALE 

 

2.1 Codurile naţionale ale contribuabilului 

 

În scopul îmbunătăţirii civismului fiscal şi al transparenţei, majoritatea statelor 

membre au elaborat coduri ale contribuabilului care definesc principiile fundamentale 

aplicabile în materia impozitării şi în particular, drepturile şi obligaţiile contribuabililor şi 

admnistraţiilor fiscale. În funcţie de fiecare ţară, aceste instrumente pot fi denumite : 

codul contribuabilului, carta contribuabilului, carta contribuabilului supus inspecţiei 

fiscale sau declaraţie de drepturi. 

În general, o Cartă a contribuabilului este destinată să îmbunătăţească relaţiile dintre 

autorităţile fiscale şi contribuabili, având la bază principiul potrivit căruia este mult mai 

probabil ca un contribuabil bine informat să-şi îndeplinească în mod voluntar şi spontan 

obligaţiile sale fiscale, decât unul care nu este informat. 

Acest document stabilește drepturile și obligațiile reciproce ale contribuabilului și ale 

administrației fiscale.  

De asemenea, "Carta contribuabilului" constituie un excelent rezumat al "contractului 

de încredere", care teoretic ar trebui să guverneze de o manieră reciprocă relaţia dintre 

autorităţile fiscale şi cei administraţi (Avocats Picovschi, 2011). 

Cadrul general al acestor coduri, dispoziţiile lor detaliate, structura şi conţinutul 

drepturilor şi obligaţiilor variază considerabil între statele membre
5
 : 

- unele state membre includ numai drepturi nu şi obligaţii, în timp ce altele le acoperă 

pe amandouă ;  

- unele coduri ale contribuabilului nu se aplică decât impozitelor speciale, în timp ce 

altele privesc toate impozitele directe şi indirecte;  

- unele coduri ale contribuabilului includ dispoziţii privind controalele fiscale, dar cea 

mai mare parte se concentreze asupra întregului proces de impozitare; 

- anumite coduri ale contribuabilului cuprind dispoziţii privind accesul la informaţii şi 

documente, precum şi termenele, în timp ce altele sunt mai mult de natură generală şi nu 

se referă la aceste aspecte procedurale. 

Pentru aceste considerente, Comisia a apreciat că aceste diferenţe pot fi deosebit de 

relevante în cazul tranzacţiilor transfrontaliere: diversitatea actuală face extrem de dificil 

pentru contribuabilii obişnuiţi să înţeleagă şi să respecte obligaţiile fiscale, precum şi să 

identifice şi să-şi valorifice drepturile lor în diferite state membre. 

De asemenea, limba este un obstacol suplimentar în special în situaţii transfrontaliere: 

nici unul din codurile naţionale ale contribuabilului existente nu este disponibil în toate 

limbile UE, iar unele dintre acestea sunt disponibile doar în limba(le) oficială (e) din statul 

membru în cauză. 

În ceea ce privește existența, cunoaşterea şi utilitatea unui cod al contribuabilului 

național sau a oricărui instrument similar, conform Raportului de sinteză privind 

rezultatele consultării publice realizate de Comisia Europeană-DG TAXUD- Un cod al 

                                                           
5 Comisia Europeană, Document de consultation - Code européen du contribuable, TAXUD.D.2.002 (2013) 

276169 din 25.02.2013, p.3, online : 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/tpcode/consultation_docu
ment_fr.pdf, consultat la 10 martie 2015 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/tpcode/consultation_document_fr.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/tpcode/consultation_document_fr.pdf
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contribuabilului european
6
, 19 (17%) au răspuns că nu știu, în timp ce 62 (56%) au 

răspuns că țara lor are un cod al contribuabilului național, iar 29 (26 %) au răspuns că nu 

există niciun cod al contribuabilului național.  

De asemenea, au fost obținute rezultate contradictorii în ceea ce privește natura 

juridică a codului contribuabilului național. 

Potrivit majorității contribuțiilor provenite din Germania, Spania, Franța și Țările de 

Jos, codul național are caracter juridic obligatoriu în toate elementele sale, iar conform 

câte unei contribuții provenite din fiecare dintre aceste țări, codul respectiv este numai 

parțial obligatoriu. În ceea ce privește Regatul Unit, majoritatea participanților la 

consultare au răspuns că respectivul cod nu este deloc obligatoriu. În total, potrivit 

răspunsurilor a 48 de participanți (77 %), codul lor național are caracter juridic obligatoriu 

în toate elementele sale, în timp ce 7 participanți (11 %) au declarat că acesta este doar 

parțial obligatoriu din punct de vedere juridic, iar 5 (8 %) au indicat că respectivul cod nu 

este deloc obligatoriu din punct de vedere juridic. 2 (3 %) au răspuns că nu știu. 

32 de participanți (52 %) au răspuns că un cod al contribuabilului este extrem de util, 

iar 47 (43 %) au utilizat deja un cod al contribuabilului în relațiile lor cu administrația 

fiscală. 

Cu toate acestea, există, de asemenea, un număr de cetățeni care consideră că un cod al 

contribuabilului este inutil, din diferite motive: fie existența acestuia nu este cunoscută, fie 

domeniul său de aplicare este prea general și nu specifică în mod clar drepturile și 

obligațiile sau sunt necesare informații suplimentare în această privință, fie, în general, 

codul contribuabilului este prea complicat. În unele contribuții s-au subliniat următoarele 

aspecte: un cod al contribuabilului este mai puțin util și mai puțin credibil dacă nu are 

caracter obligatoriu; codul în cauză nu este suficient de detaliat și nu are un caracter 

executoriu. 

 

2.2. Exemplu: România şi Franţa 

 

România si Franța au un sistem de impozitare declarativ care lasă contribuabilului 

opţiunea de a declara şi, de asemenea, de a-şi îndeplini obligațiile fiscale în conformitate 

cu prevederile legale.  

În România, elaborarea unei carte pentru buna funcționare a administrației fiscale a 

fost inspirată de experiențele similare din alte țări europene, precum Franța. 

 « Carta contribuabilului »
7
 este documentul care defineşte relaţia Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală cu contribuabilii. Aceasta a fost elaborată în anul 2010, ca 

răspuns la unul dintre obiectivele importante ale reformei administraţiei publice, respectiv, 

creşterea transparenţei în relaţia cu cetăţenii. 

Carta este un instrument care prevede un tratament egal menit să faciliteze 

conştientizarea de către contribuabili a drepturilor şi obligaţiilor proprii în raport cu 

                                                           
6 Comisia Europeană, Raport de sinteză privind rezultatele consultării publice realizate de Comisia Europeană-

DG TAXUD- Un cod al contribuabilului europea, TAXUD.D.2 (Ares 2013) 3252439, 12 septembrie 2013, 
Bruxelles, consultat la 10 martie 2015 
7 Agenţia Naţională de Administrare fiscală, «Carta contribuabulului», sursa : 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/CARTA_CONTRIBUABILULUI_10032010.pdf, 
consultat la 10 martie 2015 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/CARTA_CONTRIBUABILULUI_10032010.pdf


 

 

 

 

 

 

220                                                                                Arina Nicoleta DRAGODAN 

 

 

administraţia fiscală, care devin, implicit, obligaţii şi drepturi ale acesteia faţă de 

contribuabili. 

Agenţia de administrare fiscală română îşi doreşte să aibă cu contribuabilii o relaţie 

fondată pe încredere reciprocă şi pe respectarea legii. În acest sens, Carta contribuabilului 

a fost elaborată pentru a găsi echilibrul între misiunea administraţiei fiscale şi aşteptările 

legitime ale contribuabililor. 

Prin intermediul Cartei, contribuabilii pot afla astfel care le sunt drepturile, dar şi 

obligaţiile, în raport cu Administraţia fiscală. 

Dezvoltarea civismului fiscal presupune o relaţie responsabilă între cetăţean şi 

funcţionarul fiscal. În acest sens, Carta prevede că simplitatea, respectul şi echitatea 

trebuie să orienteze acţiunea administraţiei fiscale. 

În preambulul său, Carta reaminteşte că relaţia dintre contribuabili şi administraţia 

fiscală îşi are temeiul în prevederile Constituţiei. În acest sens, art. 56 „Contribuţii 

financiare” prevede că: 

 (1) Cetăţenii au obligaţia să contribuie prin impozite şi taxe la cheltuielile publice.  

 (2) Sistemul legal de impunere trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale. 

 (3) Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii 

excepţionale.” 

La rândul său, la nivel naţional, Franţa are un arsenal juridic destul de extins, deoarece 

aceasta este compus, printre altele, din Codul general al impozitelor, o carte de proceduri 

fiscale, o cartă a contribuabililor. Acest arsenal defineşte principiile fundamentale 

aplicabile în materie de impozite şi, în special, delimitează drepturile şi obligaţiilor 

contribuabililor şi administraţiilor fiscale.  

În Franţa, o Cartă a contribuabilului destinată a îmbunătăţi relaţiilor dintre 

administraţia fiscală şi contribuabili a fost pusă la dispoziţia francezilor în iunie 2005. 

Aceasta este organizată în jurul a trei teme: "simplitate, corectitudine şi respect"
8
.  

Carta contribuabilului prezintă în 34 de capitole drepturile şi obligaţiile 

contribuabililor şi ale administraţiei fiscale. 

Preambulul Cartei contribuabilului arată că relațiile dintre contribuabili şi 

administrație îşi au originea în "Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului", la care se 

referă preambulul Constituției. 

Sunt de asemenea enumerate principiile următoare: legitimitatea impozitului, 

cetăţeanul consimte la impozit, contribuabilii sunt egali în faţa impozitului. 

Atât Carta contribuabilului francez cât şi cea a contribuabilului român, prezintă într-o 

manieră simetrică şi echilibrată trei principii după care se ghidează activitatea 

administraţiei fiscale în relaţia cu contribuabilii: 

I. o administraţie care simplifică viaţa contribuabilului-un contribuabil cetăţean 

II. o administraţie care respectă persoana şi drepturile contribuabilului-un contribuabil 

cooperant 

III. o administraţie echitabilă-un contribuabil loial. 

Cele două carte statuează în preambulul acestora că respectarea legislaţiei fiscale este 

una dintre îndatoririle civice esenţiale. Serviciile publice devin posibile datorită plăţii 

impozitului. 

                                                           
8 Carta este disponibilă pe site-ul www.impots.gouv.fr. 
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Administraţia fiscală este în serviciul colectivităţii, adică în serviciul fiecărui cetăţean 

în parte. Formată din funcţionari competenţi şi disponibili, aceasta îşi asumă misiunea sa 

de serviciu public şi înregistrează progrese importante în ceea ce priveşte calitatea 

serviciilor şi relaţia cu contribuabilul. 

Dezvoltarea civismului fiscal presupune o relaţie responsabilă între cetăţean şi 

funcţionarul fiscal. Simplitatea, respectul şi echitatea trebuie să orienteze acţiunea 

administraţiei fiscale. 

 

2.3 Exemplul Canadei : Carta drepturilor contribuabilului 

 

Canada este unul dintre cei mai apropiaţi şi mai vechi parteneri ai Uniunii Europene. 

Pentru acest considerent, vom prezenta succint carta drepturilor contribuabilului elaborată 

de administraţia fiscală canadiană.  

Carta drepturilor contribuabililor este un ansamblu de 16 drepturi care guvernează 

relaţia contribuabililor cu Agenţia fiscală a Canadei, pe baza valorilor agenţiei: 

profesionalism, respect, integritate şi colaborare. Serviciile sale sunt oferite în ambele 

limbi oficiale ale Canadei, respectiv, engleza şi franceză. 

Drepturile contribuabilului sunt următoarele: 

1 dreptul contribuabilului de a primi sumele care-i revin şi de a plăti doar ceea ce este 

datorează potrivit legii.  

2 dreptul de a beneficia de servicii în ambele limbi oficiale.  

3 dreptul la viaţa privată şi la confidentialitate.  

4 dreptul de a obţine o analiză oficială a cererii şi de a face un apel ulterior.  

5 dreptul de a fi tratat profesional, amabil şi corect. 

6. dreptul de a primi informaţii precise, clare şi în timp util.  

7 dreptul de a nu plăti niciun impozit pe perioada unui litigiu, înainte de a obţine o 

reexaminare imparţială a situaţiei sale fiscale, cu excepţia cazului în care legea dispune 

altfel. 

8 dreptul la aplicarea unitară a legii.  

9 dreptul de a depune o plângere cu privire la un serviciu prestat şi de a obţine o 

explicaţie privind constatările agenţiei fiscale.  

10 dreptul de a fi informat cu privire la costurile privind respectarea legilor fiscale în 

cadrul administraţiei.  

11 contribuabilul este îndreptăţit să se aştepte ca agenţia să fie responsabilă.  

12 contribuabilul are dreptul, în circumstanţe extraordinare, la scutirea de penalităţi şi 

dobânzi, conform legislaţiei fiscale. 

13 contribuabilul are dreptul să ia la cunoştinţă despre toate informaţiile publice ale 

agenţiei, respectiv despre normele de serviciu şi despre toate rapoartele anuale ale 

agenţiei.  

14 contribuabilul are dreptul de a fi informat în timp util asupra stratagemelor fiscale 

îndoielnice  

15 dreptul contribuabilului de a fi reprezentat de către o persoană, la alegerea sa.  

16 dreptul contribuabilului de a depune o plângere privind un serviciu prestat şi de a 

solicita o revizuire formală, fără teamă de consecinţe (fără a i se crea o situaţie mai grea). 

În plus de cele 16 drepturi de care beneficiază toţi contribuabilii, Carta drepturilor 

contribuabilului include un angajament cu cinci puncte al Agenţiei fiscale canadiene 
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pentru micii întreprinzători. Acestea completează angajamentul guvernului de a crea un 

mediu antreprenorial concurenţial şi dinamic în care companiile canadiene să poată 

prospera.  

Se recunoaşte, astfel, rolul pe care agenţia fiscală îl poate juca în scopul minimizării 

poverii fiscale, inclusiv în ceea ce priveşte numărul documentelor necesare a fi utilizate 

pentru respectarea obligaţiilor fiscale. 

Angajamentul pentru micii întreprinzători cuprinde următoarele prevederi : 

1. Agenţia fiscală a Canadei (L'Agence du revenu du Canada -ARC) se anagajează să 

administreze sistemul de impozitare în scopul de a minimiza costurile de conformare 

voluntară ale întreprinderilor mici.  

2 Agenţia se angajează să colaboreze cu toate administraţiile pentru a eficientiza 

servicile, a reduce costurile şi a facilita  conformarea voluntară.  

3 Agenţia se angajează să ofere servicii care să răspundă nevoilor întreprinderilor mici.  

4 Agenţia se angajează să furnizeze servicii care să ajute întreprinderile mici să 

respecte legile pe care aceasta le administrează.  

5 Agenţia se angajează să explice modul său de a-şi desfăşura activitatea cu privire la 

întreprinderile mici. 

Spre deosebire de cele două carte de drepturi ale contribuabilului francez, respectiv 

român, Carta drepturilor  contribuabilului canadian apare ca o declaraţie de drepturi a 

contribuabilului şi de angajamente luate de Agenţia de fiscală canadiană, acordând o 

atenţie deosebită intreprinderilor mici. 

Acest demers al administraţiei fiscale canadiene ni se pare foarte util, menit să asigure 

o bună relaţie cu micii întreprinzători, să-i încurajeze a se conforma voluntar, şi nu doar să 

le impună obligaţii stricte. Acesta pare mai degrabă un parteneriat între fisc şi micii 

întreprinzători. 

 

3. REZULTATELE CONSULTĂRII PUBLICE PRIVIND ELABORAREA 

UNUI COD AL CONTRIBUABILULUI EUROPEAN 

 

3.1 Premisele elaborării unui cod al contribuabilului european 

 

Pentru a elimina dificultăţile cu care se confruntă contribuabilii în a-şi îndeplini 

obligaţiile lor în cadrul operaţiunilor transfrontaliere, din cauza diversităţii codurilor 

naţionale ale contribuabililor, Comisia Europeană propune să elaboreze un cod al 

contribuabilului european, care să cuprindă un set complet de principii fiscale comune, 

precum şi de drepturi şi obligaţii pentru contribuabili. Statele membre ar trebui să poată 

stabili sau adapta propriile coduri prin trimitere la aceste standarde comune şi general 

acceptate.  

Comisia recunoaşte că pot fi necesare ajustări pentru adaptarea codurilor individuale la 

specificul naţional, astfel că stabilirea unui set de principii poate îmbunătăţi înţelegerea 

generală şi accesul la aceste principii ar trebui să reglementeze relaţia dintre contribuabili 

şi autorităţile fiscale.  

De asemenea, s-a constatat că, în cazul special al tranzacţiilor transfrontaliere, un cod 

european de contribuabil nu poate duce decât la un acces mai bun la piaţa internă, şi poate 

ajuta, de asemenea, pentru ridicarea nivelului global al administraţiei fiscale. 
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În conformitate cu Planul de acţiune al Comisiei europene din 2012, dezvoltarea 

Codului european al contribuabilului va prezenta cele mai bune practici prin reunirea celor 

mai bune practici administrative din statele membre pentru a îmbunătăţi cooperarea şi 

încrederea între administraţiile fiscale şi contribuabili şi pentru a asigura o mai mare 

transparenţă privind drepturile şi obligaţiile contribuabililor. 

Intensificând cooperarea şi încrederea între autorităţile fiscale şi contribuabili prin 

asigurarea unei mai mari transparenţe a drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor şi 

administraţiilor fiscale şi promovând o abordare orientată îndeosebi spre servicii, un cod 

al contribuabilului european ar putea conduce la o mai bună percepţie a impozitului. 

 

3. 2 Rezultatele consultării publice  

 

Între 25 februarie şi 15 mai 2013, Comisia Europeană-DG TAXUD a lansat o 

consultare online pentru a beneficia de feedback din partea respondenților, în special cu 

privire la experiențele concrete, avantajele sau dezavantajele  unui cod al contribuabilului 

european, precum şi la principiile şi prioritățile relevante. 

Consultarea publică a fost făcută pentru a evalua situația actuală în statele membre 

punând întrebări cu privire la cunoştințele existente și la experiența practică cu codurile 

naționale ale contribuabililor sau a altor instrumente existente. 

Rezultatele consultării publice arată că s-au primit 117 contribuții. Cel mai mare 

număr de contribuții provine din Germania (18), urmată de Franța (17), Spania (9) și 

Regatul Unit (8)
9
. 

89 (81 %) dintre participanții la consultare sunt în favoarea elaborării unui cod al 

contribuabilului european. Motivele invocate pentru sprijinirea acestei elaborări sunt, spre 

exemplu, faptul că va asigura un tratament egal al tuturor cetățenilor şi un nivel mai 

ridicat al securităţii juridice, precum şi faptul că va spori transparența şi va armoniza 

diferitele sisteme juridice. În plus, 5 respondenți au afirmat că un cod al contribuabilului 

european ar limita cazurile de litigii şi ar standardiza procesul de conformitate, 3 

respondenți au indicat că acesta ar trebui să includă reguli clare care să permită evaluarea 

în avans a unei poziții şi garantarea unui acces mai eficace la piața internă, iar 2 

respondenți au considerat că un astfel de cod ar reprezenta un punct de referință pentru 

țări terţe. În plus, au fost subliniate următoarele avantaje suplimentare: îmbunătățirea 

practicilor şi evaluarea previzibilă a datoriei fiscale, precizarea unor principii suplimentare 

(audit şi investigaţii, concluzii privind anumite fapte), apropierea legislațiilor, o mai bună 

înțelegere în comunicarea cu administrația fiscală din alt stat membru, drepturi și obligații 

ușor de înțeles și obligatorii din punct de vedere juridic, o bază comună pentru drepturile 

minime şi legătura cu Directiva 2011/16/UE, reducerea fraudei fiscale, traducerea în toate 

limbile UE. 

Cu toate acestea, s-au exprimat preocupări legate de faptul că un cod al 

contribuabilului european nu ar trebui în niciun caz să fie obligatoriu, deoarece aspectele 

fiscale naționale reprezintă un subiect extrem de sensibil şi ar exista un pericol de a merge 

                                                           
9 Comisia Europeană, Raport de sinteză privind rezultatele consultării publice realizate de Comisia Europeană 
DG TAXUD-Un cod al contribuabilului european, TAXUD.D.2 (Ares 2013) 3252439, Bruxelles, 12 septembrie 

2013,  

https://circabc.europa.eu/sd/a/371b7faa-b3d7-4f5d-a777-aeebe103752b/TPC%20-%20report%20-%20fr.pdf, 
consultat la 10 martie 2015 

https://circabc.europa.eu/sd/a/371b7faa-b3d7-4f5d-a777-aeebe103752b/TPC%20-%20report%20-%20fr.pdf
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prea departe, prea repede la nivel european. În plus, orice încercare de a conferi un 

caracter obligatoriu unui cod ar ridica probleme referitoare la subsidiaritate, iar mai multe 

dintre motivele indicate pentru elaborarea unui astfel de cod, spre exemplu barierele 

lingvistice, ar putea fi abordate la nivel național. De asemenea, au mai fost exprimate şi 

următoarele preocupări: un astfel de cod ar pune în pericol securitatea juridică şi ar uni 

principii diferite ale unor jurisdicţii diferite. Mai mult, Uniunea Europeană nu ar avea 

competența de a include obligații care nu sunt menționate în coduri naționale, dacă statele 

membre au hotărât să împiedice acest lucru. În cele din urmă, un astfel de cod nu ar fi un 

instrument adecvat pentru a combate frauda fiscală şi evaziunea fiscală. 

Unele organizaţii au subliniat, în special, următoarele aspecte: acest cod ar fi prematur 

în contextul lipsei de armonizare, un domeniu general de aplicare nu aduce niciun avantaj, 

drepturile și obligațiile ar trebui definite la nivel național, valoarea adăugată ar fi limitată 

nu numai în cazul unui instrument juridic neobligatoriu („soft law”), dar şi în cazul unui 

instrument obligatoriu, s-ar reduce securitatea juridică şi ar crește riscurile de conflicte, iar 

acestea ar trebui să fie de competența jurisdicțiilor naționale. În plus, şapte participanți au 

evidențiat faptul că acest domeniu constituie, în primul rând, o responsabilitate a statelor 

membre. 

Majoritatea participanților au răspuns că cel mai mare avantaj al codului 

contribuabilului european ar fi de a asigura tratamentul egal al contribuabililor europeni şi 

de a îmbunătăți accesul la piața internă în cazul operațiunilor transfrontaliere, în urma 

aplicării unor principii uniforme. În ceea ce privește principiile enumerate în cadrul 

consultării publice, majoritatea au răspuns, cu privire la fiecare principiu, că ar trebui 

inclus într-un cod al contribuabilului european. 

Rezultatele consultării arată că, în țările care au introdus un cod al contribuabilului sau 

un instrument similar, majoritatea respondenților au răspuns că îşi cunosc drepturile și 

obligațiile, în timp ce majoritatea participanților din Belgia sau Grecia, țări în care nu 

existăun astfel de cod, au răspuns că nu îşi cunosc drepturile şi obligațiile. 

 

4. UN COD AL CONTRIBUABILULUI EUROPEAN VERSUS 

SUVERANITATEA STATELOR MEMBRE 

 

Suveranitatea este un atribut al statului, dar şi un principiu fundamental al relaţiilor 

dintre state care stă la baza cooperării. 

În doctrina română s-a apreciat că suveranitatea constituie mijlocul principal prin care 

puterea de stat îşi realizează obiectivele în privinţa organizării şi dezvoltării relaţiilor 

sociale interne şi temelia stabilirii şi desfăşurării relaţiilor sale pe plan extern (Geamănu, 

1981). 

Pe plan intern, suveranitatea fiscală este competenţa exclusivă a statului în domeniul 

fiscal, drept pe care nu-l împarte cu nimeni şi asupra modului în care îşi exercită acest 

drept nu răspunde faţă de nicio instanţă sau organism internaţional  ( Condor, 1999). 

Suveranitatea fiscală implică dreptul Parlamentului național să stabilească impozitele. 

Pe de altă parte, impozitarea este cel mai important instrument al politicii economice şi 

sociale a guvernelor statelor membre. 

Referitor la suveranitatea fiscală, s-a apreciat că fiecare stat are libertate deplină pentru 

a alege sistemul fiscal pe care intenţionează să-l introducă, pentru a stabili impozitele 
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care-l compun, contribuabilii, baza de impozitare, cotele de impunere, termenele de plată, 

sancţiunile şi facilităţile. Dreptul unui stat de a institui şi percepe impozite pe un anumit 

teritoriu este suveranitatea fiscală, adică un atribut exclusiv al său (Văcărel, 1995).  

În acest sens, doctrina francez a arătat că "Statul are un teritoriu și o suveranitate 

proprie. Acesta se bucură de suveranitate teritorială. Pentru că îşi limitează frontierele care 

sunt închise prin graniţe vamale, acesta este stăpân absolut în chestiuni fiscale [...]. În 

suveranitatea teritorială statul găseşte singura sursă a puterii sale de impozitare care este 

astfel nelimitată[...]. În ceea ce priveşte impozitele, statul are o putere absolută pe 

teritoriul său, în timp ce acesta nu are nicio putere în afara teritoriului său – sub rezerva, 

desigur, a acordurilor internaționale pe care le-a încheiat " (Chretien, 1954). 

După cum se cunoaşte, statele membre sunt pe deplin suverane în ceea ce priveşte 

elaborarea legislaţiei lor şi administrarea fiscală, colectarea împozitelor şi taxelor şi lupta 

împotriva evaziunii fiscale. 

Uniunea Europeană face doar anumite recomandări statelor membre care le ajută să îşi 

crească veniturile fiscale pentru susţinerea reformelor structurale naţionale. 

Cooperarea transfrontalieră dintre administrațiile fiscale ale statelor membre nu poate 

fi cu adevărat eficientă fără încrederea reciprocă şi solidaritatea între statele membre. 

Iniţial, armonizarea fiscală la nivelul Uniunii Europene a avut în vedere impozitele 

indirecte, în acest domeniu limitându-se suveranitatea fiscală a statelor membre, 

reglementarea impozitelor directe rămânând atributul fiscal al statelor naţionale. Dar 

ulterior, odată cu expansiunea globalizării, a liberei circulaţii a persoanelor şi a 

capitalurilor şi implicit a fraudei fiscale, s-a impus diminuarea suveranităţii fiscale a 

statelor membre şi în domeniul impozitelor directe, intervenţia Uniunii fiind aici însă 

limitată. 

Aşa cum s-a apreciat în doctrină, tratatele comunitare au instituit o noua formă de 

ordine juridică în favoarea căreia statele şi-au limitat, în domenii din ce in ce mai extinse, 

drepturile suverane şi ai cărei subiecţi sunt nu numai statele membre, ci şi rezidenţii 

acestora. O trăsătură importantă a acestei noi ordini juridice este preeminenţa sa în raport 

cu statele membre  ( Popescu, 2005). 

Îmbunătăţirea respectării legii de către contribuabili este un element important al 

oricărei strategii eficiente de luptă împotriva fraudei şi evaziunii fiscale. 

În opinia noastră, pentru a îmbunătăți respectarea legislaţiei la nivel național şi 

transfrontalier, este necesar ca contribuabilii să fie mai conștienți de reglementările fiscale 

ale Uniunii Europene şi ale statelor membre. Acest lucru ar putea fi încurajat prin diverse 

maniere, cum ar fi cele două propuneri ale Comisiei.  

Pentru a nu aduce atingere suveranităţii statelor membre, un cod al contribuabilului 

european, ar trebui să fie conceput după modelul Cartei drepturilor omului, acesta 

oglindind drepturile fiscale. Acest instrument ar trebui să fie ca un ghid util pentru 

contribuabili, tradus în toate limbile oficiale ale celor 28 de state ale UE. 

În final, redăm o opinie potrivit căreia, în ceea ce priveşte companiile, acestea nu sunt 

nici jurişti, nici specialişti în domeniul fiscalităţii, acestea nu cunosc deci drepturile şi 

obligaţiile contribuabililor din alte state membre. Acest lucru face extrem de dificil pentru 

ele să îşi cunoască drepturile în statele membre şi să se conformeze obligaţiilor lor fiscale 

în cadrul tranzacţiilor transfrontaliere.  

Crearea unui cod european al contribuabilului stabilind principii de bază ar putea fi de 

fapt util şi ar da siguranţă întreprinderilor.  
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În plus, aceasta ar servi pentru a oferi cele mai bune practici în statele membre, de 

exemplu prin elaborarea de linii directoare pentru simplificarea practicilor administrative 

şi eliminarea sarcinilor inutile asupra companiilor
10

. 

 

5. CONCLUZII 

 

După cum am văzut, mai multe ţări au adoptat o cartă a contribuabilului sau o 

declaraţie privind drepturile şi obligaţiile contribuabilului şi ale administraţiilor fiscale. 

O cartă a contribuabilului este un ghid de bune practici pentru autorităţile fiscale şi 

contribuabilii-cetăţeni naţionali, întrucât aceasta prezintă în mod clar drepturile şi 

responsabilităţile fiecăruia în parte, într-un mod transparent. 

În general, o Cartă a contribuabilului are în vedere mai multe chestiuni, printre care:  

- relaţia de încredere care trebuie să existe între administraţia fiscală şi contribuabil, în 

care buna-credinţă este prezumată,  

- dreptul la o informare clară şi completă: fiecare contribuabil are dreptul la un răspuns 

prompt şi detaliat cu privire la toate problemele legate de situaţia sa fiscală personală  

- echitatea: durata controalelor fiscale este limitată şi administraţia se aliniază treptat la 

obligaţiile pe care le impune contribuabililor. 

Drepturile şi obligaţiile contribuabililor îşi au originea în Constituţie, legi, ordonanţe, 

acorduri, hotărâri şi alte acte normative, precum şi în diverse acte administrative care 

reglementează relaţiile dintre membrii unei societăţi. 

Cartele contribuabilului nu sunt documente juridice în sine, însă sunt instrumente care 

pun la un loc drepturile şi obligaţiile părţilor raportului juridic fiscal, făcându-le publice, 

contribuind astfel la civismul fiscal. Carta întăreşte legitimitatea impozitului la fel cum 

aceasta recunoaşte prezumţia de bună credinţă a contribuabilului în indeplinirea 

obligaţiilor sale. 

Carta informează contribuabilii nu numai cu privire la drepturile lor, ci şi asupra 

obligaţiilor acestora. Aceasta poate oferi informaţii despre serviciile şi standardele de 

servicii, precum şi despre obligația de a coopera şi de a plăti impozitele datorate la timp. 

În ceea ce priveşte celălalt aspect care a fost pus în discuţie, si anume, suveranitatea, 

acesta se găseste în centrul dezbaterii privind armonizarea fiscală în cadrul Uniunii 

Europene. 

În Uniune, principiul de bază este că fiecare stat are suveranitatea sa fiscală, adică 

dreptul şi competenţa exclusivă de a stabili un sistem de impozitare şi de a-l aplica pe 

teritoriul său.   

Totodată, efectele fraudei şi evaziunii fiscale au crescut rapid la nivel european şi 

internaţional. Astfel că pentru a diminua efectele acestui flagel, statele membre trebuie să-

şi exercite în comun suveranitatea la nivel european şi să găsească soluţii de uniformizare 

a unor proceduri în întreaga uniune. În acest sens, considerăm că o soluţie ar 

                                                           
10 Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), Observations de la CGPME sur "Un 

Code européen du contribuable" et utilisation d’un numéro d’identification fiscale (TIN) européen, DAJF/JB-
BB, mai 2013 

www.cgpme.fr/.../130610104948-position-cgpme-consultations-fiscalit-code- contribuable-tin-.pdf, consultat la 

10 mai 2015 
 

http://www.cgpme.fr/.../130610104948-position-cgpme-consultations-fiscalit-code-%20contribuable-tin-.pdf
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fi “europenizarea” relaţiei dintre administraţia fiscală şi contribuabil prin stabilirea unor 

norme comune, uniforme care să aibă la bază cele mai bune practici ale statelor membre şi 

care să garanteze drepturile contribuabililor în relaţia cu fiscul, cât şi obligaţiile ambelor 

părţi. Acest lucru s-ar putea realiza prin elaborarea codului contribuabilului european. 

Urmare consultării publice, Comisia a estimat că, deşi cea mai mare parte a statelor 

membre dispune deja de coduri ale contribuabililor care definesc drepturile şi obligaţiile 

contribuabililor şi ale administraţiilor fiscale, aceste coduri variază considerabil de la un 

stat la altul şi este extrem de dificil pentru cetăţeni şi companii să îşi cunoască drepturile 

în statele  membre şi să se conformeze obligaţiilor fiscale în tranzacţiile transfrontaliere. 

Statelor membre le este astfel din ce în ce mai greu să identifice corect contribuabilii 

ţinând cont de mobilitatea crescută a cetăţenilor şi de caracterul transfrontalier al 

activităţii economice. O situaţie care poate compromite eforturile naţionale privind 

colectarea corectă a impozitelor, conducând la situaţii de neimpozitare, lucru care ar 

favoriza frauda şi evaziunea fiscală. 

Un cod european al contribuabilului poate ajuta la o percepere mai bună a impozitului 

prin intensificarea cooperării şi încrederii între autorităţile fiscale şi contribuabili, prin 

asigurarea unei mai mari transparenţe a drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor şi a 

administraţiilor fiscale şi prin promovarea unei abordări orientate mai mult pe servicii.  

Pentru a putea fi aplicabil în toate statele membre şi pentru a-şi atinge scopul său de 

îmbunătăţire a relaţiilor dintre  contribuabili şi administraţia fiscală, apreciem că un de 

cod al contribuabilului european ar trebui să fie o extensie a principiilor naţionale de bază, 

a drepturilor şi obligaţiile codului contribuabilului naţional. 

Folosind cele mai bune practici administrative fiscale ale statelor membre în ceea ce 

priveşte colectarea datelor cu privire la identitatea contribuabililor cât şi la întărirea 

disciplinei fiscale şi a transparenței, elaborarea unui cod european al contribuabilului ar 

conduce la o uniformizare a drepturilor şi obligaţiilor fiscale în cadrul Uniunii, şi implicit 

la diminuarea fraudei şi evaziunii fiscale. 

În orice caz, un cod al contribuabilului european ar fi un mijloc de comunicare între 

contribuabilul european şi administraţia fiscală şi un astfel de cod ar putea fi util pentru a 

apropia contribuabilul de administraţia fiscală. 

Sperăm că un astfel de cod va fi elaborat în curând la nivel european. 
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