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Rezumat 
Crearea pieţei interne fără frontiere în cadrul 

Uniunii Europene a dus la mobilitatea persoanelor 
şi la creşterea schimburilor comerciale transfron-
taliere. Pentru a ţine pasul cu această evoluţie, a 
fost necesară modernizarea în mod continuu a in-
strumentelor juridice de asistenţă reciprocă şi de 
modernizare a cooperării între administraţiile fis-
cale ale statelor membre. 

Confruntându-se cu globalizarea economiei şi 
cu criza economică şi financiară, statele membre 
ale Uniunii Europene au înţeles necesitatea exis-
tenţei unui instrument cât mai eficient pentru coo-
perarea internaţională în domeniul colectării impo-
zitelor. 

Dispoziţiile legale naţionale în materia recupe-
rării se aplică numai în interiorul graniţelor statelor 
membre. Prin urmare, autorităţile fiscale naţionale 
nu au posibilitatea de a recupera ele însele impo-
zitele şi taxele în afara graniţelor lor. De aceea, 
este necesară acordarea de asistenţă internaţio-
nală la nivel administrativ în materie de recuperare.

Acest articol îşi propune să prezinte impactul 
asistenţei reciproce între statele membre în mate-
rie de recuperare a creanţelor fiscale asupra su-
veranităţii lor fiscale. 

Abstract 
Creation of the internal market without borders 

in the European Union has led to mobility and 
cross-border trade. To keep pace with this deve-
lopment, it was necessary to continuously moder-
nize the legal instruments on mutual assistance 
and cooperation between tax administrations of 
Member States. 

Faced with the globalization of the economy 
and the financial and economic crisis, the Euro-
pean Union Member States have realized the 
need for a tool as effective international coope-
ration in tax recovery. 

National legal dispositions for recovery of 
claims taxes shall apply only within the borders of 
the Member States. Therefore, the national tax 
authorities were able to recover the taxes them-
selves outside the borders of their states. For this 
reason it is necessary international assistance for 
recovery at the administrative level.  

This work aims to present the impact of mutual 
assistance for the recovery of claims relating to 
taxes between the Member States on their fiscal 
sovereignty. 
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I. Scurt istoric al reglementărilor privind asistenţa reciprocă 

în materia recuperării creanţelor fiscale 
 
Înainte de adoptarea directivelor, primele acte juridice internaţionale prin care a fost con-

semnată asistenţa reciprocă între administraţiile fiscale ale statelor au fost convenţiile de evitare 
a dublei impuneri, iar uneori, această formă de cooperare a fost prevăzută şi în cadrul unor pro-
ceduri de schimburi de informaţii. 

În ceea ce priveşte administraţia fiscală românească, înainte de aderarea României la 
Uniunea Europeană acestea constituiau, de altfel, actele juridice prin care se stabileau relaţiile 
cu administraţiile fiscale străine. 

Menţionăm, totodată, Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fis-
cal, adoptată de Consiliul Europei şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE) la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, amendată prin Protocolul de modificare a Convenţiei 
privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, 
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semnate de partea română la 15 octombrie 2012, ratificate prin Legea nr. 13/20141. Convenţia 
este instrumentul multilateral cel mai cuprinzător şi oferă toate formele posibile de cooperare fis-
cală internaţională pentru combaterea evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale, o prioritate pentru 
toate ţările, în vederea asigurării celei mai bune aplicări a legislaţiilor fiscale naţionale în respec-
tarea drepturilor fundamentale ale contribuabililor. 

La nivelul Uniunii Europene, primele modalităţi de asistenţă reciprocă în materie de recu-
perare au fost stabilite prin Directiva Consiliului 76/308/CEE din 15 martie 19762. Această 
Directivă şi actele care au modificat-o au fost codificate prin Directiva 2008/55/CE3 a Consiliu-
lui. Directiva stabileşte normele pe care trebuie să le conţină actele cu putere de lege şi actele 
administrative ale statelor membre cu scopul de a asigura recuperarea în fiecare stat membru a 
creanţelor menţionate în cadrul directivei, apărute într-un alt stat membru. 

Aderarea României la Uniunea Europeană a generat armonizarea legislaţiei fiscale naţio-
nale cu practicile administrative ale statelor membre prin transpunerea unor reglementări euro-
pene în legislaţia internă în scopul creşterii capacităţii administrative a autorităţilor fiscale din 
România. 

Având în vedere că în anul 2007 în legislaţia română prevederile referitoare la colectarea 
creanţelor fiscale erau cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală, Directiva Consiliului 76/308/CEE şi Directiva Comisiei 2002/94/CE au fost transpu-
se în cadrul acesteia, pentru a asigura unitatea reglementării în materie de recuperare a crean-
ţelor, completându-se astfel Titlul VIII “Colectarea creanţelor fiscale” prin introducerea unui nou 
Capitol, al XIII-lea, intitulat “Aspecte internaţionale“. Dispoziţiile acestui capitol au intrat în vi-
goare, cu unele excepţii, la 1 ianuarie 2007. 

S-au reglementat astfel raporturile dintre administraţia fiscală română şi autorităţile fiscale 
din statele membre ale Uniunii Europene, mai exact asistenţa reciprocă în domeniul colectării, 
procedura prin care autorităţile competente din România puteau solicita asistenţă din partea 
altor state membre pentru recuperarea anumitor creanţe la bugetul de stat, urmând ca statele 
membre cărora li se solicita asistenţă să realizeze recuperarea acestor creanţe şi condiţiile în 
care autorităţile competente din România acordau asistenţă altor state membre pentru recupe-
rarea aceloraşi tipuri de creanţe, procedând la recuperarea acestora potrivit legislaţiei române, 
la fel cum ar proceda în cazul creanţelor stabilite în România. 

Deşi dispoziţiile în vigoare au reprezentat un prim pas către îmbunătăţirea procedurilor de 
recuperare a creanţelor fiscale la nivelul Uniunii prin armonizarea legislaţiei naţionale aplicabile, 
acestea s-au dovedit insuficiente pentru a răspunde cerinţelor pieţei interne aşa cum a evoluat 
aceasta în ultimii 30 de ani. Statele membre au criticat în repetate rânduri insuficienţa şi lipsa de 
coordonare şi de transparenţă a măsurilor legale de care dispuneau în temeiul Directivei 
2008/55/CE a Consiliului. Astfel era necesară extinderea domeniului de aplicare a asistenţei re-
ciproce în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe şi impozite care nu erau încă aco-
perite de asistenţa reciprocă în materie de recuperare, iar pentru a putea răspunde creşterii nu-
mărului cererilor de asistenţă şi pentru a obţine rezultate mai bune, se impunea ca asistenţa să 
fie mai eficientă, mai eficace şi mai uşor de pus în practică. 

Prin urmare, a apărut ca fiind necesară elaborarea de noi dispoziţii pentru un sistem mai 
eficient de asistenţă în materie de recuperare în cadrul pieţei interne, care să garanteze proce-
duri de asistenţă pentru o recuperare rapidă, eficientă şi uniformă între statele membre. Pentru 

                                                 
1 Legea nr. 13/28.02.2014 pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, 

adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, şi a Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa admi-
nistrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 
2012 (M.O. nr. 155/04.03.2014) 

2 Directiva 76/308/CEE din 15 martie 1976 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor 
rezultate din operaţiuni cuprinse în sistemul de finanţare al Fondului European de Orientare şi Garantare Agricolă, 
precum şi a prelevărilor agricole şi drepturilor vamale, modificată şi completată ulterior, Jurnalul Oficial nr. L 73 
din 19 martie 1976, p. 18-23 

3 Directiva 2008/55/CE a Consiliului din 26 mai 2008 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a crean-
ţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri, JO L 319, 29.11.2008, p. 21 
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rezolvarea acestor probleme, Comisia a propus în luna februarie 2009 o nouă directivă4 a Con-
siliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor, reprezentând impozite, 
taxe şi alte măsuri, căreia i s-au adus modificări şi completări ulterior, culminând cu adoptarea 
Directivei 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenţa reciprocă în mate-
rie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri5 care a abrogat Di-
rectiva 2008/55/CE începând cu data de 1 ianuarie 2012, dată de la care statele membre au 
aplicat noile prevederi. 

 
II. Transpunerea reglementărilor Uniunii Europene în dreptul intern al statelor membre 

 
După cum prevede Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene6, Uniunea oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără 
frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor, instituind o 
piaţă internă. Aceasta acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creş-
tere economică echilibrată şi pe stabilitatea preţurilor, pe o economie socială de piaţă cu grad ri-
dicat de competitivitate. 

În ceea ce priveşte armonizarea legislativă, potrivit prevederilor articolelor 114 şi 115 ale 
Tratatului, Parlamentul European şi Consiliul (…) adoptă măsurile privind apropierea actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea şi 
funcţionarea pieţei interne. 

Aceste prevederi nu se aplică dispoziţiilor fiscale, celor privind libera circulaţie a persoane-
lor şi celor privind drepturile şi interesele lucrătorilor salariaţi. 

Articolele 110-113 ale Tratatului cuprind dispoziţii fiscale, orientând acţiunea Comisiei spre 
o armonizare a impozitelor indirecte, fără a aduce atingere dispoziţiilor privind armonizarea le-
gislativă. 

Articolul 288 (ex-articolul 249 TCE) dispune că instituţiile Uniunii Europene adoptă regula-
mente, directive, decizii, recomandări şi avize pentru exercitarea competenţelor Uniunii. 

Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care 
trebuie atins, lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele. 

În ceea ce priveşte armonizarea fiscală, dispoziţiile tratatului referitoare la impozitele indi-
recte, statuează eliminarea discriminărilor, neutralitatea fiscală în cadrul schimburilor pe piaţa 
internă şi în cadrul Uniunii vamale. 

Armonizarea legislaţiilor naţionale cu cea a Uniunii Europene este o obligaţie impusă 
de Uniunea Europeană care trebuie îndeplinită de către toate guvernele statelor membre, dar şi 
o metodă prin care se doreşte eficientizarea sistemelor fiscale în era globalizării. 

Astfel că armonizarea legislativă privind impozitele indirecte trebuie asigurată în unanimi-
tate, dispoziţie care a fost menţinută în cadrul proiectului de Constituţie europeană cât şi a Tra-
tatului de la Lisabona. 

Impozitele directe nu sunt armonizate la nivelul Uniunii Europene. Principalele măsuri 
europene în acest domeniu au avut ca scop facilitarea cooperării administrative dintre autorităţi-
le fiscale naţionale şi eliminarea obstacolelor în calea activităţii transfrontaliere a comercianţilor. 

În baza suveranităţii statale, impozitele sunt stabilite şi administrate la nivel naţional. 
Cooperarea dintre administraţiile naţionale are loc, în general, în temeiul convenţiilor bilaterale 
privind impozitele prin intermediul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE), dar şi conform regulilor armonizate privind asistenţa reciprocă între statele membre 
pentru impunerea şi recuperarea impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii obligatorii.  

Armonizarea sistemelor fiscale din Uniunea Europeană a apărut ca o necesitate în urma 
majorării volumului de tranzacţii comerciale şi financiare la nivel mondial, precum şi a creşterii 
mobilităţii capitalurilor şi a forţei de muncă, ceea ce a impus adoptarea urgentă de măsuri în 

                                                 
4 COM(2009) 28 din 2 februarie 2009 
5 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 84/1 din 31 martie 2010 
6 Versiune consolidată, Jurnalul Oficial C 326, 26/10/2012, p. 0001-0390 
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scopul asigurării unui grad mai ridicat de protecţie contra variaţiilor pieţelor mondiale ce ar pu-
tea afecta economia europeană. 

Aşa cum au apreciat şi doctrinarii7, constituirea Uniunii Europene, desfiinţarea barierelor 
vamale, alinierea sistemelor fiscale ale ţărilor membre, integrarea ţării noastre în această Uniu-
ne face necesară armonizarea treptată a sistemului fiscal românesc cu sistemele fiscale ale 
ţărilor membre. 

Armonizarea din fiecare ţară membră sau care tinde să se integreze în Uniunea Europea-
nă urmăreşte să orienteze diferitele sisteme fiscale în concordanţă cu politicile economice, so-
cial financiare şi fiscale europene. 

Armonizarea fiscală are ca obiectiv crearea condiţiilor optime pentru integrarea şi creşte-
rea economică. 

Astfel că statele membre şi-au armonizat legislaţia internă cu ultimele prevederi ale directi-
velor europene privind asistenţa reciprocă, aplicând măsurile de îmbunătăţire a transparenţei, a 
schimbului de informaţii şi a concurenţei fiscale corecte.  

În ceea ce priveşte transpunerea ultimelor reglementări europene privind asistenţa reciprocă 
în materia recuperării creanţelor fiscale, în dreptul intern al statelor membre, Directiva 2010/24/UE 
prevedea obligaţia statelor membre de a adopta şi publica, până la 31 decembrie 2011 cel târziu, 
actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma acesteia. 

Ca şi alte state membre ale Uniunii Europene, România a transpus în legislaţia sa naţiona-
lă prevederile acestei directive, prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/20118 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/20039 privind Codul de procedură fiscală. Acest act 
normativ a introdus în Codul de procedură fiscală un capitol amplu (Capitolul XII1), denumit 
“Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drep-
turi şi alte măsuri”, cuprinzând norme privind asistenţa în vederea recuperării în România a 
unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi asistenţa în vede-
rea recuperării într-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite în România, 
abrogând totodată, începând cu 1 ianuarie 2012, vechiul Capitol XIII “Aspecte internaţionale” al 
Titlului VIII din Codul de procedură fiscală. 

Ca urmare, a fost abrogat Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.659/200810 pri-
vind modelul şi conţinutul unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii 
Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România. 

În baza prevederilor art. 1784 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 a fost emis 
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.642/201311 privind organizarea şi 
funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul 
asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană. 

Potrivit prevederilor ordinului, la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în ca-
drul Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare - Serviciul de reglemen-
tare a recuperării creanţelor bugetare prin colaborare interstatală, s-a organizat şi funcţionează 
Biroul central de legătură, care este responsabil pentru contactele cu alte state membre în do-
meniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi pentru contactele cu Comisia Europeană. 

                                                 
7 Bistriceanu, Ghe., D. – Sistemul fiscal al României, Ed. Universitară, Bucureşti, 2008, p. 33 şi următoarele 
8 Ordonanţa Guvernului nr. 29/31.08.2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 626/02.09.2011), cu modificările ulterioare 
9 Ordonanţa Guvernului nr. 92/24.12.2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (M.O. nr. 513/31.07.2007), 

cu modificările şi completările ulterioare 
10 Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.659/15.12.2008 privind modelul şi conţinutul unor formulare pen-

tru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în Ro-
mânia (M.O. nr. 878/24.12.2008), act normativ abrogat de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 99/26.01.2012 
(M.O. nr. 96/07.02.2012) 

11 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.642/27.09.2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, 
precum şi cu Comisia Europeană (M.O. nr. 637/15.10.2013) 
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Pentru a asigura transmiterea şi/sau primirea pe cale electronică a documentelor şi infor-
maţiilor între autorităţile competente din România şi birourile centrale din alte state membre, 
Biroul central de legătură este conectat la reţeaua RCC. 

Reţeaua RCC reprezintă platforma comună bazată pe reţeaua comună de comunicaţii, 
dezvoltată de Uniunea Europeană pentru a asigura toate transmisiile pe cale electronică între 
autorităţile competente în domeniul vamal şi fiscal. 

Biroul central de legătură asigură transmiterea pe cale electronică a cererilor, documente-
lor şi informaţiilor în domeniul asistenţei reciproce la recuperare pentru creanţele prevăzute la 
art. 1782 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare, inclusiv pentru creanţele stabilite în cadrul operaţiunilor vamale, precum şi pentru taxele, 
impozitele şi drepturile de orice fel prelevate de către autorităţile locale. 

Astfel că o modificare importantă adusă prin acest ordin este că Biroul central de legătură 
s-a organizat şi funcţionează la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cadrul Di-
recţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare - Serviciul de reglementare a 
recuperării creanţelor bugetare prin colaborare interstatală, spre deosebire de vechea regle-
mentare care dispunea că la nivelul direcţiei sus-menţionate funcţiona doar Biroul de legătură 
care asigura interfaţa dintre Biroul central pentru recuperarea creanţelor statelor membre consti-
tuit la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi organele fiscale teritoriale12. 

 
III. Principalele prevederi privind asistenţa reciprocă 

pentru recuperarea creanţelor fiscale, cuprinse în Directiva 2010/24/UE 
 
Directiva 2010/24/UE stabileşte normele în temeiul cărora statele membre asigură asisten-

ţa în vederea recuperării într-un stat membru a creanţelor prevăzute de aceasta, în sensul că 
asistenţa reciprocă poate să ia următoarea formă: autoritatea solicitată poate furniza autorităţii 
solicitante informaţiile de care aceasta din urmă are nevoie pentru a recupera creanţele născute 
în statul membru al autorităţii solicitante şi poate notifica debitorului toate documentele privind 
astfel de creanţe emise de statul membru solicitant. De asemenea, autoritatea solicitată poate 
recupera, la cererea autorităţii solicitante, creanţele născute în statul membru solicitant sau 
poate lua măsuri asigurătorii pentru a garanta recuperarea acestor creanţe. 

Potrivit prevederilor articolului 2 al directivei, aceasta se aplică creanţelor legate de urmă-
toarele: 

a) toate impozitele şi taxele de orice fel prelevate de către un stat membru sau în numele 
acestuia ori de către subdiviziunile sale teritoriale sau administrative, inclusiv autorităţi locale, 
sau în numele acestora, ori în numele Uniunii; 

b) rambursări, intervenţii şi alte măsuri care fac parte din sistemul de finanţare integrală 
sau parţială al Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) şi al Fondului European Agri-
col pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), inclusiv sumele care se percep în cadrul acestor acţiuni; 

c) prelevări şi alte taxe prevăzute în cadrul organizării comune a pieţei din sectorul zahărului. 
De asemenea, sunt incluse şi: 
a) sancţiunile administrative, amenzile, taxele şi suprataxele în legătură cu creanţele pen-

tru care se poate solicita asistenţă reciprocă, care sunt stabilite de autorităţile administrative 
responsabile de perceperea taxelor, impozitelor sau drepturilor în cauză sau de desfăşurarea 
de anchete administrative în privinţa acestora ori care sunt confirmate de organismele adminis-
trative sau judiciare la cererea autorităţilor administrative menţionate; 

b) redevenţele pentru certificate şi alte documente similare emise în legătură cu proceduri-
le administrative privind taxele, impozitele şi drepturile; redevenţe pentru certificate şi alte docu-
mente similare emise; 

                                                 
12 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.951/16.11.2006 privind organizarea şi funcţionarea biroului central 

înfiinţat pentru transmiterea pe cale electronică a informaţiilor în domeniul recuperării creanţelor statelor membre 
ale Uniunii Europene (M.O. nr. 954/27.11.2006), act normativ abrogat de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 
finanţelor publice, nr. 1.642/2013 
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c) dobânzile, majorările de întârziere, penalităţile de întârziere şi costurile în legătură cu 
creanţele pentru care poate fi solicitată asistenţă reciprocă. 

Directiva nu se aplică: 
a) contribuţiilor obligatorii la sistemul de securitate socială care trebuie plătite fie statului 

membru sau unei subdiviziuni a acestuia, fie instituţiilor de securitate socială de drept public; 
b) taxelor care nu sunt prevăzute la alineatul (2) al directivei; 
c) drepturilor de natură contractuală, cum ar fi sumele stabilite pentru utilităţi publice; 
d) sancţiunilor cu caracter penal impuse în cadrul unei proceduri penale sau altor sancţiuni 

cu caracter penal care nu intră sub incidenţa prevederilor alineatului (2) litera a) al directivei. 
Astfel, domeniul de aplicare al asistenţei reciproce în materie de recuperare a fost extins şi 

la alte impozite şi taxe decât cele care erau deja acoperite de Directiva 2008/55/CE a Consiliului. 
Autorităţile competente pentru recuperarea în România a creanţelor stabilite într-un 

alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi pentru recuperarea într-un alt stat mem-
bru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite în România 

În sensul Directivei 2010/24/UE a Consiliului: 
 ”autoritate solicitantă” înseamnă un birou central de legătură, un birou de legătură 

sau un departament de legătură al unui stat membru care înaintează o cerere de asistenţă cu 
privire la o creanţă menţionată la articolul 2; 

 ”autoritate solicitată” înseamnă un birou central de legătură, un birou de legătură sau 
un departament de legătură al unui stat membru căruia îi este adresată o cerere de asistenţă; 

 ”reţea RCC” înseamnă platforma comună bazată pe reţeaua comună de comunicaţii 
(RCC) dezvoltată de Uniune pentru toate transmisiile prin mijloace electronice între autorităţile 
competente din domeniul vamal şi fiscal. 

Autoritatea competentă din România pentru aplicarea prevederilor Capitolului XII1 din Co-
dul de procedură fiscală, precum şi pentru contactele cu Comisia Europeană este Agenţia Naţi-
onală de Administrare Fiscală. 

Modalităţi de acordare a asistenţei reciproce între statele membre 

A. Schimb de informaţii 
În ceea ce priveşte schimbul de informaţii, directiva prevede că acesta se realizează în 

două moduri: 
a. La cererea autorităţii solicitante, când autoritatea solicitată furnizează orice informaţii 

despre care este previzibil că prezintă relevanţă pentru autoritatea solicitantă în vederea re-
cuperării creanţelor sale menţionate la articolul 2 al directivei. 

În scopul furnizării acestor informaţii, autoritatea solicitată asigură realizarea oricăror an-
chete administrative necesare pentru obţinerea acestora. 

b. Fără cerere prealabilă, aceasta fiind o noutate a directivei, potrivit căreia în cazul în care 
o rambursare a impozitelor sau taxelor, altele decât taxa pe valoarea adăugată, se efectuează 
către o persoană stabilită sau având domiciliul într-un alt stat membru, statul membru din care 
urmează să se efectueze rambursarea poate informa, cu privire la rambursarea preconizată, 
statul membru unde este stabilită sau unde îşi are domiciliul persoana. 

Informaţiile exceptate de la acordarea asistenţei şi secretul bancar 
Directiva prevede că sunt exceptate de la acordarea asistenţei următoarele informaţii, şi 

anume cele: 
a) pe care nu le-ar putea obţine în vederea recuperării creanţelor similare născute în statul 

membru solicitat; 
b) care ar divulga un secret comercial, industrial sau profesional; 
c) a căror comunicare ar aduce atingere securităţii statului membru solicitat sau ar fi con-

trare ordinii publice a acestuia. 
Însă, aceste excepţii nu pot fi interpretate ca permiţând unei autorităţi solicitate a unui stat 

membru să refuze furnizarea de informaţii pentru simplul motiv că aceste informaţii sunt de-
ţinute de o bancă, de o altă instituţie financiară, de o persoană desemnată sau care acţionează 
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în calitate de agent sau de administrator sau că informaţiile respective se referă la participaţiile 
la capitalul unei persoane. Astfel a fost clarificată totodată şi problema utilizării inadecvate a se-
cretului bancar. 

O noutate adusă în domeniul asistenţei reciproce pentru recuperare este autorizarea pre-
zenţei funcţionarilor autorizaţi de autoritatea solicitantă în birourile administrative ale 
autorităţii solicitante şi participarea acestora la anchetele administrative. 

În acest sens, articolul 7 al directivei prevede că: 
“Prin acord între autoritatea solicitantă şi autoritatea solicitată şi în conformitate cu modali-

tăţile stabilite de autoritatea solicitată, funcţionarii autorizaţi de autoritatea solicitantă pot, în ve-
derea promovării asistenţei reciproce: 

(a) să fie prezenţi în birourile în care autorităţile administrative ale statului membru solicitat 
îşi desfăşoară activitatea; 

(b) să fie prezenţi la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat; 
(c) să însoţească funcţionarii competenţi din statul membru solicitat în cursul procedurilor 

judiciare din respectivul stat membru.”. 
Mai mult, în măsura în care legislaţia în vigoare în statul membru solicitat permite acest lu-

cru, acordul menţionat la alineatul (1) litera (b) poate prevedea ca funcţionarii din statul membru 
solicitant să poată intervieva persoane şi examina registre. 

B. Notificarea documentelor 
În conformitate cu prevederile articolului 8 al directivei, la cererea autorităţii solicitante, 

autoritatea solicitată notifică destinatarului toate documentele, inclusiv pe cele de natură judici-
ară, emise de statul membru solicitant şi referitoare la creanţe, astfel cum sunt menţionate la ar-
ticolul 2, sau la recuperarea acestora. 

Cererea de notificare trebuie însoţită de un formular-tip care conţine cel puţin următoarele 
informaţii: 

a) numele, adresa şi alte date relevante pentru identificarea destinatarului; 
b) scopul notificării şi termenul în care ar trebui efectuată notificarea; 
c) o descriere a documentului anexat, a naturii şi a valorii creanţei în cauză; 
d) numele, adresa şi alte date de contact cu privire la: 
(i) biroul responsabil de documentul anexat şi, în cazul în care este diferit, 
(ii) biroul la care se pot obţine informaţii suplimentare privind documentul notificat sau po-

sibilităţile de a contesta obligaţia de plată. 
Cu privire la mijloacele de notificare, directiva stabileşte ca autoritatea solicitată să se asi-

gure că notificarea în statul membru solicitat se efectuează în conformitate cu actele cu 
putere de lege, actele administrative şi practicile administrative naţionale în vigoare în 
statul membru solicitat. 

C. Măsurile asigurătorii sau de recuperare 

Cerere de recuperare 
În conformitate cu dispoziţiile articolului 10 al directivei, la cererea autorităţii solicitante, 

autoritatea solicitată recuperează creanţele care fac obiectul unui titlu care permite executarea 
în statul membru solicitant. 

Condiţii aplicabile cererilor de recuperare sunt stabilite la articolul 11 al directivei: 
“(1) Autoritatea solicitantă nu poate formula o cerere de recuperare dacă şi atâta vreme 

cât creanţa şi/sau titlul care permite executarea acesteia în statul membru solicitant sunt con-
testate în statul membru respectiv, cu excepţia cazurilor în care se aplică articolul 14 alineatul 
(4) al treilea paragraf. 

(2) Înainte ca autoritatea solicitantă să facă o cerere de recuperare, se aplică procedurile 
de recuperare adecvate disponibile în statul membru solicitant, cu excepţia situaţiilor următoare: 

(a) atunci când este evident că nu există active pentru recuperare în statul membru solici-
tant sau că astfel de proceduri nu vor duce la plata integrală a creanţei şi că autoritatea solici-
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tantă deţine informaţii specifice care indică faptul că persoana în cauză are active în statul 
membru solicitat; 

(b) atunci când aplicarea unor astfel de proceduri în statul membru solicitant ar cauza difi-
cultăţi disproporţionate.”. 

Instrumentul care permite executarea în statul membru solicitat şi alte documente 
însoţitoare - noutate a directivei 

Directiva prevede la articolul 12 alineatul (1) că orice cerere de recuperare este însoţită de 
un instrument uniform care permite executarea în statul membru solicitat. Acest titlu uni-
form reflectă conţinutul principal al titlului iniţial care permite executarea şi constituie baza unică 
a măsurilor asigurătorii şi de recuperare luate în statul membru solicitat. Acesta nu face obiectul 
niciunui act de recunoaştere, completare sau înlocuire în respectivul stat membru. 

Titlul uniform care permite executarea trebuie obligatoriu să conţină cel puţin următoarele 
informaţii: 

a) informaţii relevante pentru identificarea instrumentului iniţial care permite executarea, o 
descriere a creanţei, inclusiv natura acesteia, perioada acoperită de creanţă, orice date relevan-
te pentru procesul de executare şi valoarea creanţei şi diferitele componente ale acesteia, pre-
cum capitalul principal, dobânzile înregistrate etc.; 

b) numele şi alte date relevante pentru identificarea debitorului; 
c) numele, adresa şi alte date de contact cu privire la: 
(i) biroul responsabil de evaluarea creanţei şi, dacă este diferit, 
(ii) biroul la care se pot obţine informaţii suplimentare privind creanţa sau posibilităţile de a 

contesta obligaţia de plată. 
De asemenea, cererea de recuperare a unei creanţe poate fi însoţită de alte documente 

referitoare la creanţă, emise de statul membru solicitant. 

Recuperarea creanţei 
În ceea ce priveşte executarea cererii de recuperare, directiva prevede la articolul 13 că în 

scopul recuperării creanţei în statul membru solicitat, orice creanţă cu privire la care a fost 
formulată o cerere de recuperare este tratată ca şi când ar fi o creanţă a statului membru 
solicitat, cu unele excepţii menţionate de directivă. 

În cazul în care autoritatea solicitată consideră că pe teritoriul statului său nu se prelevă 
impozite sau taxe identice sau similare, aceasta face uz de prerogativele conferite şi de proce-
durile instituite în temeiul actelor cu putere de lege sau al actelor administrative din statul mem-
bru solicitat care se aplică creanţelor rezultate din impozitul pe venitul persoanelor fizice, cu ex-
cepţia cazului în care directiva prevede altfel. 

Cererea de măsuri asigurătorii 
Cu privire la măsurile asigurătorii, prevederile articolului 16 alineatul (1) din directivă, dispun 

că la cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată ia măsurile asigurătorii necesare, dacă 
acestea sunt permise de legislaţia sa naţională şi în conformitate cu practicile sale administrative, 
pentru a asigura recuperarea în cazul în care creanţa sau titlul care permite executarea în statul 
membru solicitant este contestat(ă) la momentul formulării cererii sau în cazul în care creanţa nu 
face încă obiectul unui titlu care să permită executarea în statul membru solicitant, în măsura în 
care sunt de asemenea posibile măsuri asigurătorii, într-o situaţie similară, în temeiul legislaţiei 
naţionale şi al practicilor administrative ale statului membru solicitant. 

De asemenea, documentul elaborat pentru a permite aplicarea de măsuri asigurătorii în 
statul membru solicitant şi referitor la creanţa pentru care se solicită asistenţa reciprocă nu face 
obiectul niciunui act de recunoaştere, completare sau înlocuire în statul membru solicitat. 

Toate aceste prevederi ale directivei respectă suveranitatea fiscală a statului solicitat, ne-
impunând reguli privind asistenţa pentru recuperare contrare cu legislaţia statelor membre, cre-
anţa statului solicitant fiind tratată ca şi când ar fi o creanţă a statului membru solicitat. 
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Modificarea sau retragerea cererii de asistenţă pentru recuperare 
Ulterior formulării cererii de recuperare, autoritatea solicitantă trebuie să informeze imediat 

autoritatea solicitată cu privire la orice modificare ulterioară adusă cererii sale de recuperare 
sau cu privire la retragerea cererii sale, precizând motivele modificării sau retragerii acesteia. 

În cazul în care modificarea cererii este rezultatul unei decizii luate de organismul compe-
tent să soluţioneze litigiile apărute cu privire la creanţă, autoritatea solicitantă trebuie să comu-
nice decizia respectivă împreună cu un instrument uniform revizuit care permite executarea în 
statul membru solicitat. Autoritatea solicitată iniţiază atunci alte măsuri de recuperare pe baza 
instrumentului revizuit. 

Acordarea de facilităţi fiscale în cadrul asistenţei reciproce 
Directiva reglementează posibilitatea de a acorda debitorului anumite preferinţe, un 

termen de plată sau o plată eşalonată, însă nu instituie o obligativitate în acest sens, lă-
sând la latitudinea statelor această opţiune. 

Articolul 13 alineatul (1) paragraful 3 prevede că statul membru solicitat nu este obligat 
să acorde creanţelor altor state membre preferinţele acordate pentru creanţe similare apărute în 
respectivul stat membru, cu excepţia cazurilor în care statele membre vizate convin altfel sau 
există dispoziţii contrare în legislaţia statului membru solicitat. Un stat membru care acordă pre-
ferinţe pentru creanţe altui stat membru nu poate refuza acordarea aceloraşi preferinţe pentru 
aceleaşi creanţe sau pentru creanţe similare altor state membre, în aceleaşi condiţii. 

Porivit alineatului (4) al aceluiaşi articol, autoritatea solicitată poate, în cazul în care actele 
cu putere de lege sau actele administrative în vigoare în statul membru solicitat permit acest lu-
cru, să acorde debitorului un termen de plată sau să autorizeze o plată eşalonată şi poate să 
perceapă o dobândă în acest sens. Autoritatea solicitată informează ulterior autoritatea solici-
tantă cu privire la orice astfel de decizie. 

Prescripţia 
În ceea ce priveşte prescripţia, directiva stabileşte că termenele de prescripţie sunt re-

glementate exclusiv de actele cu putere de lege în vigoare în statul membru solicitant. 
Însă, în ceea ce priveşte suspendarea, întreruperea sau prelungirea termenului de pres-

cripţie, toate demersurile efectuate în vederea recuperării creanţelor de către autoritatea solici-
tată sau în numele acesteia, în temeiul unei cereri de asistenţă, care au drept efect suspenda-
rea, întreruperea sau prelungirea termenului de prescripţie, în conformitate cu legislaţia în vi-
goare în statul membru solicitat, sunt considerate a avea acelaşi efect în statul membru solici-
tant, cu condiţia ca efectul corespunzător să fie prevăzut în actele cu putere de lege în vigoare 
în statul membru solicitant. 

Directiva precizează la articolul 19 faptul că dacă suspendarea, întreruperea sau prelungi-
rea termenului de prescripţie nu este posibilă în temeiul legislaţiei în vigoare în statul membru 
solicitat, toate demersurile efectuate în vederea recuperării creanţelor de către autoritatea soli-
citată sau în numele acesteia în temeiul unei cereri de asistenţă care, dacă ar fi fost efectuate 
de către autoritatea solicitantă în propriul stat membru sau în numele acesteia, ar fi dus la sus-
pendarea, întreruperea sau prelungirea termenului de prescripţie în conformitate cu legislaţia în 
vigoare în statul membru solicitant sunt considerate a fi fost efectuate în statul membru solici-
tant, în ceea ce priveşte efectul respectiv. 

Şi aceste prevederi ale directivei au ţinut seama de respectarea suveranităţii fiscale a sta-
telor membre. 

Costurile asistenţei 
În cadrul acordării asistenţei reciproce, autoritatea solicitată, în plus faţă de sumele recu-

perate aferente creanţei, precum şi dobânda percepută, trebuie să recupereze de la contribuabil 
şi cheltuielile legate de recuperare pe care aceasta le-a suportat.  

Şi în cazul recuperării costurilor de asistenţă, în virtutea suveranităţii fiscale, directiva pre-
vede că acestea se reţin în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative din 
statul membru solicitat. 
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De asemenea, directiva dispune ca statele membre să renunţe reciproc la toate cererile 
privind rambursarea cheltuielilor rezultate din asistenţa reciprocă pe care şi-o acordă în confor-
mitate cu directiva. Cu toate acestea, în cazul unor recuperări care creează dificultăţi deosebite, 
care implică cheltuieli foarte mari sau care se referă la crima organizată, autoritatea solicitantă 
şi autoritatea solicitată pot să convină asupra unor modalităţi de rambursare specifice cazurilor 
în speţă. 

Însă, fără a aduce atingere acestor dispoziţii, statul membru solicitant rămâne răspunzător 
faţă de statul membru solicitat pentru toate cheltuielile şi toate pierderile suportate în legătură 
cu acţiunile recunoscute ca fiind nejustificate, în ceea ce priveşte fie fondul creanţei, fie valabili-
tatea titlului emis de autoritatea solicitantă care permite executarea şi/sau aplicarea de măsuri 
asigurătorii. 

Având în vedere prevederile sus-menţionate, apreciem că asistenţa reciprocă între state 
pentru recuperarea creanţelor fiscale este o metodă utilă, la îndemâna organelor fiscale, care 
nu necesită costuri mari în raport cu rezultatele obţinute. 

Limite ale obligaţiilor autorităţii solicitate 
Directiva instituie, de asemenea, limite în acordarea asistenţei pentru recuperarea cre-

anţelor, prevăzute la articolul 18, şi anume: 
 Autoritatea solicitată nu este obligată să acorde asistenţa prevăzută la articolele 10-16 

dacă recuperarea creanţei este de natură să genereze, din cauza situaţiei debitorului, grave difi-
cultăţi de ordin economic sau social în statul membru solicitat, în măsura în care actele cu pute-
re de lege, actele administrative şi practicile administrative în vigoare în respectivul stat membru 
permit o astfel de excepţie în cazul creanţelor naţionale. 

 Autoritatea solicitată nu este obligată să acorde asistenţa prevăzută la articolul 5 şi la ar-
ticolele 7-16 dacă cererea iniţială de asistenţă în conformitate cu articolele 5, 7, 8, 10 sau 16 
este efectuată cu privire la creanţe care au o vechime mai mare de cinci ani, acest termen înce-
pând de la momentul scadenţei creanţei în statul membru solicitant şi până la momentul cererii 
iniţiale de asistenţă. 

 Un stat membru nu este obligat să acorde asistenţă dacă valoarea totală a creanţelor re-
glementate de prezenta directivă, pentru care se solicită asistenţă, este mai mică de 1.500 EUR. 

În toate cazurile, autoritatea solicitată trebuie să informeze autoritatea solicitantă în legătu-
ră cu motivele refuzului unei cereri de asistenţă. 

Regimul lingvistic 
În ceea ce priveşte regimul lingvistic, comparativ cu prevederile directivelor anterioare, Di-

rectiva 2010/24/UE a Consiliului aduce lămuriri, în sensul că prevede că toate cererile de asis-
tenţă, formularele-tip pentru notificare şi titlurile uniforme care permit executarea în statul mem-
bru solicitat sunt trimise în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru so-
licitat sau sunt însoţite de o traducere în una dintre aceste limbi. Faptul că anumite părţi sunt 
scrise într-o limbă, alta decât limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale statului membru 
solicitat, nu afectează valabilitatea acestora sau a procedurii, în măsura în care acea limbă este 
stabilită de comun acord între statele membre interesate însă documentele a căror notificare 
este solicitată în conformitate cu articolul 8 pot fi trimise autorităţii solicitate într-o limbă oficială a 
statului membru solicitant. 

Aplicarea altor acorduri privind asistenţa 
În acest sens, se păstrează vechea prevedere a Directivei Consiliului 76/308/CEE şi a Direc-

tivei 2008/55/CE, şi anume că acordarea asistenţei reciproce în baza Directivei 2010/24/UE a 
Consiliului nu aduce atingere îndeplinirii niciunei obligaţii de furnizare de asistenţă mai ex-
tinsă, care decurge din acorduri sau înţelegeri bilaterale sau multilaterale, inclusiv în dome-
niul notificării actelor judiciare sau extrajudiciare, cu condiţia ca în cazul în care statele membre 
încheie astfel de acorduri sau înţelegeri bilaterale sau multilaterale cu privire la aspecte reglemen-
tate de directivă şi care nu se referă la cazuri individuale, ele să informeze fără întârziere Comisia 
în acest sens. La rândul său, Comisia informează celelalte state membre. 
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Noutatea o aduce însă faptul că, atunci când acordă asistenţă reciprocă mai extinsă în 
temeiul unui acord sau al unei înţelegeri bilateral(e) sau multilateral(e), statelor membre li 
se permite să poată face uz de reţeaua de comunicaţii electronice şi de formularele-tip 
adoptate pentru punerea în aplicare a Directivei 2010/24/UE. 

Păstrarea secretului informaţiilor 
Directiva obligă statele membre să păstreze secretul informaţiilor, în sensul că informaţiile 

comunicate sub orice formă, în temeiul directivei, sunt reglementate de obligaţia păstrării secre-
tului oficial şi se bucură de protecţia acordată informaţiilor similare în temeiul legislaţiei naţiona-
le a statului membru care le-a primit. 

Astfel de informaţii pot fi utilizate în scopul aplicării de măsuri asigurătorii sau de executare 
în privinţa creanţelor care intră sub incidenţa directivei. De asemenea, astfel de informaţii pot fi 
utilizate pentru evaluarea şi impunerea contribuţiilor obligatorii la sistemul de securitate socială. 

Statul membru care furnizează informaţiile permite utilizarea acestora în alte scopuri decât 
cele menţionate la alineatul (1) în statul membru care primeşte informaţiile în cazul în care, în 
temeiul legislaţiei statului membru care furnizează informaţiile, informaţiile pot fi utilizate în sco-
puri similare. 

Folosirea informaţiilor transmise în cadrul asistenţei reciproce de un al treilea stat 
O noutate adusă de Directiva 2010/24/UE este aceea că informaţiile transmise între ce-

le două state: solicitat şi solicitant, pot fi folosite şi de un al treilea stat, în condiţiile dispo-
ziţiilor alineatului (4) al articolului 23: 

“În cazul în care autoritatea solicitantă sau solicitată consideră că informaţiile obţinute în te-
meiul directivei ar putea fi folositoare, în scopurile menţionate la alineatul (1), unui al treilea stat 
membru, ea poate să transmită respectivele informaţii acestui al treilea stat membru, cu condiţia 
ca transmiterea acestor informaţii să fie conformă cu normele şi procedurile stabilite în directivă. 
Aceasta informează statul membru de la care provin informaţiile cu privire la intenţia sa de a 
transmite informaţiile respective unui stat membru terţ. Statul membru de la care provin informa-
ţiile se poate opune acestei transmiteri a informaţiilor, în termen de zece zile lucrătoare de la data 
la care a primit comunicarea din partea statului membru care doreşte să transmită informaţiile.”. 

Permisiunea de a utiliza, în temeiul alineatului (3), informaţii care au fost transmise în teme-
iul alineatului (4) poate fi acordată numai de către statul membru de unde provin informaţiile. 

În ceea ce priveşte modalitatea de utilizare a informaţiilor comunicate sub orice formă în 
temeiul acestei directive, regula este că ele pot fi invocate sau utilizate drept probe de toate 
autorităţile din statul membru care primeşte informaţiile, pe aceeaşi bază ca şi informaţiile simi-
lare obţinute în respectivul stat. 

Soluţionarea litigiilor 
În ceea ce priveşte instituţia competentă să soluţioneze litigiile născute în cadrul acordării 

asistenţei reciproce între două state, directiva distinge două siuaţii, după cum urmează: 
1. Litigiile cu privire la creanţă, la titlul iniţial care permite executarea în statul membru so-

licitant sau la titlul uniform care permite executarea în statul membru solicitat şi litigiile legate de 
validitatea unei notificări efectuate de o autoritate competentă a statului membru solicitant sunt 
de competenţa organismelor competente ale statului membru solicitant. Dacă, în cursul proce-
durii de recuperare, creanţa, titlul iniţial care permite executarea în statul membru solicitant sau 
titlul uniform care permite executarea în statul membru solicitat este contestat(ă) de o parte inte-
resată, autoritatea solicitată informează respectiva parte interesată că o astfel de acţiune tre-
buie introdusă de aceasta din urmă în faţa organismului competent al statului membru solicitant, 
în conformitate cu actele cu putere de lege în vigoare în statul respectiv. 

2. Litigiile cu privire la măsurile de executare luate în statul membru solicitat sau cu privire 
la validitatea unei notificări efectuate de o autoritate competentă a statului membru solicitat sunt 
introduse în faţa organismului competent al statului membru respectiv în conformitate cu actele 
cu putere de lege şi actele administrative ale acestuia. 

 






