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In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 11.10.2011 pentru 
verificarea conformării cu principiului subsidiarităţii a Propunerii de directivă 
privind taxa pe tranzacţiile financiare (TTF) şi de modificare a Directivei 
2008/7/CE, COM (2011)594. 
 
              Propunerea de  Directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe 
tranzacţiile financiare şi de modificare a Directivei 2008/7/CE are drept scop 
armonizarea legislaţiei privind impozitarea indirectă a tranzacţiilor financiare.  
 
              Principalele elemente ale propunerii sunt: 
              -  baza de impozitare: Comisia a propus ca baza de impozitare sa fie foarte 
largă pentru a evita riscul de evaziune fiscală şi de relocare a capitalurilor. Astfel taxa 
se va aplica pe toate tranzacţiile cu instrumente financiare efectuate între instituţiile 
financiare, dacă cel puţin una dintre instituţiile financiare respective este considerată 
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ca fiind stabilită în UE. Instrumentele financiare vizate sunt acţiunile, obligaţiunile, 
instrumentele derivate şi instrumentele financiare structurate.  
              - contribuabilul: Principalii contribuabili ar urma să fie instituţiile financiare 
care realizează tranzacţii financiare şi care sunt considerate a fi stabilite pe teritoriul 
unui SM. In scopul aplicării directivei, au fost stabilite o serie de condiţii pentru ca 
instituţia financiară să fie considerată ca fiind stabilită pe teritoriul unui SM. 
             -  cotele de impozitare: Comisia a propus o cota minimă de impozitare de 
0,1 % pentru tranzacţiile cu obligaţiuni şi acţiuni si de 0,01 % pentru instrumentele 
derivate. SM vor putea să aplice cote mai ridicate.  

- plata impozitului: Taxa se va plăti de fiecare parte la o tranzacţie în ţara de 
reşedinţă sau unde se consideră ţara de reşedinţă. Dacă doar o parte la tranzacţie este 
stabilită sau se consideră a fi stabilită într-un SM al UE, atunci acea instituţie 
financiară va trebui să plătească taxa calculată prin aplicarea dublului cotei de 
impozitare. Taxa ar urma să fie plătită imediat de către instituţiile financiare pe baza 
tranzacţiilor efectuate, înainte de compensarea si regularizarea operaţiunilor. 

- data intrării in vigoare a taxei propusă de Comisie este 1 ianuarie 2014. 
 
Ministerul Afacerilor Europene prin Direcţia Coordonare Poziţii Piaţă 

Internă, a transmis o notă privind această propunere în care precizează faptul că 
România trebuie să aibă în vedere că introducerea unei taxe unice la nivel european 
poate fi un prim pas către uniformizarea sistemelor fiscale ale statelor membre, ce 
poate duce treptat la reducerea independenţei fiscale faţă de Bruxelles. Pîrghiile 
fiscale reprezintă un instrument economic naţional important, la care ţara noastră a 
apelat, atunci când s-a considerat necesar (cota de 16% pentru atragerea investitorilor, 
creşterea TVA la 24% pentru sporirea încasărilor bugetare). 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 

un număr de32 deputaţi din totalul de 33 de membri ai comisiei. 
 

                       Analizând textul reglementării, în şedinţa din data de 22 noiembrie 
2011, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci constată următoarele: 
 

 Propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul controlului 
parlamentar al subsidiarităţii; 

 Propunerea aparţine categoriei competenţelor care nu sunt exclusive 
Uniunii Europene în sensul art.4 alin.(1), art. 5 alin.(2) TUE şi respectiv art.2 
alin.(6) TFUE; 

 Acceptă validitatea temeiului juridic invocat de autori, respectiv articolul 
113 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 

 Majoritatea tranzacţiilor care urmează să fie impozitate sunt extrem de 
mobile şi eventuale denaturări provocate de reguli fiscale formulate unilateral de 
statele membre trebuiesc evitate;  

 Numai la nivel UE se pot lua măsurile potrivite care să evite 
fragmentarea pieţelor financiare, să se descurajeze activităţile de tranzacţionare 



riscante, să se garanteze tratamentul nediscriminatoriu al instituţiilor financiare şi 
buna funcţionare a pieţei interne; 

 Noua taxă crează măsuri descurajatoare pentru tranzacţiile care nu cresc 
eficienţa pieţelor financiare; 

 Taxa pe tranzacţiile financiare reglementată în această propunere va 
contribui la crearea unei noi surse bugetare, care să înlocuiască gradual 
contribuţiile naţionale la bugetul UE; 

 Propunerea se concentrează asupra unei structuri comune a impozitării şi 
asupra unor dispoziţii comune privind exigibilitatea; 

 Numai printr-o abordare coordonată la nivel UE se poate evita sau 
diminua la minim riscul de delocalizare al instituţiilor financiare; 

 Propunerea lasă statelor membre posibilitatea de stabilire efectivă a 
ratelor de impozitare stabilite deasupra nivelului minim, specificarea obligaţiilor 
contabile şi de raportare şi prevenirea fraudei, evaziunii sau abuzului; 

 Obiectivul propunerii, şi anume armonizarea caracteristicilor esenţiale 
ale unei TTF la nivelul Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către 
statele membre, însă poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii din perspectiva 
garantării unei bune funcţionări a pieţei unice. 

 
 

Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din 
data de 22 noiembrie 2011, a hotărât, cu majoritatea membrilor  prezenţi la dezbatere, 
că propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii. 

 
 

            
   

P R E Ş E D I N T E,                                   S E C R E T A R, 
 
Maria Eugenia Barna                                     Nicolae Bud 

 
 
 

                                                                              
Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 

 
 


