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▼B
REGULAMENTUL (UE) 2017/2454 AL CONSILIULUI
din 5 decembrie 2017
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind
cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei
pe valoarea adăugată

Articolul 1
Regulamentul (UE) nr. 904/2010 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
De asemenea, prezentul regulament stabilește norme și
proceduri pentru schimbul pe cale electronică de informaţii privind
TVA pentru bunuri livrate și servicii prestate în conformitate cu
regimurile speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6 din Directiva
2006/112/CE și pentru eventualele schimburi ulterioare de informaţii,
precum și, în ceea ce privește bunurile și serviciile reglementate de
regimurile speciale, pentru transferul de bani între autorităţile
competente ale statelor membre.”
2. La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Definiţiile cuprinse în articolele 358, 358a, 369a și 369l din
Directiva 2006/112/CE în sensul fiecărui regim special se aplică, de
asemenea, în sensul prezentului regulament.”
3. La articolul 17 alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul
text:
„(d) informaţiile pe care le culege în temeiul articolelor 360, 361,
364, 365, 369c, 369f, 369g, 369o, 369p, 369s și 369t din
Directiva 2006/112/CE.”
4. La articolul 17 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:
„(e) datele privind codurile de înregistrare în scopuri de TVA pe
care le-a emis, menţionate la articolul 369q din Directiva
2006/112/CE și, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri
de TVA emis de orice stat membru, valoarea totală a impor
turilor de bunuri scutite în temeiul articolului 143 alineatul (1)
litera (ca), în cursul fiecărei luni.”
▼M1
5. La articolul 17, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în
aplicare, detaliile tehnice privind căutarea automată a informaţiilor
menţionate la alineatul (1) literele (a)-(f) din prezentul articol. Acele
acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de
examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”
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▼B
6. Articolul 31 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Autorităţile competente ale fiecărui stat membru se
asigură că persoanelor implicate în livrarea intracomunitară de
bunuri sau prestarea intracomunitară de servicii, precum și
persoanelor impozabile nestabilite care furnizează servicii li se
permite să obţină, în scopul realizării acestor operaţiuni,
confirmarea pe cale electronică a valabilităţii codului de înre
gistrare în scopuri de TVA al oricărei persoane specificate,
precum și numele și adresa corespunzătoare. Aceste informaţii
corespund datelor menţionate la articolul 17.”;
(b) alineatul (3) se elimină.
7. Capitolul XI se modifică după cum urmează:
(a) titlul secţiunii 2 se înlocuiește cu următorul text:
▼M2
„Dispoziţii aplicabile de la 1 ianuarie 2015 până la 30 iunie
2021”;
▼B
(b) se adaugă următoarea secţiune:

„SECŢIUNEA 3

▼M2
Dispoziţii aplicabile de la 1 iulie 2021
▼B
Subsecţiunea 1
Dispoziţie generală
▼M2
Articolul 47a
Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică de la 1 iulie 2021.
▼B
Subsecţiunea 2
Schimbul de informaţii
Articolul 47b
(1)
Statele membre dispun ca informaţiile furnizate statului
membru de identificare de către persoana impozabilă care
utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6
secţiunea 2 din Directiva 2006/112/CE la momentul începerii
activităţilor sale în temeiul articolului 361 din directiva
menţionată să fie transmise pe cale electronică. Datele similare
de identificare a persoanei impozabile care utilizează regimul
special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secţiunea 3 din
Directiva 2006/112/CE la momentul începerii activităţilor sale
în temeiul articolului 369c din directiva menţionată se transmit
pe cale electronică. Orice modificare a informaţiilor furnizate în
conformitate cu articolul 361 alineatul (2) și cu articolul 369c din
Directiva 2006/112/CE se transmite, de asemenea, pe cale elec
tronică.
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▼B
(2)
Statul membru de identificare transmite pe cale electronică
informaţiile menţionate la alineatul (1) autorităţilor competente
ale celorlalte state membre în termen de zece zile de la
încheierea lunii în cursul căreia au fost primite informaţiile de
la persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile
speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6 secţiunile 2 și 3 din
Directiva 2006/112/CE. În același mod, statul membru de iden
tificare informează autorităţile competente ale celorlalte state
membre cu privire la codurile de înregistrare în scopuri de
TVA menţionate în secţiunile 2 și 3 menţionate.
(3)
Statul membru de identificare înștiinţează fără întârziere,
prin mijloace electronice, autorităţile competente ale celorlalte
state membre dacă persoana impozabilă care utilizează unul
dintre regimurile speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6
secţiunile 2 și 3 din Directiva 2006/112/CE este exclusă de la
respectivul regim special.

Articolul 47c
▼C2
(1)
Statele membre dispun ca informaţiile furnizate statului
membru de identificare de către persoana impozabilă care
utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6
secţiunea 4 din Directiva 2006/112/CE sau de către intermediarul
acesteia la momentul începerii activităţilor sale în temeiul arti
colului 369p alineatele (1), (2) și (3) din directiva menţionată să
fie transmise pe cale electronică. Orice modificare a acestor
informaţii furnizate în conformitate cu articolul 369p alineatul
(4) din Directiva 2006/112/CE se transmite, de asemenea, pe
cale electronică.
▼B
(2)
Statul membru de identificare transmite pe cale electronică
informaţiile menţionate la alineatul (1) autorităţilor competente
ale celorlalte state membre în termen de zece zile de la
încheierea lunii în cursul căreia au fost primite informaţiile din
partea persoanei impozabile care utilizează regimul special
prevăzut la titlul XII capitolul 6 secţiunea 4 din Directiva
2006/112/CE sau, după caz, din partea intermediarului acesteia.
În același mod, statul membru de identificare informează autori
tăţile competente ale celorlalte state membre cu privire la codul
individual de înregistrare în scopuri de TVA alocat, în vederea
aplicării prezentului regim special.
(3)
Statul membru de identificare înștiinţează fără întârziere,
pe cale electronică, autorităţile competente ale celorlalte state
membre dacă persoana impozabilă care utilizează regimul
special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secţiunea 4 din
Directiva 2006/112/CE sau, după caz, intermediarul acesteia
este eliminat(ă) din registrul de identificare.

Articolul 47d
(1)
Statele membre dispun ca declaraţia de TVA care cuprinde
informaţiile stabilite la articolele 365, 369g și 369t din Directiva
2006/112/CE să fie transmisă pe cale electronică.
(2)
Statul membru de identificare transmite informaţiile
menţionate la alineatul (1) pe cale electronică autorităţii
competente a statului membru de consum în cauză, în termen
de cel mult 20 de zile de la încheierea lunii în cursul căreia a fost
primită declaraţia.
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▼B
Statul membru de identificare transmite, de asemenea, infor
maţiile prevăzute la articolul 369g alineatul (2) din Directiva
2006/112/CE autorităţii competente a fiecărui stat membru din
care sunt expediate sau transportate bunurile, iar informaţiile
prevăzute la articolul 369g alineatul (3) din Directiva
2006/112/CE le transmite autorităţii competente a fiecărui stat
membru de stabilire vizat.
Statele membre care au solicitat ca declaraţia de TVA să se
întocmească într-o altă monedă naţională decât moneda euro
convertesc sumele în euro la cursul de schimb valabil în
ultima zi a perioadei fiscale. Conversia se efectuează utilizând
cursurile de schimb publicate de Banca Centrală Europeană
pentru ziua respectivă sau, în cazul în care nu se publică
cursuri de schimb în acea zi, pentru următoarea zi de publicare.

Articolul 47e
Statul membru de identificare transmite fără întârziere, pe cale
electronică, statului membru de consum informaţiile necesare
pentru asocierea fiecărei plăţi cu o declaraţie de TVA corespun
zătoare.

Articolul 47f
(1)
Statul membru de identificare se asigură că suma pe care a
plătit-o persoana impozabilă care utilizează unul dintre regi
murile speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva
2006/112/CE sau, după caz, intermediarul acesteia este trans
ferată în contul bancar denominat în euro care a fost desemnat
de statul membru de consum căruia îi este destinată plata.
Statele membre care au solicitat plăţile într-o monedă naţională,
alta decât euro, convertesc sumele în euro utilizând cursul de
schimb valabil în ultima zi a perioadei fiscale. Conversia se
efectuează utilizând cursurile de schimb publicate de Banca
Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau, în cazul în care
nu se publică cursuri de schimb în acea zi, pentru următoarea zi
de publicare.
Transferul are loc în termen de cel mult 20 de zile de la sfârșitul
lunii în cursul căreia s-a primit plata.
(2)
În cazul în care persoana impozabilă care utilizează unul
dintre regimurile speciale sau, după caz, intermediarul acesteia,
nu plătește taxa totală datorată, statul membru de identificare se
asigură că plata este transferată statelor membre de consum,
proporţional cu taxa datorată în fiecare stat membru. Statul
membru de identificare informează în acest sens, prin mijloace
electronice, autorităţile competente ale statelor membre de
consum.

Articolul 47g
Statele membre notifică pe cale electronică autorităţilor
competente ale celorlalte state membre numerele de cont
bancar relevante pentru primirea plăţilor, în conformitate cu
articolul 47f.
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▼B
Statele membre notifică fără întârziere, pe cale electronică, auto
rităţilor competente ale celorlalte state membre și Comisiei modi
ficările cotelor de impozitare aplicabile pentru livrarea de bunuri
și prestarea de servicii cărora li se aplică regimurile speciale.

Subsecţiunea 3
Controlul operaţiunilor și al persoanelor
impozabile
Articolul 47h
La importul bunurilor pentru care TVA trebuie declarată în
conformitate cu regimul special prevăzut în titlul XII capitolul 6
secţiunea 4 din Directiva 2006/112/CE, statele membre efec
tuează o verificare electronică a valabilităţii codului individual
de înregistrare în scopuri de TVA alocat în temeiul arti
colului 369q din directiva menţionată și comunicat cel târziu în
momentul depunerii declaraţiei de import.

Articolul 47i
(1)
Pentru a obţine registrele ţinute de o persoană impozabilă
sau de un intermediar în conformitate cu articolele 369, 369k
și 369x din Directiva 2006/112/CE, statul membru de consum
adresează mai întâi o cerere, pe cale electronică, statului membru
de identificare.
(2)
Atunci când primește o astfel de cerere, statul membru de
identificare transmite cererea menţionată la alineatul (1), pe cale
electronică și fără întârziere, persoanei impozabile sau interme
diarului acesteia.
(3)
Statele membre dispun ca o persoană impozabilă sau inter
mediarul acesteia să transmită la cerere registrele solicitate, pe
cale electronică, statului membru de identificare. Statele membre
acceptă faptul că registrele pot fi transmise prin intermediul unui
formular standard.
(4)
Statul membru de identificare transmite registrele obţinute
statului membru de consum solicitant, pe cale electronică și fără
întârziere.
(5)
Dacă nu primește registrele în termen de 30 de zile de la
data formulării solicitării, statul membru de consum solicitant
poate lua orice măsură pentru a le obţine, în conformitate cu
legislaţia sa naţională.

Articolul 47j
(1)
Dacă decide să desfășoare pe teritoriul său o anchetă
administrativă cu privire la o persoană impozabilă care utilizează
unul dintre regimurile speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6
din Directiva 2006/112/CE sau, după caz, cu privire la un inter
mediar, statul membru de identificare informează în prealabil
autorităţile competente ale tuturor celorlalte state membre cu
privire la această anchetă.

02017R2454 — RO — 18.08.2020 — 001.001 — 7
▼B
Primul paragraf se aplică numai în ceea ce privește o anchetă
administrativă referitoare la regimurile speciale.
(2)
Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (4), dacă statul
membru de consum decide că este necesară o anchetă adminis
trativă, acesta se consultă mai întâi cu statul membru de identi
ficare cu privire la necesitatea unei astfel de anchete.
În cazurile în care există un acord cu privire la necesitatea unei
anchete administrative, statul membru de identificare informează
celelalte state membre.
Acest lucru nu împiedică statele membre să ia măsuri în confor
mitate cu legislaţia lor naţională.
(3)
Fiecare stat membru comunică celorlalte state membre și
Comisiei detaliile referitoare la autoritatea competentă respon
sabilă pentru coordonarea anchetelor administrative din statul
membru respectiv.

Subsecţiunea 4
Informaţii statistice
Articolul 47k
Statele membre autorizează Comisia să extragă informaţii în mod
direct din mesajele generate de sistemul informatizat menţionat la
articolul 53, în scopuri de statistică și diagnostic în formă
agregată, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) literele (d)
și (e). Aceste informaţii nu cuprind date referitoare la persoane
impozabile individuale.

Subsecţiunea 5
Conferirea competenţelor de executare
Articolul 47l
În scopul aplicării uniforme a prezentului regulament, Comisia
este împuternicită să adopte următoarele măsuri în conformitate
cu procedura menţionată la articolul 58 alineatul (2):
(a) detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, pentru
furnizarea informaţiilor menţionate la articolul 47b
alineatul (1), articolul 47c alineatul (1) și articolul 47d
alineatul (1), precum și formularul standard menţionat la
articolul 47i alineatul (3);
▼C1
(b) detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, pentru
furnizarea informaţiilor menţionate la articolul 47b alineatele
(2) și (3), articolul 47c alineatele (2) și (3), articolul 47d
alineatul (2), articolul 47e, articolul 47f alineatul (2),
articolul 47i alineatele (1), (2) și (4) și articolul 47j
alineatele (1), (2) și (3), precum și mijloacele tehnice
pentru transmiterea acestor informaţii;
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▼B
(c) detaliile tehnice pentru transmiterea între statele membre a
informaţiilor menţionate la articolul 47g;
(d) detaliile tehnice privind verificarea informaţiilor menţionate
la articolul 47h de către statul membru de import;
(e) informaţiile în formă agregată în scopuri de statistică și diag
nostic, care trebuie extrase de Comisie astfel cum se prevede
la articolul 47k, precum și mijloacele tehnice pentru
extragerea acestor informaţii.”
▼M1

__________

▼B

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
▼M2
Se aplică de la 1 iulie 2021.
▼B
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se
aplică direct în toate statele membre.

