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Desfășurarea activității comerciale în mai multe state membre presupune deseori
interacțiunea cu mai multe administrații fiscale în diferite limbi. Respectarea mai
multor obligații privind TVA-ul poate fi un exercițiu foarte greoi și costisitor pentru
societăți. Propunerea adoptată este un prim pas
către un Ghișeu Unic pentru toate serviciile
furnizate pe cale electronică de care întreprinderile
vor beneficia începând de la 1 ianuarie 2015.
Astfel, cum este prevăzut în Comunicarea Comisiei
din decembrie anul trecut privind viitorul TVA-ului,
demersul referitor la Ghișeul Unic pentru comerțul
transfrontalier din cadrul UE va viza, într-o primă
fază, doar serviciile de comerț electronic, de
radiodifuziune sau televiziune și de telecomunicații.
În viitor, Comisia va încerca să extindă treptat
Ghișeul Unic la alte bunuri și servicii.
Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare şi uniune vamală, audit și antifraudă,
a declarat: „Complexitatea sistemului actual de TVA al UE este un obstacol în calea
desfășurării activității comerciale pe piața unică. Ghișeului unic va facilita
semnificativ dezvoltarea transfrontalieră a societăților europene nou-înființate. Acest
lucru va contribui la stimularea creșterii economice și la crearea de locuri de
muncă”.
Comunicarea recent adoptată privind viitorul TVA-ului a subliniat faptul că o
dezvoltare completă a Ghișeului Unic – o măsură propusă în planul Comisiei de a
reduce poverile administrative − este o prioritate de vârf. Propunerea se referă la
aspecte precum domeniul de aplicare al sistemului, obligațiile în materie de
raportare, declarațiile TVA, moneda, plățile, evidența și alte aspecte pentru care
sunt necesare norme comune. Înființarea, începând cu 1 ianuarie 2015, a unui mini
Ghișeu Unic pentru furnizorii de servicii electronice, de telecomunicații și de
radiodifuziune sau televiziune din UE către consumatori va fi un progres important
în simplificarea normelor în materie de TVA aplicabile în UE. Ghișeul Unic va permite
întreprinderilor să declare și să plătească TVA-ul în statul membru unde sunt
stabilite, mai degrabă decât în locul în care este stabilit clientul. Sistemul de Ghișeu
Unic, care este în prezent limitat la furnizori din afara UE de servicii electronice,
este în curs de extindere și la întreprinderi din UE și la servicii de telecomunicații și
de radiodifuziune sau televiziune. În viitor se intenționează să se extindă Ghișeul
Unic la și mai multe activități, inclusiv la livrările de bunuri. Propunerea adoptată de
Comisie este un prim pas în cadrul unui amplu program de lucru care va conduce la
implementarea rapidă și încununată de succes a noului sistem. Comisia invită toate
statele membre să își exprime acordul față de aceste măsuri în 2012. O abordare
comună este esențială pentru a proiecta sistemele IT care vor asigura schimbul de
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informații necesar între autoritățile fiscale din cele 27 de state membre și pentru a asigura punerea integrală în
aplicare a acestuia până în 2015.
Din iulie 2003 există un sistem de Ghișeu Unic având ca scop simplificarea obligațiilor privind TVA-ul ale furnizorilor
din afara UE de servicii electronice oferite consumatorilor din UE. Sistemul a funcționat bine, permițând
comercianților din afara UE care au obligația de a plăti TVA-ul în UE să își aleagă un singur loc pentru respectarea
obligațiilor de plată a TVA-ului. Prin intermediul acestui portal electronic unic, se efectuează o singură declarație de
TVA și o singură plată a TVA-ului. Pe baza informațiilor furnizate, această plată se alocă automat diferitelor state
membre cărora li se datorează TVA-ul.
La 1 ianuarie 2015, normele TVA privind locul de prestare a serviciilor se vor schimba pentru societățile care
furnizează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune către clienți din UE. TVA-ul se va
plăti în locul în care clientul este stabilit. Acest fapt presupune extinderea domeniului actual de aplicare al sistemului
existent de Ghișeu Unic. În prezent, un sistem este deja în funcțiune pentru întreprinderile din afara UE care
prestează servicii electronice. Sistemul se va extinde acum atât la întreprinderile din UE, cât și la cele din afara UE și
- în plus față de serviciile electronice – va include și servicii de telecomunicații și de radiodifuziune sau televiziune.
Acest fapt va permite furnizorilor să utilizeze un portal web în statul membru în care sunt identificați pentru a
declara TVA-ul datorat în alte state membre pentru prestarea de astfel de servicii în favoarea consumatorilor
particulari.
Pentru a se asigura securitatea juridică, este nevoie de norme clare și obligatorii privind aplicarea acestui nou
sistem. Dispozițiile actuale ale normelor de aplicare aferente Directivei TVA (Regulamentul UE/282/2011 al
Consiliului) trebuie, prin urmare, să fie modificate în acest sens.
Sursa: www.ec.europa.eu

Natalia, Thijs, Tara, Milena … sateliții Galileo au primit numele lor

Peste 16,000 de copii de pe teritoriul UE au participat la concursul de
desen Galileo pentru a-și da numele unui satelit din programul Galileo
care va fi lansat în spațiu. Câștigătorii urmează să fie anunțați în
următoarele săptămâni, în cadrul unor festivități de premiere în statele
membre.
Comisia Europeană a lansat acest concurs cu scopul de a atrage interesul
copiilor în activități spațiale prin oferirea unei ocazii cu adevărat unice
pentru 27 copii de a și împrumuta numele unui satelit. Thijs din Belgia și
Natalia din Bulgaria au fost desemnați în iunie anul trecut câștigători în țările lor și sateliții lor au
fost lansați cu succes din Kourou, Guyana Franceză, la 21 octombrie 2011.
Ceilalţi câştigători anunţaţi sunt:
 9 ianuarie, Tara din Slovenia;
 11 ianuarie, Milena din Estonia;
 13 ianuarie, Tijmen din Olanda;
 16 ianuarie, Anastasia din Grecia;
Urmează a fi anunţate numele următorilor câştigători din: Irlanda, Franța, Letonia, Ungaria, Republica Cehă, Italia.
Vicepreședintele Antonio Tajani, responsabil cu industria și antreprenoriatul, a declarat: „Mă bucur să văd că atât de
mulți copii participă la această inițiativă. Creativitatea și visele lor ne reamintesc tuturor ce a determinat umanitatea
să treacă dincolo de orizontul vizibil. Odată cu sistemele de navigație prin satelit, explorarea spațiului și observarea
spațiului, tematica spațiului cosmic devine tot mai importantă pentru cetățeni și pentru viitorul nostru economic. Prin
această competiție, am dorit să încurajăm copiii să se entuziasmeze de la o vârstă fragedă în legătură cu spațiul
cosmic și oportunitățile oferite de acesta."
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Context: concursul de desen Galileo
De la 1 septembrie la 15 noiembrie 2011, copiii care trăiesc în UE și s-au născut în anii
2000, 2001 și 2002 – când a început programul Galileo – au fost invitați să realizeze un
desen legat de spațiul cosmic și aeronautică, să îl scaneze sau să facă o fotografie
digitală și să-l încarce pe pagina de internet a concursului. În fiecare țară, un juriu
național a ales cel mai bun desen, iar numele copilului câștigător va fi împrumutat
unuia dintre sateliții din constelația Galileo. Primii sateliți Galileo au fost lansați la 21
octombrie 2011. Se vor realiza periodic alte lansări, până la completarea constelației.
Ordinea în care sateliții vor primi numele copiilor este determinată de ordinea alfabetică
a numelor statelor membre scrise în limbile naționale.
Sistemul de navigație Galileo
Galileo le va permite utilizatorilor să își cunoască poziția exactă în timp și spațiu, ca și
GPS, însă cu o mai mare precizie și fiabilitate. Galileo este programul Uniunii Europene
pentru dezvoltarea unui sistem global de navigație prin satelit sub control civil
european. El va fi compatibil și, pentru unele dintre serviciile sale, interoperabil cu
sistemul american GPS și cu sistemul rus Glonass, rămânând însă independent de
acestea.
Sursa: www.ec.europa.eu

Comisia Europeană propune o reformă a normelor în materie de protecţie a datelor
Comisia Europeană a propus, pe 25 ianuarie, o reformă cuprinzătoare a normelor din
1995 ale UE în materie de protecţie a datelor în vederea consolidării dreptului la
confidenţialitate pe internet şi a dezvoltării economiei digitale a Europei. Datorită
progresului tehnologic şi globalizării modul în care datele cetăţenilor sunt colectate,
accesate şi utilizate s-a modificat semnificativ. Mai mult, cele 27 de state membre ale
UE au pus în aplicare în mod diferit normele din 1995, fapt ce a condus la divergenţe
în ceea ce priveşte asigurarea aplicării acestora.
O legislaţie unică va permite eliminarea fragmentării actuale şi a sarcinilor administrative costisitoare, conducând la
realizarea de economii de către întreprinderi de aproximativ 2,3 miliarde de euro pe an. Iniţiativa Comisiei Europene
va contribui la consolidarea încrederii consumatorilor în serviciile online, oferind astfel un impuls atât de necesar
creşterii economice, ocupării forţei de muncă şi inovaţiei în Europa.
Propunerile Comisiei Europene aduc la zi principiile consacrate în Directiva privind protecţia datelor din 1995 pentru
a garanta dreptul persoanelor la confidenţialitate. Principalele modificări din cadrul acestei reforme includ:

 un set unic de norme în materie de protecţie a datelor, valabil pe întreg teritoriul UE. Vor fi eliminate cerinţele
administrative inutile, acest lucru ducând la realizarea unor economii de aproximativ 2,3 miliarde de euro pe an
de către întreprinderi;

 în locul obligaţiei actuale a tuturor societăţilor de a notifica orice activitate legată de protecţia datelor către
autoritatea responsabilă în acest domeniu, regulamentul prevede o responsabilitate sporită pentru cei care
prelucrează date cu caracter personal;

 persoanele vor avea acces mai facil la propriile date şi vor putea să transfere datele cu caracter personal de la
un furnizor de servicii la altul cu mai mare uşurinţă. Aceasta va duce la îmbunătăţirea concurenţei între servicii;

 „dreptul de a fi uitat” va ajuta oamenii să gestioneze mai bine riscurile privind protecţia datelor online: aceştia
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vor putea să şteargă datele care îi privesc, în cazul în care nu există motive întemeiate pentru păstrarea lor;
 autorităţile naţionale independente privind protecţia datelor vor fi consolidate, astfel încât să asigure o mai bună
respectare a normelor UE în ţara lor. Ele vor avea competenţa să amendeze societăţile care încalcă normele UE
în materie de protecţie a datelor. Această încălcare poate duce la amenzi de până la 1 milion de euro sau de
până la 2% din cifra de afaceri anuală globală realizată de o societate.
Datele cu caracter personal includ orice informaţie privind o persoană, indiferent dacă se referă la viaţa privată,
profesională sau publică. Aceste date pot avea diverse forme, precum un nume, o fotografie, o adresă de e-mail,
datele bancare, contribuţiile făcute pe site-urile de socializare în reţea, informaţiile dumneavoastră medicale sau
adresa IP a calculatorului pe care îl utilizaţi. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice
persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal în toate aspectele vieţii: la domiciliu, la locul de
muncă, atunci când face cumpărături, când beneficiază de un tratament medical, la o secţie de poliţie sau pe
internet.
În era digitală, colectarea şi stocarea informaţiilor personale sunt esenţiale. Datele sunt utilizate de toate tipurile de
societăţi – de la firmele de asigurare şi bănci, la site-uri de comunicare sociale şi motoare de căutare. Într-o lume
globalizată, transferul de date către ţări terţe a devenit un factor important în viaţa de zi cu zi. Nu există graniţe
online, iar „cloud computing-ul” poate însemna faptul că datele sunt transmise de la Berlin pentru a fi prelucrate la
Boston şi stocate la Bangalore.
Sursa: www.ec.europa.eu

UE investighează paginile de internet
dedicate creditelor de consum - o piață cu performanţe deficitare pentru consumatori

Ați fost vreodată pe punctul de a semna un contract pentru un împrumut
personal, carte de credit sau alte credite de consum și ați descoperit că este
mai scump decât v-ați așteptat? O investigație la nivelul întregii UE a siteurilor internet care oferă credite de consum s-a desfășurat pentru a verifica
dacă consumatorii primesc informațiile la care au dreptul, în temeiul
legislației UE privind consumatorii1 înainte de semnarea unui contract de
credit de consum.
Autoritățile naționale de aplicare a legii au verificat 562 de site-uri internet din cele 27 de state membre, plus
Norvegia și Islanda. Ele au marcat 393 (70%) site-uri pentru investigații ulterioare în legătură cu următoarele
probleme principale:

 publicitatea nu a inclus informațiile standard necesare;
 ofertele au omis informații esențiale pentru luarea unei decizii;
 costurile au fost prezentate în mod înșelător.
Autoritățile naționale de aplicare a legii vor contacta acum instituțiile financiare și intermediarii de credit în legătură
cu suspiciunile de nereguli și le vor cere să aducă precizări sau să ia măsuri de remediere. Verificarea minuțioasă a
vizat în mod special modul în care instituţiile financiare aplică Directiva privind creditul de consum (transpusă recent
de statele membre), al cărei scop este de a ajuta consumatorii să înțeleagă și să compare ofertele de credit.
Comisarul UE pentru consumatori, John Dalli, a declarat: „Atunci când oamenii caută credit, descoperă uneori că
acest credit se dovedește a fi mai scump decât părea la început, deoarece informații importante lipsesc sau sunt
sunt neclare.
__________________
1

Directiva privind creditul de consum, Directiva privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare, Directiva privind practicile comerciale
neloiale, Directiva privind comerțul electronic și Directiva privind clauzele contractuale abuzive.
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Creditul de consum nu este întotdeauna ușor de înțeles și de aceea există o legislație europeană pentru a-i ajuta pe
consumatori să ia decizii în cunoștință de cauză. Prin urmare, este foarte important ca întreprinderile să ofere
consumatorilor informațiile corecte și necesare. Și este rolul Comisiei să colaboreze cu autoritățile naționale de
aplicare a legii pentru a realiza acest lucru."
O „verificare minuțioasă” este un exercițiu de control al respectării legislației UE.
Este condusă de UE și executată de autoritățile naționale de aplicare a legii care
desfășoară controale simultane, coordonate, pentru a constata eventuale încălcări
ale legislației de protecție a consumatorilor într-un anumit sector. Autoritățile
naționale de aplicare a legii contactează apoi operatorii în legătură cu suspiciunile
de nereguli și le cer să ia măsuri corective. Verificarea minuțioasă pentru credite
de consum a avut loc în luna septembrie 2011.
Șase țări (Italia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Suedia) au realizat o investigație mai aprofundată, „Verificare
minuțioasă plus”, pe 57 site-uri, pentru a verifica respectarea normelor de protecție a consumatorilor, inclusiv
modalitățile de plată, tratamentul reclamațiilor, informațiile precontractuale și clauzele contractuale.
Piața controlată este utilizată de consumatori în fiecare zi. În 2010, instituțiile financiare din zona euro au oferit
credite de consum în valoare de peste 600 de miliarde euro2.
Rezultate
Din 562 de pagini de internet verificate inițial, numai 30% au trecut testul verificării minuțioase pentru respectarea
normelor UE relevante de protecție a consumatorilor, restul de 70% din aceste site-uri au fost marcate pentru
investigații ulterioare vizând aspecte precum:
 Lipsa informațiilor în publicitatea privind creditele de consum: publicitatea de pe 258 (46 % dintre site-urile
verificate) nu includea toate informațiile standard solicitate de Directiva privind creditul de consum, de exemplu:
i) dobânda anuală efectivă (DAE), care este esențială pentru a compara ofertele,
ii) informații privind includerea sau nu în costul total a costurilor cu serviciile auxiliare obligatorii (de exemplu,
asigurare) sau iii) durata contractului de credit;
 Omiterea unor informații cheie privind oferta: 244 (43 %) dintre site-uri nu au oferit informații clare despre toate
elementele diferite din costul total, cum ar fi:
i) privind tipul de rată a dobânzii (fixă, variabilă sau ambele),
ii) privind durata creditului (dacă este cazul),
iii) privind unele dintre costurile aferente creditului (de exemplu, un comision de intermediere);
 Prezentarea înșelătoare a costurilor în cazul în care costul creditului este afișat într-un mod care este fals sau ar
putea induce în eroare consumatorii, de exemplu:
i) în privința felului în care se calculează prețul sau
ii) în cazul în care consumatorul nu este informat că, la costul creditului de consum în sine, se adaugă o asigurare
obligatorie.
116 site-uri (20%) dintre site-uri au prezentat acest tip de problemă.
Care sunt următoarele etape?
Faza controlului punerii în aplicare va începe acum: în următoarele săptămâni și luni, operatorii economici vor fi
contactați de către autoritățile naționale și li se va solicita să ofere clarificări sau să-și corecteze paginile de internet.
Nerespectarea acestei obligații, în funcție de legislația națională aplicabilă, poate duce la proceduri judiciare care au
drept rezultat aplicarea de amenzi sau chiar închiderea site-urilor în cauză. Autoritățile naționale de aplicare a legii
sunt chemate să raporteze Comisiei Europene până în toamna anului 2012. Comisia va întocmi un raport privind
rezultatele.
Sursa: www.ec.europa.eu
___________________
2

BCE, statisticile pentru zona euro, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html
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EVENIMENT
Adriana Țicău, realeasă vicepreședinte al Comisiei pentru Transport și Turism din PE
Comisia pentru Transport și Turism (TRAN) a votat săptămâna trecută compoziţia
biroului pentru următoarea jumătate de mandat, pentru perioada ianuarie 2012 - iulie
2014, unde Adriana Ţicău a fost aleasă vicepreşedinte.
TRAN este competentă în chestiuni privind dezvoltarea unei politici comune privind
transportul feroviar, rutier şi pe căi navigabile, precum şi transportul maritim şi aerian.
Principalele aspecte privesc: normele comune aplicabile transporturilor pe teritoriul
Uniunii Europene, stabilirea şi dezvoltarea de reţele transeuropene în sectorul
infrastructurilor de transport, furnizarea serviciilor de transport și relațiile cu țările terțe
în domeniul transporturilor, securitatea transporturilor, relațiile cu organizațiile
internaționale de transport, serviciile poștale și turismul.
„Calitatea și costul serviciilor de transport au un impact major asupra calității vieții fiecărui cetățean european și
asupra creșterii economice și competitivității Uniunii Europene. Sectorul serviciilor poștale, servicii de interes
economic general, are o importanță vitală atât pentru cetățeni cât și pentru utilizatorii comerciali. De asemenea,
dezvoltarea turismului contribuie la creșterea competitivității regiunilor UE şi creează locuri de muncă la nivel local”,
a declarat Adriana Țicău.
În UE, domeniul transporturilor, serviciilor poștale și turismului angajează în mod direct peste 25 milioane de
persoane și contribuie cu 9,6% la PIB-ul UE.
Comisia TRAN este compusă din 91 de eurodeputați, dintre care 47 sunt membri plini și 44 sunt membri supleanți.
Dintre aceștia, doar 11 dintre membrii plini și doar 12 dintre membrii supleanți sunt din noile state membre ce au
aderat la 1 mai 2004.

CONCURSURI
Premiul Cedefop PhotoMuseum 2012
Acest concurs este deschis tuturor fotografilor şi artistilor, indiferent de sex, vârstă şi
naţionalitate, care recurg în activitatea lor la mediul fotografic. Participanţii trebuie să
trimită fotografii pe tema: învaţă pentru viaţă, munceşte pentru a creşte. Un juriu
internaţional va desemna lucrarea câştigătoare.
Data limită pentru înscriere este: 11 aprilie 2012
Mai multe informaţii despre cerinţele tehnice şi acces la formularul de candidatură:
http://photobiennale-greece.gr/en

Concursul Innovact Campus Awards 2012
A 10-a ediţie a concursului Innovact Campus Awards este considerată o rampă de lansare pentru tinerii inovatori
europeni. Innovact Campus Awards lansează o provocare studenţilor novatori, tinerilor cercetători şi antreprenori din
toată Europa: să demonstreze că proiectul lor este cel mai inovant şi mai ambiţios. Care e miza? Tot ceea ce au
nevoie pentru a-şi pune în practică proiectul şi a-şi începe cu bine activitatea: vizibilitate la nivel european,
recomandări din partea experţilor şi un premiu în bani ce poate ajunge până la 5.000 de euro. Această competiţie
europeană anuală, ajunsă la a 10-a ediţie, se derulează în cadrul Forumului european al start-up-ului inovant Innovact organizat de Camera de Comert şi Industrie Reims-Epernay şi beneficiază de susţinerea Comisiei Europene.

7

În ultimii ani, trei studenţi români au ajuns în Franţa, în finala concursului.
Concursul Innovact Campus Awards 2012 este deschis tuturor studenţilor şi
tinerilor cercetători europeni, în cadrul studiilor sau în afara acestora.
Proiectele inovante propuse pot fi în etapa de concepţie, în curs de realizare
sau deja lansate. Juriul, constituit din manageri, jurnalişti, cercetători veniţi
din toată Europa, va premia candidaţii care demonstrează, prin proiectul lor, că au imaginaţie şi spirit inovator,
indiferent de produsul sau domeniul de activitate propus. Premierea câştigătorilor va avea loc în cadrul Forumului
Innovact, pe 28 martie 2012, la Reims (Franţa).
Candidaturile trebuie depuse, în nume propriu sau în echipă, înainte de 20 februarie 2012.
Mai multe informatii sunt accesibile pe site-urile:
http://www.innovact.com
http://www.verbatim-communication.fr

Concurs video: Global Youth 2012

Care crezi că sunt cele mai mari probleme în educaţie astăzi: însuşirea competenţelor adecvate pentru a obţine un
loc de muncă? Reducerea „decalajului digital”? Combaterea inegalităţii în accesul la educaţie şi formare? Stimularea
creativităţii şi inovării? Dacă ai între 18 şi 25 de ani, atunci spune-ţi punctul de vedere cu privire la acest subiect întrun scurt video!
Concursul este deschis până pe 31 martie 2012. Câştigătorii vor fi invitaţi să participe la Forumul OECD (22-24 mai
2012, Paris).
Mai multe informaţii: http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_49034050_1_1_1_1_1,00.html
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