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EUROPEX
- Comunicat de presă Combaterea fraudei privind TVA: Europex salută extinderea mecanismului de taxare
inversă pentru tranzacționarea cu energie electrică, gaze naturale și emisii
Bruxelles, 2 octombrie 2018 | Europex salută decizia de astăzi a Consiliului ECOFIN de a extinde
derogarea de la articolul 199a din Directiva TVA, care permite Statelor Membre să aplice
mecanismul de taxare inversă (DRCM) pentru tranzacțiile cu energie electrică, gaze naturale și
emisii până la 30 iunie 2022.
Mecanismul de taxare inversă este un instrument vital pentru prevenirea fraudei în materie de
TVA în spațiul intracomunitar, pe piețele de energie și emisii foarte lichide din Europa. Prelungirea,
astfel cum se prevede în propunerea legislativă a Comisiei din 25 mai 20181, garantează că Statele
Membre pot continua să aplice mecanismul de taxare inversă în sectoare specifice, inclusiv în cele
privind energia electrică, gazele naturale și emisiile. Având în vedere că articolul 199a conține o
clauză de încetare, derogarea ar fi expirat până la sfârșitul anului, dacă această prevedere nu ar
fi fost prelungită în mod proactiv de către Consiliu.
Europex ar fi vrut totuși să vadă că această ocazie este folosită de Consiliu pentru a include în
mod explicit Garanțiile de Origine (GOs)2 în cadrul domeniului de aplicare al produselor pentru
care se poate aplica DRCM. Europex, împreună cu alte 17 asociații europene din domeniul
energiei3, a propus ca GOs, care sunt similare cu certificatele de emisii, să fie menționate în mod
specific ca fiind eligibile să beneficieze de derogarea de la articolul 199a. Acest lucru se întâmplă
deja în unele State Membre, și anume în Austria și Irlanda. Cu toate acestea, o trimitere explicită
ar fi ajutat la clarificarea aplicării.
În prezent, nu toate Statele Membre utilizează derogarea și nu pentru toate produsele. Pentru a
reduce riscul de fraudă pe piețele neprotejate, articolul 199a ar trebui să fie aplicat în toate Statele
Membre și într-o manieră cuprinzătoare - în ceea ce privește energia electrică, gazele naturale,
emisiile și garanțiile de origine. Acest lucru va împiedica transferarea fraudelor pe piețele din
statele membre neprotejate și va asigura menținerea încrederii în integritatea și siguranța piețelor
de energie electrică, gaze naturale și certificate de emisii, ca o parte esențială a lanțului valoric
în economia europeană.
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Despre
Europex este o asociație non-profit a burselor europene de energie având 26 de membri. Aceasta
reprezintă interesele piețelor angro de energie electrică, gaze naturale și certificate de mediu,
este concentrată pe evoluția cadrului european de reglementare pentru tranzacționarea angro a
energiei și oferă o platformă de discuții la nivel european.
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