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Ministrul Eugen Teodorovici a avut la Bruxelles o întâlnire de lucru cu
reprezentanții Croației și Finlandei, țări care formează împreună cu

România Trio-ul care va deține Președinția Consiliului UE între 1
ianuarie 2019 și 30 iunie 2020

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astăzi, 13 iulie
a.c., la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii
Europene (ECOFIN), ce a avut loc la Bruxelles.

Pe agenda reuniunii au figurat teme precum mecanismul generalizat de
taxare inversă a TVA-ului pentru bunuri și servicii, propunerea pentru
reducerea TVA pentru publicațiile electronice, prioritățile Președinției
austriece a Consiliului UE, mandatul pentru reuniunea G20 din 21-22 iulie
2018 de la Buenos Aires.

România și-a menținut poziția fermă de susținere a propunerii de directivă
care permite statelor membre ce îndeplinesc anumite condiții să aplice
temporar, până la 30 iunie 2022, un mecanism generalizat de taxare inversă
în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc pragul de 10.000
Euro per factură. ”Nu mai putem întârzia în luarea deciziilor pe astfel de
proiecte care pot ajuta statele membre care își doresc să aplice acest nou
mecanism să combată mai eficient frauda în domeniul TVA. Știu că sunt
unele state membre care încă se îndoiesc de funcționalitatea acestui
mecanism, dar nu trebuie uitat că propunerea în discuție include măsuri
suficiente de salvgardare în cazul unor efecte neprevăzute”, a declarat
dl.Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice. Propunerea nu a întrunit
acordul unanim, urmând a fi discutată la o reuniune ulterioară.

Tot la o reuniune ulterioară va fi rediscutată și propunerea de directivă prin
care să fie posibilă reducerea cotelor de TVA pentru publicațiile electronice. Și
în acest caz, România și-a reiterat poziția de susținere a proiectului.
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Pe de altă parte, domnul ministru Teodorovici a salutat prioritățile din
programul prezentat de Președinția austriacă a Consiliului UE pentru perioada
iulie-decembrie 2018. 

 ”România va sprijini, inclusiv din perspectiva deținerii Președinției Consiliului
de la 1 ianuarie 2019, avansarea cât mai eficientă a negocierilor pe
următorul cadru financiar multianual, precum și a dosarelor referitoare la
Uniunea Economică și Monetară și Uniunea Piețelor de Capital”, a precizat dl.
Eugen Teodorovici.

În marja reuniunii Consiliului ECOFIN, ministrul român a avut o întâlnire de
lucru cu reprezentanții Finlandei și Croației, statele care împreună cu
România formează noul Trio care va deține Președinția Consiliului Uniunii
Europene în perioada 1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2020.

”Trebuie să promovăm solidaritatea ca principiu general al acțiunilor Uniunii
Europene și ca mijloc de a reconstrui încrederea cetățenilor în proiectul
european și în beneficiile sale tangibile. În același timp, este necesară
promovarea convergenței ca factor esențial pentru buna funcționare a Uniunii
și pentru sustenabilitatea sa pe termen lung. De aceea, vă propun să
acordăm o atenție specială dosarelor cu impact asupra Politicii de Coeziune a
UE, principalul instrument de investiții care asigură dezvoltarea economică,
socială și teritorială la nivelul întregii Uniuni”, le-a spus dl. Eugen Teodorovici
ministrului finlandez de finanțe, Petteri Orpo, și ambasadorului croat, Mato
Škrabalo.
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