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ANEXĂ 

RECTIFICARE 

la Directiva (UE) 2017/1852 a Consiliului din 10 octombrie 2017 privind mecanismele de 

soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 265 din 14 octombrie 2017) 

La pagina 6, articolul 5 alineatul (3) primul paragraf: 

în loc de: 

„(3) Persoana afectată are dreptul de a ataca decizia autorităților competente ale statelor membre 

în cauză, în conformitate cu normele naționale, în cazul în care toate autoritățile competente 

ale statelor membre în cauză au respins plângerea. Persoanei afectată care exercită dreptul la 

o cale de atac nu i se poate interzice să adreseze o cerere în temeiul articolului 6 alineatul (1) 

litera (a):” 

se citește: 

„(3) Persoana afectată are dreptul de a ataca decizia autorităților competente ale statelor membre 

în cauză, în conformitate cu normele naționale, în cazul în care toate autoritățile competente 

ale statelor membre în cauză au respins plângerea. O persoană afectată care exercită dreptul 

la o cale de atac nu poate să adreseze o cerere în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a):” 
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La pagina 11, articolul 13 alineatul (2): 

în loc de: 

„(2) Persoanele afectate pot, la cerere și cu acordul autorităților competente ale autorităților 

statelor membre în cauză, să se prezinte sau să fie reprezentate în fața comisiei consultative 

sau a comisiei de soluționare alternativă a litigiilor. Persoanele afectate se prezintă sau sunt 

reprezentate în fața comisiei la cererea comisiei consultative sau a comisiei de soluționare 

alternativă a litigiilor.” 

se citește: 

„(2) Persoanele afectate pot, la cerere și cu acordul autorităților competente ale statelor membre 

în cauză, să se prezinte sau să fie reprezentate în fața comisiei consultative sau a comisiei de 

soluționare alternativă a litigiilor. Persoanele afectate se prezintă sau sunt reprezentate în 

fața comisiei la cererea comisiei consultative sau a comisiei de soluționare alternativă a 

litigiilor.” 
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