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Werner Langen, Luděk Niedermayer and others 

 

Raport A8-0307/2016 

Werner Langen 

Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA 

2016/2033(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ta (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ta. întrucât niciun proiect-pilot de taxare 

inversă nu trebuie să provoace sau să 

conducă la întârzieri în ceea ce privește 

instituirea unui sistem de TVA definitiv, 

astfel cum este prevăzut în foaia de 

parcurs privind un plan de acțiune al 

Comisiei; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0307/2 

Amendamentul  2 

Werner Langen, Luděk Niedermayer and others 

 

Raport A8-0307/2016 

Werner Langen 

Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA 

2016/2033(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. invită Comisia să evalueze efectele 

procedurii de taxare inversă nu numai 

pentru sectoarele individuale care prezintă 

risc de fraudă, în ceea ce privește 

beneficiile, costurile de asigurare a 

conformității, frauda, eficacitatea și 

problemele legate de punerea în aplicare, 

precum și avantajele și dezavantajele pe 

termen lung, prin intermediul proiectelor 

pilot, astfel cum solicită anumite state 

membre și cum între timp Comisia a 

confirmat în mod explicit, cu toate că acest 

lucru nu a fost inclus până acum în planul 

său de acțiune; 

38. invită Comisia să evalueze efectele 

procedurii de taxare inversă nu numai 

pentru sectoarele individuale care prezintă 

risc de fraudă, în ceea ce privește 

beneficiile, costurile de asigurare a 

conformității, frauda, eficacitatea și 

problemele legate de punerea în aplicare, 

precum și avantajele și dezavantajele pe 

termen lung, prin intermediul proiectelor 

pilot, astfel cum solicită anumite state 

membre și cum între timp Comisia a 

confirmat în mod explicit, cu toate că acest 

lucru nu a fost inclus până acum în planul 

său de acțiune; subliniază că niciun astfel 

de proiect-pilot nu trebuie însă să 

provoace sau să conducă la niciun fel de 

întârzieri în ceea ce privește elaborarea și 

punerea în aplicare a sistemului de TVA 

definitiv, astfel cum este prevăzut în foaia 

de parcurs privind un plan de acțiune al 

Comisiei; 

Or. en 

 

 


