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Amendamentul 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Experiența dobândită în cursul punerii 
recente în aplicare a procedurii actuale, 
care prevede responsabilitatea Comisiei de 
a se pronunța cu privire la existența unui 
risc de denaturare a concurenței ca urmare 
a aplicării unei cote reduse a TVA 
livrărilor de gaze naturale și de 
electricitate, precum și serviciilor de 
termoficare, a demonstrat caracterul caduc 
și inutil al acesteia. Normele de stabilire a 
locului impozitării garantează faptul că 
TVA se percepe în locul în care 
cumpărătorul beneficiază efectiv de gazele 
naturale, de electricitate, de agenții de 
termoficare și de refrigerare. Aceste norme 
evită, prin urmare, orice denaturare a 
concurenței între statele membre. Cu toate 
acestea, furnizarea de informații suficiente 
Comisiei și celorlalte state membre cu 
privire la cotele reduse introduse de către
un stat membru în acest sector sensibil 
rămâne importantă. Prin urmare, este 
necesară o procedură de consultare 
prealabilă a Comitetului pentru TVA.

(6) Experiența dobândită în cursul punerii 
recente în aplicare a procedurii actuale, 
care prevede responsabilitatea Comisiei de 
a se pronunța cu privire la existența unui 
risc de denaturare a concurenței ca urmare 
a aplicării unei cote reduse a TVA 
livrărilor de gaze naturale și de 
electricitate, precum și serviciilor de 
termoficare, a demonstrat caracterul caduc 
și inutil al acesteia. Normele de stabilire a 
locului impozitării garantează faptul că 
TVA se percepe în locul în care 
cumpărătorul beneficiază efectiv de gazele 
naturale, de electricitate, de agenții de 
termoficare și de refrigerare. Aceste norme 
evită, prin urmare, orice denaturare a 
concurenței între statele membre. Cu toate 
acestea, furnizarea de informații suficiente 
Comisiei și celorlalte state membre cu 
privire la cotele reduse introduse de către 
un stat membru în acest sector sensibil 
rămâne importantă. Aceste cote reduse a 
TVA trebuie să fie elaborate pentru a 
îndeplini alte obiective comunitare, cum 
ar fi obiectivele privind energia sau 
protecția mediului legate de 
angajamentului Uniunii Europene în 
cadrul Protocolului de la Kyoto. Prin 
urmare, este necesară o procedură de 
consultare prealabilă a Comitetului pentru 
TVA.

Or. en
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Amendamentul 12
Zsolt László Becsey

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) În acest context, această regulă ar 
trebui aplicată bunurilor imobile care îi 
sunt livrate persoanei impozabile, precum 
și serviciilor importante aferente bunurilor 
livrate. În fapt, aceste situații reprezintă 
cazurile cele mai semnificative, ținând 
cont, pe de o parte, de valoarea și de durata 
de viață economică a acestor bunuri și, pe 
de altă parte, de faptul că utilizarea mixtă a 
acestui tip de bunuri este o practică 
curentă.

(10) În acest context, această regulă ar 
trebui aplicată bunurilor imobile care îi 
sunt livrate persoanei impozabile, precum 
și serviciilor importante aferente bunurilor 
livrate. În fapt, aceste situații reprezintă 
cazurile cele mai semnificative, ținând 
cont, pe de o parte, de valoarea și de durata 
de viață economică a acestor bunuri și, pe 
de altă parte, de faptul că utilizarea mixtă a 
acestui tip de bunuri este o practică 
curentă. În plus, Comisia ar trebui să 
analizeze extinderea posibilă a sistemului 
de rectificare la toate tipurile de bunuri 
materiale cu valoare ridicată, 
determinând pragul valoric pentru o 
posibilă includere a bunurilor materiale și 
detaliind costurile capacităților sporite de 
administrație și control care rezultă dintr-
o astfel de extindere a sistemului de 
rectificare.

Or. en

Justificare

The adjustment system applicable to immovable property shall be extended to all material 
assets and goods in order to establish a fair VAT deduction scheme for transactions giving 
right to mixed use of these assets. The necessary costs should be carefully taken into account.

Amendamentul 13
Zsolt László Becsey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2006/112/CE 
Articolul 168a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

În cazul achiziționării, construirii, renovării 
sau transformării substanțiale a unui bun 
imobil, exercitarea inițială a dreptului la 
deducere, care apare în momentul în care 
taxa devine exigibilă, este limitată la 
proporția de utilizare efectivă în vederea 
realizării de operațiuni care dau dreptul la 
deducere.

În cazul achiziționării, construirii, renovării 
sau transformării substanțiale a unui bun 
imobil și a altor bunuri materiale cu 
valoare ridicată, exercitarea inițială a 
dreptului la deducere, care apare în 
momentul în care taxa devine exigibilă, 
este limitată la proporția de utilizare 
efectivă în vederea realizării de operațiuni 
care dau dreptul la deducere.

Prin derogare de la articolul 26, 
modificările în ceea ce privește proporția 
de utilizare a unui bun imobil menționat la 
primul paragraf sunt luate în considerare în 
condițiile prevăzute la articolele 187, 188, 
190 și 192 în scopul rectificării exercitării 
inițiale a dreptului la deducere.

Prin derogare de la articolul 26, 
modificările în ceea ce privește proporția 
de utilizare a unui bun imobil și a altor 
bunuri materiale cu valoare ridicată
menționate la primul paragraf sunt luate în 
considerare în condițiile prevăzute la 
articolele 187, 188, 190 și 192 în scopul 
rectificării exercitării inițiale a dreptului la 
deducere.

Modificările menționate la al doilea 
paragraf se iau în considerare pe parcursul 
perioadei definite de statele membre în 
temeiul articolului 187 alineatul (1), pentru 
bunurile imobile achiziționate ca bunuri de 
capital.

Modificările menționate la al doilea 
paragraf se iau în considerare pe parcursul 
perioadei definite de statele membre în 
temeiul articolului 187 alineatul (1), pentru 
bunurile imobile și alte bunuri materiale 
cu valoare ridicată achiziționate ca bunuri 
de capital.

Or. en

Justificare

The adjustment system applicable to immovable property shall be extended to all material 
assets and goods in order to establish a fair VAT deduction scheme for transactions giving 
right to mixed use of these assets. The necessary costs should be carefully taken into account.
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