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1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită Uniunii Europene efectuarea unei reduceri substanţiale a TVA pe articole 
audiovizuale (divertisment privat), cu menţiunea că, de exemplu, în Spania, taxa pe DVD-uri 
este de 4%; acesta solicită de asemenea înăsprirea măsurilor împotriva pirateriei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2006. Comisiei i s-au solicitat informaţii în conformitate 
cu norma 192 alineatul (4).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

A. Situaţia

Petiţionarul solicită Uniunii Europene realizarea unei reduceri substanţiale a TVA pe articole 
audiovizuale (divertisment privat), cu menţiunea că, de exemplu, în Spania, taxa pe DVD-uri
este 4%. Acesta solicită de asemenea înăsprirea măsurilor împotriva pirateriei.

B. Observaţii legale

Articolele 93 şi următoarele din Directiva 2006/112/EC1 (denumită în continuare „Directiva 
privind TVA”) stabilesc normele privind nivelurile TVA. În conformitate cu articolele 96-99, 
statele membre aplică un nivel standard al TVA ca procentaj al sumei taxabile care, de la 1 
ianuarie 2006 până la 31 decembrie 2010, nu poate fi mai mic de 15%.2 Mai mult, statele 

  
1 Directiva Consiliului 2006/112/EC din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată, JO L 347 din 11.12.2006. Directiva respectivă înlocuieşte a Şasea Directivă prin Directiva privind 
TVA de la 1 ianuarie 2007, devenind astfel parte centrală a legislaţiei privind TVA a Comunităţii.
2 Ibid., articolele 96 şi 97.
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membre pot să aplice unul sau două niveluri reduse, care în conformitate cu articolul 99 din 
Directiva privind TVA nu pot fi mai mici de 5%. Aceste niveluri reduse pot fi aplicate, cu 
toate acestea, numai furnizării de mărfuri şi servicii menţionate în anexa III la Directiva 
privind TVA.1 Nici una dintre categoriile menţionate în anexa III nu includ articolele 
audiovizuale, inclusiv divertismentul privat şi DVD-urile. Prin urmare, nici Italia şi nici 
Spania nu pot să introducă niveluri reduse ale TVA pentru elementele respective. 

Din informaţiile Comisiei, Spania şi Italia aplică niveluri standard ale TVA mărfurilor în 
cauză. Cu toate acestea, se poate ca petiţionarul să se refere la cazurile în care nivelul redus al 
TVA se aplică acelor DVD-uri care se vând ca mărfuri auxiliare faţă de mărfurile principale 
care fac obiectul nivelului redus al TVA. În conformitate cu jurisprudenţa Curţii, dacă din 
punct de vedere economic două mărfuri formează o singură tranzacţie şi ar fi artificial să fie 
despărţite, nivelul mărfii principal şi nu nivelul mărfii auxiliar se aplică ambelor produse.2
Acesta poate să fie cazul atunci când un DVD de valoare mai redusă (deci o marfă auxiliară) 
este vândut împreună cu o carte sau o revistă căreia i se aplică nivelul redus al TVA. 

În ceea ce priveşte cererea de introducere a unui nivel standard pentru articolele audiovizuale, 
poate fi folositor să se reamintească că nivelurile reduse şi scutirile conţinute în Directiva 
privind TVA sunt excepţii de la normele generale pe care se fondează regimul TVA al 
Comunităţii. Introducerea unei opţiuni suplimentare pentru aplicarea unui nivel redus poate 
cauza o fragmentare şi mai mare a pieţei interne deoarece anumite state membre ar opta 
pentru posibilitatea respectivă, în timp ce altele nu. În momentul de faţă, toate cele 27 state 
membre taxează articolele audiovizuale la niveluri standard ale TVA, care variază deja între
15 % – 25%. Prin urmare, extinderea anexei III la Directiva privind TVA nu pare dezirabilă 
deoarece diferenţele din Comunitate în ceea ce priveşte suma TVA aplicată pe mărfurile în 
cauză ar deveni şi mai pregnante. 

În ceea ce priveşte măsurile împotriva pirateriei, ar trebui să se sublinieze că Comisia se 
străduieşte în mod continuu să aplice măsurile existente şi să elaboreze măsuri noi împotriva 
pirateriei. Un exemplu important în acest sens este propunerea Comisiei din 2006 privind o 
directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsurile legale de asigurare a 
aplicării drepturilor de proprietate intelectuală3.

C. Concluzie

Comisia consideră că prin neaplicarea unui nivel redus al TVA pe articolele audiovizuale şi 
DVD-uri, Italia şi Spania nu încalcă legislaţia comunitară. 

  
1 Ibid., articolul 98.
2  Vezi Hotărârea din 27 octombrie 2005 din cazul C-41/04 Levob Verzekeringen BV şi OV Bank NV contra 

Staatssecretaris van Financiën, JO 28.01.2006, C 22/1.

3 Propunerea modificată privind o directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsurile 
legale de asigurare a aplicării drepturilor de proprietate intelectuală”, adoptată la 26 aprilie 2006 
(COM(2006)168)


