
PA\870464RO.doc PE467.151v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2011/2082(INI)

15.6.2011

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la viitorul taxei pe valoarea adăugată
(2011/2082(INI))

Raportoare pentru aviz: Iliana Ivanova



PE467.151v01-00 2/3 PA\870464RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\870464RO.doc 3/3 PE467.151v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază nevoia de a realiza tranziția de la impozitarea directă la impozitarea 
indirectă, având în vedere efectul pe care îmbătrânirea populației îl va avea în 
următorii ani asupra pieței muncii, asupra economiilor și consumului, precum și 
asupra cheltuielilor publice;

2. subliniază că, datorită complexității normelor și a constrângerilor administrative, 
întreprinderile consideră adesea că actualul sistem de TVA reprezintă un obstacol în 
calea finalizării pieței interne; constată că sistemul actual de TVA pentru tranzacțiile 
intra-UE are consecințe preponderent negative asupra IMM-urilor;

3. constată că diferențele dintre ratele de TVA și procedurile administrative aplicabile 
reprezintă un obstacol major în calea dezvoltării comerțului electronic; subliniază că 
operatorii comerțului electronic întâmpină dificultăți suplimentare în comercializarea 
de bunuri și servicii în alte state membre, iar astfel potențialul pieței unice nu este 
valorificat în totalitate;

4. salută Studiul privind piața unică digitală1; invită Comisia să îmbunătățească 
interoperabilitatea semnăturilor electronice și să aibă în vedere revizuirea și extinderea 
Directivei privind semnăturile electronice2 pentru a reduce sarcina administrativă 
pentru IMM-uri;

5. salută faptul că, începând din 2010, a fost introdus noul sistem electronic de 
rambursare a TVA-ului la nivelul UE; invită Comisia să raporteze Parlamentului, până 
cel târziu în iulie 2012, cu privire la rezultatele, avantajele și dezavantajele noului 
sistem;

6. remarcă faptul că, în conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre ar trebui 
să aibă posibilitatea de a decide să aplice rate reduse de TVA în anumite sectoare, 
pentru a pune în aplicare mai eficient politicile europene și naționale sau în temeiul 
unor considerente naționale de ordin istoric, economic, social sau legate de mediu.

.

                                               
1 Digital Internal Market Study (Studiu privind piața unică digitală), IP/A/IMCO/ST/2011-04, iunie 2011.
2 Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999.


