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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 1429/2009 adresată de Jörg Wischhusen, de cetățenie germană, 
însoțită de 159 de semnături, privind aplicarea unor cote de TVA reduse în 
cazul scutecelor pentru copii

1. Rezumatul petiției

Petiționarii solicită ca scutecele pentru copii să beneficieze de reducerea cotelor de TVA. 
Aceștia își motivează cererea prin faptul că scutecele reprezintă produse consumabile 
esențiale în cazul familiilor cu copii. Petiționarii subliniază că mâncarea pentru animale 
beneficiază de reducerea cotelor de TVA, ceea ce ar însemna că bebelușii sunt dezavantajați 
în comparație cu câinii și pisicile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

La 7 iulie 2008, Comisia a adoptat o propunere de Directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2006/112/CE (denumită în continuare Directiva TVA) în ceea ce privește cotele 
reduse ale taxei pe valoarea adăugată1. Principalul obiectiv al Comisiei a fost de a asigura
oportunități egale pentru statele membre, precum și mai multă transparență, coerență și o bună 
funcționare a pieței interne în ceea ce privește cotele reduse de TVA pentru serviciile prestate 
la nivel local, inclusiv serviciile cu utilizare intensivă a forței de muncă și serviciile de 

                                               
1 Propunerea COM (2008) 428 de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea 
ce privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată.
A se vedea http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_ro.pdf.
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restaurant.
Totuși, propunerea a inclus și o serie de adaptări de natură tehnică. Mai exact, categoria 
produselor farmaceutice eligibile pentru reducerea cotei de TVA a fost extinsă pentru a 
include toate produsele igienice absorbante, inclusiv scutecele pentru bebeluși. 
Cu ocazia reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) din 10 martie 
2009, după negocieri dificile referitoare la sistemul global de reducere a cotelor de TVA, 
miniștrii de finanțe din UE au ajuns la un acord politic privind utilizarea cotelor reduse de 
TVA, în general, și în anumite sectoare, în special. ECOFIN a convenit, în principal, că statele 
membre ar trebui să poată opta pentru instituirea unor cote reduse de TVA cu regim
permanent în cazul unor servicii care presupun o utilizare intensivă a forței de muncă, cum 
sunt reparațiile minore ale bicicletelor, încălțămintei și articolelor din piele sau ale 
îmbrăcămintei și țesăturilor utilizate în gospodării; curățenia în locuințele private; serviciile de 
îngrijire la domiciliu; coafură; renovarea și repararea locuințelor private și serviciile de 
restaurant și de catering.
În ceea ce privește bunurile, doar cărțile au fost adăugate la lista generală a bunurilor și 
serviciilor eligibile pentru reducerea cotei de TVA. S-a convenit, de asemenea, că toate 
celelalte articole incluse în propunerea Comisiei din 2008 (inclusiv scutecele pentru bebeluși) 
nu sunt eligibile pentru aplicarea unei cote reduse de TVA. La 5 mai 2009, Consiliul a adoptat 
Directiva 2009/47/CE1 care transpune acordul politic din 10 martie 2009 într-un act legislativ.

Comisia ține să sublinieze că, în domeniul fiscal, se aplică regula unanimității. Prin urmare, 
este de competența Consiliului să decidă, în cele din urmă, care sunt produsele ce pot 
beneficia de o reducere a cotei de TVA.

                                               
1 Directiva 2009/47/CE a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele 
reduse ale taxei pe valoarea adăugată. JO L 116, 09.05.2009, p.18 -
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm


