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Statele Unite ale Americii

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează față de normele TVA care se aplică mărfurilor importate în Finlanda 
din Statele Unite ale Americii. Acesta solicită simplificarea normelor și face cinci sugestii cu 
privire la modul în care legislația în vigoare poate fi îmbunătățită.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Sugestia unui acord care să elimine taxele a fost menționată de reprezentanții mediului de 
afaceri și Comisia a luat act de aceasta în mod corespunzător. Cu toate acestea, în prezent, un 
astfel de acord nu este considerat a fi potrivit pentru viitor. Taxele sunt, în ansamblu, scăzute 
în cadrul celei mai integrate relații economice din lume. Principalele obstacole sunt 
considerate a fi așa-numitele măsuri din spatele frontierelor sau măsuri non-tarifare, care sunt 
luate în cadrul Consiliului Economic Transatlantic, considerat a fi cea mai promițătoare și 
eficientă modalitate de a aborda dificultățile în acest moment.

În ceea ce privește sugestia petiționarului de a armoniza cotele de TVA în cadrul statelor 
membre, se poate observa că, în trecut, Comisia a prezentat două propuneri (în 1995 și în 
1998) care prevedeau o cotă standard situată într-un interval cuprins între 15 % și 25 %. În 
ambele cazuri, propunerile de aproximare a cotelor au fost modificate de către Consiliu, care a 
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menținut doar principiul cotei minime de 15 %.
În ceea ce privește alternativa, și anume că țările cu TVA redus trebuie să plătească mai puțin 
Uniunii Europene decât țările cu TVA mai mare, trebuie subliniat faptul că încasarea TVA 
este în principal în avantajul bugetelor naționale ale statelor membre; doar o mică parte din 
suma încasată este utilizată pentru a finanța bugetul UE. Nivelul cotelor de TVA din statele 
membre este, totuși, lipsit de relevanță pentru calcularea contribuției la bugetul UE.

În ceea ce privește cea de-a treia sugestie, și anume scutirea de taxe a schimburilor comerciale 
transfrontaliere dintre statele membre ale Uniunii Europene, trebuie să se ia în considerare 
faptul că nu există o armonizare completă în materie de impozitare indirectă la nivelul Uniunii 
Europene. Acest lucru înseamnă că în absența unei legislații europene, statele membre pot 
impune taxe și pot decide unilateral cu privire la propriile niveluri și metode de calcul în 
măsura în care acestea respectă principiile fundamentale ale tratatului și alte acte din legislația 
secundară în vigoare. Cu toate acestea, în măsura în care legislația a fost adoptată, înseamnă 
că toate statele membre au fost, de fapt, de acord cu normele în cauză. 

În ceea ce privește principiile sistemului de TVA al UE, TVA este o taxă care se aplică 
consumului final de bunuri și servicii, dar este modelată ca o taxă care se aplică tuturor 
etapelor furnizării de bunuri și prestării de servicii pentru care furnizorul primește un preț, 
indiferent de persoana care plătește. Regimul TVA depinde în mod clar de natura ofertei. 

Conform normelor actuale, ca regulă generală, locul livrării bunurilor expediate sau 
transportate este considerat a fi locul unde se găsesc bunurile la momentul la care începe 
expedierea sau transportul bunurilor către client (articolul 32 din Directiva TVA1).
În anumite condiții, livrarea bunurilor expediate sau transportate dintr-un stat membru în altul 
este scutită de TVA în statul membru de plecare, cu dreptul de deducere a TVA plătită pentru 
respectiva livrare intracomunitară (articolele 138, 139 și 169 din Directiva TVA). În acest caz, 
cumpărătorul face o achiziție intracomunitară în statul membru unde are loc expedierea sau 
transportul de bunuri.

Cea de-a patra sugestie a petiționarului este de a se reduce cota TVA și taxele vamale pentru 
îmbrăcăminte. Reducerile tarifare sunt în prezent negociate în cadrul Agendei multilaterale de 
dezvoltare de la Doha (ADD). În timpul acestor negocieri, obiectivul UE a fost reducerea 
tarifelor mari, a vârfurilor tarifare și a creșterii tarifelor pentru a spori în mod semnificativ 
oportunitățile comerciale. 
Textul prezentat de președinți, care a rezultat în urma reuniunii ministeriale din iulie 2008, 
include proiectul de modalități privind reducerile tarifare care constă într-o formulă ce 
urmează a fi aplicată de țările dezvoltate (inclusiv UE și SUA) cu un coeficient 8 și de țările 
în curs de dezvoltare cu un coeficient mai mare și flexibilități (așa-numita formulă elvețiană, o 
formulă matematică aplicată tuturor liniilor tarifare, care asigură, în general, același nivel de 
reducere tarifară). 
Concluzia ADD elimină vârfurile tarifare din sectorul textilelor și îmbrăcămintei. Conform 
modalităților prezentate la acest moment, acestea presupun o reducere tarifară de aproximativ 
50 % în sectorul textilelor pentru țările dezvoltate, inclusiv a tarifelor din UE și ar elimina, de 
exemplu, toate vârfurile tarifare din SUA. 

                                               
1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată – astfel cum a fost modificată.



CM\870285RO.doc 3/3 PE467.119v01-00

RO

Discuțiile recente, inclusiv cele de la Davos care au avut loc între miniștri, au ajutat la 
confirmarea obiectivului că membrii OMC lucrează în prezent la un pachet politic care ar 
trebui să fie finalizat înainte de vacanța de vară. 
În ceea ce privește cea de-a cincea sugestie, care vizează să crească limita pe care valoarea 
bunurilor importate la un moment dat trebuie să o depășească pentru ca TVA să fie percepută, 
ar trebui să se reamintească faptul că directiva TVA instituie un sistem comun de TVA care se 
aplică în toate statele membre în mod egal. Unul dintre principalele obiective ale acestui 
sistem comun de TVA este de a evita denaturarea concurenței. Din acest motiv, bunurilor 
importate li se aplică aceeași cotă de TVA care se aplică bunurilor de pe piața internă în 
statele membre de import. Totuși, directiva TVA prevede, în principal în scopuri de control, 
scutiri de la plata TVA la import în cazul unor cantități mici. Aceste norme specifice privind 
TVA referitoare la importul de bunuri sunt, în opinia Comisiei, necesare pentru a evita 
denaturarea concurenței, de exemplu prin împiedicarea cetățenilor UE de a achiziționa bunuri 
din afara UE pentru care nu s-a perceput TVA.

În final, trebuie adăugat faptul că la 1 decembrie 2010, Comisia a publicat „Cartea verde 
privind viitorul taxei pe valoarea adăugată – Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid și 
mai eficient” [COM(2010) 695 final și SEC(2010) 1455 final] în care se prezintă, printre 
altele, în linii mari, tratamentul TVA al tranzacțiilor transfrontaliere pe piața unică și în care 
numeroase opțiuni posibile de impozitare sunt date ca exemple. De asemenea, sunt analizate 
și alte aspecte, cum ar fi cotele de TVA, scutirile și întreprinderile mici în special. Comisia a 
lansat o consultare publică deschisă cu privire la această carte verde, iar documentul 
menționat este disponibil la următoarea pagină de internet: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm
În temeiul articolului 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul, 
hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după 
consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă dispozițiile 
referitoare la armonizarea legislațiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, printre altele, în 
măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea și funcționarea 
pieței interne și pentru a evita denaturarea concurenței.
În cadrul tratatelor Uniunii Europene, toate deciziile privind impozitele care urmează să fie 
luate la nivel european sunt supuse regulii unanimității. Acest lucru înseamnă că orice 
modificare sau adoptare în ceea ce privește Directiva TVA necesită acordul unanim al tuturor 
celor 27 de state membre din cadrul Consiliului.


