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Subiect: Petiția nr. 0348/2011, adresată de Stephan Hauk, de cetățenie germană, 
privind definiția unui anumit tip de echipament dentar din Regulamentul 
(UE) nr. 111/2011 al Comisiei privind clasificarea anumitor mărfuri în 
Nomenclatura combinată

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dezaprobă definiția unui anumit tip de echipament dentar din regulamentul 
Comisiei. Acesta susține că echipamentul face parte integrantă dintr-o proteză și, prin urmare, 
ar trebui să i se aplice cota TVA mai redusă, de 7 %, nu cea de 19 % aplicată în prezent în 
temeiul regulamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
(articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiționarul nu este de acord cu definiția unui anumit tip de echipament dentar din 
regulamentul Comisiei. El susține că este vorba de o parte integrantă a unei proteze. Prin 
urmare, în acest caz ar urma să se aplice cota mai redusă de TVA, de 7 %, și nu cea de 19 %.

Atunci când mărfurile ajung la frontiera externă a UE, sarcina de a le clasifica în 
Nomenclatura combinată le revine autorităților vamale, care astfel pot calcula impozitele și 
taxele vamale. Nomenclatura combinată se bazează pe un acord internațional (UE 
numărându-se printre părțile la acesta) care stabilește normele de clasificare a mărfurilor. În 
cazul în care nu există nicio dispoziție contrară, clasificarea tarifară nu depinde de taxele 
vamale (sau cotele de impozitare aferente).
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Regulamentul (UE) nr. 111/2011 al Comisiei din 7 februarie 2011 privind clasificarea 
anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (NC), anexa la Regulamentul (CEE) 
nr. 2658/871, clasifică așa-numitul „bont protetic în Nomenclatura combinată, specificându-se 
că este destinat a fi înșurubat într-o rădăcină dentară artificială implantată în mandibulă sau 
maxilar, în scopul de a face legătura între rădăcina respectivă și coroana artificială. Normele 
privind clasificarea în Nomenclatura combinată au determinat clasificarea acestui articol ca 
parte a unei proteze în Codul NC 9021 29 00.

Concluzii

Întrucât responsabilitatea pentru aplicarea practică a taxei pe valoarea adăugată le revine 
statelor membre, Comisia îndeamnă petiționarul să contacteze autoritățile fiscale din 
Germania în ceea ce privește aplicarea cotei de impozitare corespunzătoare.

                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și 

statistică și Tariful Vamal Comun, JO L 256, 7.9.1987.


