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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0801/2011 adresată de Vladimirs Strazdins, de cetățenie letonă, în 
numele „Austrumu Medicina Co Ltd”, privind aplicarea de către Letonia a 
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită clarificări privind interpretarea anexei care enumeră, printre altele, 
echipamentele medicale etc. ca fiind supuse reducerii TVA-ului. Acesta este interesat în 
special să știe dacă testele de sarcină pot beneficia de o rată redusă a TVA-ului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționarul este lucrează în sectorul medical și solicită clarificări privind posibilitatea ca 
testele de sarcină să fie supuse unei reduceri de TVA aplicabilă „echipamentelor medicale, 
materialelor auxiliare și altor aparate” destinate atenuării handicapurilor, „pentru utilizarea 
personală exclusivă a persoanelor cu handicap”.

TVA, fiind o taxă generală pe consum, ar trebui să fie aplicabilă, în general, tuturor serviciilor 
și bunurilor impozabile. În ceea ce privește valoarea taxei, statele membre sunt obligate să 
aplice o taxă standard de minim 15 % și pot aplica una sau două cote reduse care să nu fie sub 
5 %. Cotele reduse pot fi aplicate doar în cazul unor „echipamente medicale, materiale 
auxiliare și alte aparate” destinate atenuării handicapurilor „pentru utilizarea personală 
exclusivă a persoanelor cu handicap”. Deoarece cotele reduse sunt excepții de la norma 
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generală (cota standard TVA), cazurile în care se aplică trebuie interpretate în mod restrictiv.
În opinia Comisiei, testele de sarcină, care prin natura lor nu sunt destinate utilizării exclusive 
a persoanelor cu handicap, nu se califică pentru aplicarea cotelor reduse în temeiul articolului 
98 din Directiva 2006/112/CE.

Această petiție reprezintă o solicitare cu caracter general care ar fi putut fi redirecționată. 
Răspunsul la întrebarea petiționarului este că testele de sarcină nu se califică pentru aplicarea 
cotelor reduse de TVA care se aplică dispozitivelor destinate exclusiv persoanelor cu 
handicap.


