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Amendamentul 1 

Propunere de directivă – act de modificare 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În așteptarea rezultatelor consultărilor 
referitoare la o nouă strategie în materie de 
TVA, care ar trebui să conțină viitoarele 
reglementări și nivelele de armonizare 
corespunzătoare, nu s-au finalizat, ar fi 
prematură stabilirea unui nivel permanent 
al cotei standard sau modificarea nivelului 
cotei minime. 

(4) În așteptarea rezultatelor consultărilor 
referitoare la o nouă strategie în materie de 
TVA, care ar trebui să conțină viitoarele 
reglementări și nivelele de armonizare 
corespunzătoare, ar fi prematură stabilirea 
unui nivel permanent al cotei standard sau 
modificarea nivelului cotei minime. Noua 
strategie în materie de TVA ar trebui să se 
axeze pe reformarea normelor privind 
TVA astfel încât să promoveze activ 
obiectivele pieței interne. Noua strategie 
în materie de TVA ar trebui să vizeze 
reducerea sarcinilor administrative, 
eliminarea obstacolelor fiscale și 
ameliorarea mediului de afaceri, în 
special pentru întreprinderile mici și 
mijlocii și pentru cele care utilizează 
intensiv forța de muncă, asigurând în 
același timp soliditatea sistemului în fața 
fraudei. 
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Amendamentul 2 

Propunere de directivă – act de modificare 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Din această cauză, este necesară 
menținerea standardului cotei de TVA la 
minim 15% pentru o perioadă 
suplimentară, îndeajuns de lungă să asigure 
certitudine juridică și să permită 
continuarea evaluării. 

(5) Din această cauză, este necesară 
menținerea cotei standard minime de TVA 
la 15% pentru o perioadă suplimentară 
îndeajuns de lungă să asigure certitudinea 
juridică și să permită continuarea evaluării, 
utilizând Strategia privind piața unică ca 
orientare în această privință. 

 

Amendamentul 3 

Propunere de directivă – act de modificare 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Aceasta nu exclude o revizie ulterioară 
a legislației privind TVA înainte de 
31 decembrie 2015 pentru a reflecta 
rezultatul noii strategii în materie de TVA. 

(6) Aceasta nu exclude o revizie ulterioară 
a legislației privind TVA înainte de 
31 decembrie 2015 pentru a reflecta 
rezultatul noii strategii în materie de TVA. 
Ar trebui, dacă este posibil, să se facă 
eforturi pentru a se introduce un sistem 
definitiv înainte de 31 decembrie 2015. 

 

Amendamentul 4 

Propunere de directivă – act de modificare 

Articolul 1a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 

 Revizuirea 

 (1) Comisia prezintă, până la 31 
decembrie 2013, propuneri legislative de 
înlocuire a actualei cote minime de 
tranziție a TVA cu un sistem definitiv. 

 (2) În scopul punerii în aplicare a 
alineatului (1), Comisia organizează 
consultări ample cu toate părțile 
interesate, publice și private, cu privire la 
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noua strategie în materie de TVA. Aceste 
consultări se referă cel puțin la cotele de 
TVA, inclusiv la cotele reduse de TVA, 
precum și la oportunitatea stabilirii unei 
cote maxime, la baza de aplicare a TVA, 
la derogările de la sistem, la opțiunile 
alternative de structurare și funcționare a 
TVA, inclusiv rolul taxării în schimburile 
comerciale din interiorul Uniunii. 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
rezultatele acestor consultări. 

 


