
P6_TA(2009)0072 

Cote reduse ale taxei pe valoarea adăugată * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la 

propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce 

privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată (COM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 

2008/0143(CNS)) 

 

(Procedura de consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0428), 

– având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către 

Consiliu (C6-0299/2008), 

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 

Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6-0047/2009), 

1. aprobă propunerea Comisiei, astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 

alineatul (2) din Tratatul CE; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 

de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 

Parlamentului. 

Amendamentul   6 

 

Propunere de directivă – act de modificare 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În comunicarea menționată, s-a ajuns la 

concluzia că cotele diferite de TVA 

aplicate serviciilor prestate la nivel local nu 

ridică probleme efective pentru buna 

funcționare a pieței interne. Prin urmare, 

(4) În comunicarea menționată anterior, s-

a ajuns la concluzia că aplicarea unor cote 

diferite de TVA serviciilor prestate la nivel 

local nu prezintă un risc major pentru 

buna funcționare a pieței interne și poate 



este oportun să se ofere statelor membre 

posibilitatea de a aplica cote reduse de 

TVA pentru servicii precum serviciile cu 

utilizare intensivă a forței de muncă, care 

fac obiectul unor dispoziții temporare până 

la sfârșitul anului 2010, serviciile legate de 

sectorul locuințelor, serviciile de îngrijire 

personală și serviciile de restaurant. 

Aceste modificări vor permite statelor 

membre să aplice cote reduse de TVA 

pentru lucrările de renovare și reparare, 

care vizează sporirea economisirii de 

energie și a eficienței. 

avea efecte pozitive în ceea ce privește 

crearea de locuri de muncă și combaterea 

economiei subterane. Prin urmare, este 

oportun să se ofere tuturor statelor membre 

posibilitatea de a aplica cote reduse de 

TVA pentru servicii precum serviciile cu 

utilizare intensivă a forței de muncă, care 

fac obiectul unor dispoziții temporare până 

la sfârșitul anului 2010, pentru serviciile 

legate de sectorul locuințelor, precum şi 

pentru serviciile de îngrijire personală și 
serviciile din alimentația publică. Cote 

reduse de TVA în aceste domenii ar avea 

un impact pozitiv în reconfigurarea a 

numeroase sectoare de servicii, întrucât 

ar reduce nivelul muncii nedeclarate. 
Statele membre ar trebui să furnizeze 

întreprinderilor orientări clare și 

accesibile în ceea ce priveşte domeniul de 

aplicare a cotelor reduse de TVA. 

Amendamentul   7 

 

Propunere de directivă – act de modificare 

Considerentul 4a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) În ceea ce privește sectorul locativ, 

prezenta directivă permite statelor 

membre să aplice cote reduse de TVA 

pentru lucrările de renovare și reparare 

care vizează sporirea economisirii 

energiei și a eficienței energetice. 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă – act de modificare 

Anexă – punctul 5a (nou) 

Directiva 2006/112/CE 

Anexa III – punctul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Punctul 11 se înlocuiește cu 

următorul text: 

 

„11. livrarea de bunuri și prestarea de 

servicii de tipul celor utilizate în mod 

normal în producția agricolă, inclusiv 



utilajele, cu excepția bunurilor de capital, 

precum clădirile;” 

Amendamentul  5 

 

Propunere de directivă – act de modificare 

Anexă – punctul 7 

Directiva 2006/112/CE 

Anexa III – punctul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

16. prestarea de servicii de pompe funebre 

sau servicii de incinerare și furnizarea de 

bunuri conexe;  

16. prestarea de servicii de pompe funebre 

sau servicii de incinerare și furnizarea de 

bunuri conexe, precum monumente și 

pietre funerare și prestarea de servicii de 

întreținere a acestora;  

Amendamentul  4 

Propunere de directivă – act de modificare 

Anexă – punctul 7a (nou) 

Directiva 2006/112/CE 

Anexa III – punctul 18a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 7a. Se adaugă următorul punct: 

 

„18a. îmbrăcămintea și încălțămintea 

pentru copii;” 

 


