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PRIM IVHNISTRU

Biroui permanent al Senatului
. SLO^i.

Doamna pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitu|ie §i in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrative Guvernul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativd pentru modificarea §i completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificdrile §i completdrile ulterioarce 

ini^iata de domnul deputat USR-PLUS Dragos - Catalin Tenita domnul 
deputat PNL Sebastian-Ioan Burduja impreuna cu un grup de parlamentari USR 

§i PNL (Bp. 226/2021).

Principalele reglementari1.

Ini^iativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificdrile si completdrile ulterioare, 
propunandu-se extinderea, incepand cu 01.01.2022, a sferei de aplicare a cotei 
reduse de TVA de 5% §i asupra comercializarii cartilor in format electronic^, in 

scopul sustinerii lecturii, mai ales in randul generatiilor tinere care folosesc 

intensiv dispozitive electronice, cum ar fi; telefoane, tablete, readere, aliniindu- 

se astfel cuantumul procentuaP al taxei pe valoarea adaugata perceputa pentru 

comercializarea de car^i electronice cu cel practical pentru comercializarea de 

carti in format fizic^, data fiind Directiva (UE) 2018/1713 a Consiliului din 6 

noiembrie de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste cotele de 

taxd pe valoarea adaugata aplicate cdrflor, ziarelor si periodicelor.

‘ Atat pentru cele in format scris, cat pentru cele audio ce se transfers prin intermediul intemetului 
^ In prezent, potrivit art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, „cota redusa de TVA de 5% se aplicd asupra bazei de impozitare pentru urmdtoarele 
livrdri de bunuri si prestari de servicii: a) manuale scolare, cdrfi, ziare reviste, cu excepfia celor 
destinate exclusiv sau in principalpublicitdtir 
^ TipSrite sau vandute sub forma de CD-uri audio sau multimedia
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IL Observa^ii si propuneri

1. Semnalam faptul ca obiectivul directivei este acela de a permite statelor 

membre sa aplice aceleasi cote de TVA publicafiilor furnizate pe cale 

electronica ca cele pe care le aplica in prezent publicatiilor pe orice tip de suport 
fizic"^.

Astfel, cotele reduse prev^ute de Directiva 2006/112/CE nu se aplica 

serviciilor furnizate pe cale electronica, cu excep^ia celor care se incadreaza la 

pet. 6 din anexa III a acesteia, respectiv Jivrarea, inclusiv imprumutul de cdtre 

biblioteci, a edrfilor, ziarelor §i periodicelor, fie pe suport fizic, fie pe cale 

electronica, ori ambele (inclusiv bro§uri, pliante si imprimate similare, albume, 
edrti de desenat sau de colorat pentru copii, partituri imprimate sau in 

manuscris, hdrti si hdrti hidrografice sau similare), altele deedt publicatiile 

destinate in totalitate sau in mod predominant publicitdfii si altele deedt 

publicatiile care au, in totalitate sau in mod predominant, un confinut video sau 

un confinut muzical audio'''’ (considerentul (2) si art. 1 pet. 1 §i 3 din Directiva 
(UE) 2018/1713).

In conditiile in care, prin initiativa legislativa, se doreste preluarea 

posibilitatii oferite de directiva UE, o atare preluare trebuie realizata in deplina 

conformitate cu prevederile art. 98 alin. (2) para. (2) din Directiva 2006/112/CE, 
astfel cum se modifica prin art. 1 pet. 3 din Directiva (UE) 2018/1713. Prin 

urmare, din textul art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 ar trebui sa 

reiasa ambele excepfii prevazute de directiva (publicafiile destinate in totalitate 

sau in mod predominant publicitatii si publicatiile care au, in totalitate sau in 

mod predominant, un continut video sau un continut muzical audio).

2, Precizam ca propunerea de modificare a art. 291 alin. (3) lit. a) din 

Codul fiscal, cu modifiedrile §i completdrile ulterioare, nu reflecta textul si 
spiritul Directivei 2006/112/CE, respectiv:

• Textul propus nu reflecta corect textul pet. 6 din Anexa III la directiva, 
respectiv in textul din directiva nu se regaseste formatul multimedia;

• Din textul propus ar rezulta ca se trateaza diferit manualele scolare si 
cartile fata de ziare si reviste, in sensul ca doar pentru manualele §colare §i carti 
se propune cota redusa de 5% pentru mai multe formate de comercializare, in 

timp ce pentru ziare si reviste cota redusa de 5% nu este valabila decat in cazul 
formatului tiparit.

^ Statele membre, care, conform dreptului UE, 1.01.2017, aplicau cote reduse inferioare minimului 
prevazut la art. 99 din Directiva 2006/112/CE sau acordau scutiri cu drept de deducere a TVA 
achitata in etapa anterioara pentru livrarea de anumite bunuri mentionate la pet. 6 din anexa III, pot 
aplica acelela§i tratament TVA in cazul in care respectivul bun este furnizat pe cale electronic^, 
potrivit pet. 6 din anexa III a acesteia (considerentul (3) §i art. I pet. 2 din Directiva (UE) 
2018/1713).
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In acest sens, precizam ca, prin prisma principiului neutralitatii TV A, ar 

trebui sa se aplice aceea^i cota de TVA pentru toate aceste bunuri in cazul m 

care sunt comercializate in formate similare.
Prin urmare, propunerea de modificare a art. 291 alin. (3) lit. a) din Codul 

fiscal nu poate fi acceptata in forma propusa de catre initiatori.
Cu toate acestea, precizam ca, din punct de vedere al compatibilita|ii cu 

acquis-ul comunitar in materie de TVA, susfinem propunerea de modificare a 

art. 291 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, dar intr-o forma amendata a textului 
propus, dupa cum urmeaza:

„ livrarea de manuale scolare, carp, ziare §i reviste, pe suport fizic si/sau 

pe cale electronicd, cu excepfia celor care au, in totalitate sau in mod 

predominant, un continut video sau un confinut muzical audio §i a celor 

destinate exclusiv sau in principal publicitdfii. ”
A

3. Intrucat informatiile din Expunerea de motive luate in considerare la 

estimarea impactului bugetar nu sunt prezentatate detaliat, nu se poate aprecia 

daca acestea includ valoarea noilor categorii de bunuri introduse prin 

amendamentul propus anterior si, in consecinta sunt necesare actualizari 
corespunzatoare privind impactul negativ general de aplicarea masurii propuse 

si sursele de acoperire a deficitului general.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul susline adoptarea acestei initiative legislative cu propiineri 

si observatii.

Cu stima,

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Presedintele Senatului
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