
I 

(Acte legislative) 

DIRECTIVE 

DIRECTIVA (UE) 2018/912 A CONSILIULUI 

din 22 iunie 2018 

de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în 
ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Parlamentului European (1), 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2), 

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, 

întrucât: 

(1)  Articolul 97 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (3) prevede că, de la 1 ianuarie 2016 până 
la 31 decembrie 2017, cota standard nu poate fi mai mică de 15 %. 

(2)  Aplicarea unei cote standard a taxei pe valoarea adăugată (TVA) asigură buna funcționare a sistemului comun al 
TVA și, prin urmare, ar trebui menținută. 

(3)  Este oportun să se mențină actuala cotă standard minimă de 15 % și să i se confere caracter permanent. 

(4)  Întrucât obiectivul prezentei directive și anume de a stabili o valoare minimă a cotei standard de TVA nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea sau efectele acțiunii, acesta 
poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidia
rității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce 
este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. 

(5)  Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Articolul 97 din Directiva 2006/112/CE se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 97 

Cota standard nu poate fi mai mică de 15 %.” 
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(1) Avizul Parlamentului European din 19 aprilie 2018 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) 
(2) Avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2018 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
(3) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 

11.12.2006, p. 1). 



Articolul 2 

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru 
a se conforma prezentei directive cel târziu până la 1 septembrie 2018. Statele membre comunică de îndată Comisiei 
textul măsurilor respective. 

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de 
o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de 
trimiteri. 

(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor măsuri de drept intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă. 

Articolul 3 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Articolul 4 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Luxemburg, 22 iunie 2018. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
V. GORANOV  
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