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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0418/2006, prezentată de Danuta Wilinska, de naţionalitate poloneză, privind 
incompatibilitatea legii fiscale poloneze cu prevederile Primei directive a Consiliului 
67/227/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele 
pe cifra de afaceri şi ale celei de-a Şasea directive a Consiliului 77/388/CEE privind 
armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri –
sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara susţine că prevederile legislaţiei fiscale poloneze sunt incompatibile cu prevederile 
directivelor UE privind TVA-ul şi se referă, în special, la articolul 2 din Prima directivă, care 
prevede că principiul sistemului comun de taxă pe valoarea adăugată implică aplicarea la 
bunuri şi servicii a unei taxe generale pe consum exact proporţională cu preţul bunurilor şi 
serviciilor, indiferent de numărul de tranzacţii care au loc în procesul de producţie şi 
distribuţie înainte în etapa la care este percepută taxa, şi la articolul 17 din a Şaptea directivă 
privind originea şi câmpul de aplicare a dreptului de deducere. În consecinţă, petiţionara, care 
consideră că a fost victima acestei incompatibilităţi, solicită Parlamentului European să 
cerceteze faptele prezentate în petiţia sa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 28 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2007.

Petiţia

Legislaţia naţională

1. Conform articolului 43, alineatul (1), paragraful (2) din Legea poloneză privind TVA-
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ul1 (denumită în continuare „Legea”), în legătură cu alineatul (2) din aceasta, livrarea
unei clădiri, sau a unei părţi din aceasta, efectuată de către o persoană plătitoare de 
impozit este scutită de TVA în cazul în care furnizorul nu a avut voie să deducă TVA-ul 
plătit la achiziţionarea acesteia.

2. Cu toate acestea, conform articolului 43, alineatul (6) din Lege, scutirea nu se aplică în 
cazul în care furnizorul a suportat cheltuieli cu lucrări efectuate asupra clădirii, care 
depăşesc 30% din valoarea acesteia, şi dacă acelaşi furnizor:

(i)  a avut dreptul să deducă TVA-ul perceput pentru lucrări;
(ii) a utilizat clădirea în scopurile unei activităţi impozabile pentru o perioadă de cel 

puţin cinci ani.  

3. Articolul 109, alineatul (5) din Lege stabileşte că în cazul în care o persoană plătitoare 
de impozit a prezentat o declaraţie de impunere în care apărea o sumă de TVA 
deductibil mai mare decât cea la care are dreptul, autorităţile fiscale vor stabili suma 
corectă a TVA-ului deductibil şi vor impune o „suprataxă” echivalentă cu 30% din suma 
supraestimată.

Faptele

4. Petiţionara este o cetăţeană poloneză care conduce o societate privată (denumită în 
continuare „societatea”) în statul membru respectiv. Societatea este calificată drept 
persoană plătitoare de impozit din punctul de vedere al TVA-ului. 

5. În 2005, societatea a achiziţionat un bun imobiliar care a fost afectat activităţii sale 
economice. Furnizorul a declarat în faţa Notarului că nu au fost îndeplinite condiţiile 
prevăzute de Legea poloneză privind TVA-ul pentru a se aplica scutirea de TVA. 
Aceasta s-a întâmplat deoarece furnizorul efectuase lucrări asupra proprietăţii care 
depăşeau 30% din valoarea acesteia şi ulterior dedusese TVA-ul perceput pentru 
acestea.

6. În consecinţă, TVA-ul a fost perceput de furnizor şi ulterior dedus de societate. Cu toate 
acestea, în timpul unui control fiscal efectuat ulterior, autorităţile fiscale au ajuns la 
concluzia că lucrările efectuate asupra clădirii nu depăşiseră, de fapt, 30% din valoarea 
acesteia. Astfel, livrarea clădirii a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a fi scutită 
de TVA. 

7. În urma controlului respectiv, societatea a fost evaluată:

(i) pentru a plăti autorităţilor fiscale TVA-ul care fusese dedus la achiziţionarea bunului 
imobiliar;

(ii) pentru a plăti suprataxa la care se referă punctul 3 de mai sus.

8. Petiţionara consideră că scutirea prezentată în articolul 43, alineatele (1), (2) şi (6) din 
Lege contravine dreptului comunitar, deoarece aceasta nu respectă principiul siguranţei 
juridice. Aceasta se datorează faptului că achizitorul bunului imobiliar trebuie să se 

  
1 „Actul privind taxa pe bunuri şi servicii” din 11 martie 2004.
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bazeze pe declaraţiile făcute de furnizor cu privire la aplicabilitatea scutirii de TVA, 
neavând mijloace reale pentru a verifica acurateţea acestora.

9. În plus, achizitorul consideră că suprataxa de 30% prevăzută la articolul 109 alineatul 
(5) din Lege încalcă dreptul comunitar. Aceasta se datorează faptului că această 
prevedere nu are o bază în prevederile comunitare armonizate referitoare la TVA şi este, 
în mod clar, disproporţionată.

Dreptul comunitar

10. Articolul 13 alineatul (B) litera (c) din a Şasea directivă privind TVA-ul1, care este 
partea fundamentală a legislaţiei comunitare în domeniul TVA-ului, prevede 
următoarele:

„Fără a aduce atingere altor dispoziţii comunitare, statele membre scutesc, în anumite 
condiţii pe care le stabilesc în scopul asigurării aplicării corecte şi directe a unor 
asemenea scutiri şi al prevenirii oricăror posibile cazuri de evaziune, fraudă sau abuz, 
următoarele:
(…)
(c) livrările de bunuri utilizate în totalitate pentru o activitate scutită în temeiul 
prezentului articol sau în temeiul articolului 28 alineatul (3) litera (b), dacă aceste 
bunuri nu au dat naştere unui drept de deducere, sau livrările de bunuri la a căror 
achiziţie sau fabricaţie taxa pe valoarea adăugată nu a devenit deductibilă în temeiul 
articolului 17 alineatul (6);
(…)”.

11. Articolul 22 din a Şasea directivă privind TVA-ul prevede „obligaţiile debitorilor”. 
Conform alineatului (4), literele (a) şi (b) din aceasta, fiecare persoană plătitoare de 
impozit va prezenta o declaraţie periodică în care vor apărea toate informaţiile necesare 
pentru a calcula taxa care a devenit impozitabilă şi deducerile care trebuie efectuate.

12. Directiva nu se referă în mod special la nicio suprataxă care trebuie impusă persoanelor 
plătitoare de impozit care nu depun o declaraţie corectă de TVA. Cu toate acestea, 
articolul 22 alineatul (8) din aceasta permite statelor membre să impună „alte obligaţii 
pe care le consideră necesare pentru perceperea şi colectarea corectă a taxei şi pentru a 
preveni frauda”, supuse cerinţei privind tratamentul egal pentru tranzacţiile interne şi 
cele intracomunitare şi cu condiţia ca acestea să nu dea naştere unor formalităţi
transfrontaliere.     

Poziţia Comisiei

Scutirea pentru livrările de bunuri imobiliare

13. Comisia constată că se întâmplă destul de frecvent ca tratarea corectă a TVA-ului în 
  

1 A Şasea directivă a Consiliului 77/388/CEE din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor 
membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată: baza 
unitară de evaluare (JO L 145, 13.6.1977, p. 1).
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cazul unei livrări de bunuri sau servicii să depindă de anumiţi factori care pot fi evaluaţi 
şi cunoscuţi doar de către furnizor. Fie că acesta acţionează sau nu în calitate de 
persoană plătitoare de impozit, locul în care este stabilit sau statutul său de organism 
public sau de instituţie recunoscută în scopuri de TVA sunt exemple clare ale acestei 
situaţii.

14. În ceea ce priveşte scutirea prevăzută la articolul 13 alineatul (B) litera (c) din a Şasea 
directivă privind TVA-ul, este inerent prevederii în cauză că aplicarea acesteia va 
depinde de circumstanţe care aparţin sferei furnizorului. Într-adevăr, acesta este singurul 
care poate evalua dacă a avut sau nu dreptul să deducă TVA-ul plătit la achiziţionarea 
bunului, achizitorul trebuind să aibă încredere în declaraţia sa în această privinţă.

14bis. Bineînţeles, statele membre vor trebui să elaboreze un mecanism de corectare a tuturor 
taxelor percepute în mod necorespunzător ca urmare a unei declaraţii incorecte din 
partea furnizorului. Se face referire la punctele 16 et seq de mai jos.

15. Sub rezerva celor de mai sus, Comisia înaintează ideea că, în cadrul prezentei petiţii, a 
devenit evident că anumite caracteristici ale actualului sistem privind TVA-ul care se 
aplică în Polonia în cazul livrărilor de bunuri imobiliare nu par să fie conforme cu 
prevederile celei de-a Şasea directive privind TVA-ul. Din acest motiv, serviciile 
Comisiei au luat legătura cu autorităţile poloneze pentru a solicita mai multe informaţii 
cu privire la acest subiect.

Corectarea deducerii TVA-ului

16. În ceea ce priveşte acest al doilea element, trebuie reţinut faptul că Curtea Europeană de 
Justiţie a clarificat deja în mai multe hotărâri faptul că dreptul de a deduce TVA-ul poate 
fi exercitat numai cu privire la taxele datorate. În consecinţă, dacă TVA-ul a fost 
perceput din greşeală la o livrare, achizitorul nu va avea dreptul să deducă taxa, 
indiferent dacă i-a plătit sau nu taxa furnizorului1. În aceste condiţii, autorităţile fiscale 
vor avea dreptul să corecteze orice sumă dedusă în mod nejustificat.

17. Cu toate acestea, legislaţia naţională trebuie să permită rectificarea sumelor percepute 
din greşeală. Aceasta presupune că furnizorul trebuie să îi înapoieze achizitorului suma 
facturată greşit şi că autorităţile fiscale trebuie să îi ramburseze suma furnizorului2. 
Corectarea deducerii nu va presupune deci nicio pierdere financiară pentru achizitor.

17bis. Serviciile Comisiei vor lua legătura cu autorităţile poloneze pentru a solicita informaţii 
despre mecanismele de rectificare a sumelor percepute din greşeală. Într-adevăr, deşi 
aceste mecanisme nu sunt tratate în a Şasea directivă privind TVA-ul, din jurisprudenţa 
stabilită reiese că statele membre trebuie să le asigure.

Suprataxa de 30%

18. Suprataxa de 30% prevăzută la articolul 109, alineatul (5) din Lege, este supusă unei 

  
1 A se vedea, inter alia, hotărârea Curţii CE din 13 decembrie 1989 în cauza C-342/87, Genius Holding.
2 A se vedea Avizul emis la 8 iunie 2006 în cauza C-35/05 de către avocatul general Sharpston, alineatul 65.
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chestiuni preliminare, în prezent pendinte în faţa Curţii1. În observaţiile sale scrise în 
această cauză, Comisia a înaintat următoarele idei:

(i) în principiu, a Şasea directivă privind TVA-ul nu exclude o măsură de acest gen, 
constând dintr-o suprataxă destinată penalizării unei nerespectări a obligaţiei de a 
depune o declaraţie de TVA corectă şi prevenirii neregulilor în declararea TVA-ului;

(ii) cu toate acestea, principiul proporţionalităţii este aplicabil unei astfel de măsuri; 

(iii) organul naţional de jurisdicţie are sarcina de a analiza dacă măsura în cauză şi modul 
în care este aplicată aceasta de către autoritatea administrativă competentă sunt sau nu 
proporţionale. În acest sens, organul naţional de jurisdicţie va trebui să ia în 
considerare, inter alia,
- dacă suprataxa ia sau nu în considerare impactul bugetar al neregulii pe care 

intenţionează să o penalizeze;
- dacă există sau nu o intenţie şi un scop real de a induce în eroare autorităţile 

fiscale şi de a comite o fraudă fiscală.

19. Cu toate acestea, trebuie observat că faptele disputei dezbătute în cauza pendinte în faţa 
Curţii s-au produs înainte de aderarea Poloniei la Uniunea Europeană. În consecinţă, 
există o probabilitate reală ca această Curte de Justiţie să decidă că nu are jurisdicţia 
necesară pentru a răspunde la întrebările adresate de Curtea la care se face referire.

20. Din acest motiv, Comisia nu intenţionează să aştepte hotărârea în cauza menţionată 
anterior. Dimpotrivă, în scurt timp, ea va lua legătura cu autorităţile poloneze pentru a 
solicita informaţii cu privire la acest subiect.

Concluzie

Comisia va lua legătura cu autorităţile poloneze pentru a solicita informaţii:

(i) despre scutirea de TVA aplicată livrărilor de bunuri imobiliare;

(ii) despre mecanismul de rectificare a sumelor percepute din greşeală; şi
(iii) despre suprataxa de 30% stabilită la articolul 109, alineatul (5) din Legea poloneză 

privind TVA-ul.    

şi va informa Comisia cu privire la constatările sale.

  
1 Cauza C-168/06, Ceramika Parady.
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