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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0951/2004, adresată de Jan Dolezal, de naţionalitate polonă, în numele 
„Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu”, privind încălcarea 
dispoziţiilor legislaţiei comunitare de către noile dispoziţii fiscale polone

1. Rezumatul petiţiei

Referindu-se la noile dispoziţii fiscale polone privind bunurile şi serviciile adoptate la 11 
martie 2004, petiţionarul susţine că normele referitoare la garanţii în materie de TVA sunt, în 
mod special, împovărătoare pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi că acestea încalcă 
legislaţia comunitară existentă, în special cea de-a şaptea Directivă a Consiliului 77/388/CE 
privind armonizarea legislaţiile statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 aprilie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 februarie 2006

A. Petiţia.

1. Petiţionarul se referă la Legea polonă privind TVA-ul din 11 martie 2004 (intrată în vigoare 
la 1 mai 2004), în special la articolul 97 (alineatele 5 - 8). Articolul respectiv prevede o 
prelungire a perioadei de restituire a excedentului de TVA la 180 de zile (în loc de perioada 
normală de restituire de 60 de zile sau chiar de doar 25 de zile dacă sunt îndeplinite mai multe 
condiţii) pentru anumiţi contribuabili. În acelaşi timp, dispoziţiile introduc „posibilitatea de a 
fi scutit efectiv de această restricţie prin plata unei garanţii de 250 000 PLN”. Petiţionarul 
consideră că aceste dispoziţii restricţionează libertatea comerţului în interiorul Comunităţii şi 
că încalcă legislaţia comunitară.
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B. Observaţiile Comisiei privind petiţia.

B.1. Legislaţie comunitară.

2. Articolul 18 din cea de-a şasea Directivă privind TVA1 stipulează regulile care 
reglementează exerciţiul dreptului de deducere a TVA. Alineatul 4 prevede următoarele:

„Dacă într-o anumită perioadă fiscală valoarea deducerilor autorizate depăşeşte valoarea 
taxei datorate, statele membre pot fie să acorde o restituire, fie să reporteze excedentul 
pentru următoarea perioadă, pe baza condiţiilor pe care le stabilesc.

Cu toate acestea, statele membre pot să refuze să acorde restituirea sau să raporteze 
excedentul dacă valoarea acestuia este nesemnificativă”.

B.2. Dispoziţiile polone.

3. Articolul 87 din Legea polonă privind TVA-ul (denumită în continuare „legea”) prevede că, 
dacă într-o anumită perioadă fiscală, valoarea deducerilor autorizate de TVA depăşeşte 
valoarea taxei datorate, contribuabilul poate fie să solicite restituirea excedentului de TVA, fie 
să raporteze excedentul pentru perioada următoare. În primul caz, autorităţile fiscale trebuie 
să acorde restituirea în termen de 60 de zile de la data la care contribuabilul prezintă 
declaraţia de venit. Această perioadă este redusă la 25 de zile în cazul în care sunt îndeplinite 
anumite condiţii (descrise la alineatul 6 din articolul respectiv). 

4. Cu toate acestea, articolul 97 din lege prevede o prelungire a perioadei de restituire de până 
la 180 de zile în două cazuri:

(i) pentru contribuabilii aflaţi la începutul unei activităţi impozabile; şi

(ii) pentru contribuabilii care au început astfel de activităţi cu mai puţin de 12 luni înainte de 
notificarea către administraţia fiscală a intenţiei acestora de a se angaja în livrări 
intracomunitare sau în achiziţii intracomunitare.

5. Această perioadă „prelungită” de 180 de zile încetează să se aplice o dată ce contribuabilul 
a prezentat în mod regulat declaraţii de venit pe o perioadă de 12 luni. În acest sens, nu doar 
declaraţiile de TVA ci şi orice alte declaraţii fiscale referitoare la taxele datorate către stat 
sunt luate în considerare, inclusiv cele referitoare la impozitul PE369.906REVIIIv01-00enit al 
particularilor. 

6. Cu toate acestea, perioada „prelungită” nu se va aplica dacă contribuabilul prezintă o 
garanţie sub forma unui avans, o garanţie reală sau o garanţie bancară în valoare de 250 000 
PLN. Contribuabilul poate solicita administraţiei fiscale scutirea de la sau restituirea 
avansului sau a garanţiei la expirarea termenului de 12 luni menţionată anterior la punctul 5.

                                               
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 PE369.906REVIIIv01-00aloarea 
adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, 13.6.1977, p. 1)
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B.3. Jurisprudenţa Curţii CE.

7. Curtea Europeană de Justiţie a interpretat articolului 18 alineatul (4) din cea de-a şasea 
Directivă privind TVA în hotărârea sa în cauza Garage Molenheide1. În această cauză, Curtea 
CE a fost confruntată cu măsurile naţionale care prevedeau obligaţia, cu titlu preventiv, de 
acordare a unui credit de TVA restituibil în cazul în care fie existau motive serioase pentru 
prezumţia de evaziune fiscală, fie exista o datorie de TVA cerută de autorităţile fiscale, 
datoria în cauză fiind contestată de către contribuabil.

8. Curtea a concluzionat că:

(i) reţinerile prevăzute de legislaţia naţională constituie „măsuri de recuperare” care, ca atare, 
nu sunt excluse de articolul 18 alineatul (4) din cea de-a şasea Directivă privind TVA;

(ii) cu toate acestea, măsurile trebuie să respecte principiul proporţionalităţii şi, în consecinţă, 
să nu depăşească cadrul a ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului lor; şi

(iii) revine instanţei naţionale sarcina de a verifica dacă măsurile în cauză şi modalitatea în 
care acestea sunt aplicate de către autorităţile administrative competente sunt proporţionale.

9. În Comisia c. Italia2, Curtea CE a fost din nou pusă în situaţia de a interpreta această 
prevedere. La punctele 32 şi 33 din hotărârea respectivă, Curtea a hotărât următoarele:

„32. Rezultă din exprimarea precisă de la articolul 18 alineatul (4) din cea de-a şasea 
directivă, în special din expresia privind condiţiile pe care le stabilesc, că statele membre au 
o anumită libertate de mişcare în ceea ce priveşte determinarea condiţiilor pentru restituirea 
excedentului de TVA.

33. Cu toate acestea, deoarece restituirea excedentului de TVA este unul dintre factorii 
fundamentali care garantează aplicarea principiului neutralităţii sistemului comun privind 
TVA, condiţiile stabilite de către statele membre nu pot submina acest principiu prin 
împovărarea contribuabilului, parţial sau total, cu plata TVA-ului”.

C. Concluzii. 

10. Prin prisma acestor hotărâri, se pare că întrebarea cu privire la prezenta petiţie este aceea 
dacă măsurile poloneze privind perioada „prelungită pentru restituirea excedentului de TVA” 
sunt sau nu proporţionale. Comisia va contacta autorităţile poloneze pentru a primi opiniile lor 
cu privire la acest subiect. În lumina acestor informaţii, Comisia va decide viitoarele acţiuni 
care se impun.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 3 iulie 2006
                                               
1 Hotărârea din 18 decembrie 1997 în cauzele conexate C-286/94, C-340/95, C-401/95 şi C-47/96.

2 Hotărârea Curţii din 25 octombrie 2001 în cauza C-78/00.

Adlib Express Watermark



PE369.906v04-00 4/5 CM\770864RO.doc

RO

Ca urmare a reuniunii Comisiei pentru petiţii care a avut loc la 22-23 februarie 2006, i s-a 
solicitat DG TAXUD să prezinte informaţii suplimentare privind această petiţie. Membrii 
comisiei par să fie, în principal, interesaţi să cunoască care este starea de fapt a examinării 
efectuate de către Comisia Europeană cu privire la Legea poloneză privind taxa 
PE369.906REVIIIv01-00aloare adăugată. Asta deoarece petiţionarul, dl. Dolezal, a alertat 
Parlamentul cu privire la o presupusă incompatibilitate generală a acestei legi cu cea de-a 
şasea Directivă privind TVA, fără să ofere informaţii suplimentare cu privire la acest aspect1. 

DG TAXUD a precizat că examinează, în prezent, nu doar Legea poloneză privind TVA-ul ci 
şi alte legi privind TVA-ul în vigoare în celelalte state membre care s-au alăturat Uniunii 
Europene de la 1 mai 2004. În contextul acestei analize, DG TAXUD a solicitat informaţii din 
partea câtorva dintre statele membre în cauză cu privire la diferite aspecte particulare din 
legislaţiile în cauză.

Dacă, în urma activităţii de monitorizare derulate de DG TAXUD, se constată o încălcare a 
legislaţiei comunitare, Comisia îşi va asuma rolul de gardian al tratatelor stabilit la articolul 
211 din Tratatul CE.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007

Parlamentul European a solicitat Comisiei să prezinte un raport privind starea de fapt a acestei 
petiţii. În acest sens, DG TAXUD notează că:

- în răspunsul din 14 decembrie 2006 la scrisoarea de comunicare formală trimisă de către 
Comisie la 18 octombrie 2006, autorităţile poloneze au considerat că legislaţia poloneză se 
conforma legislaţiei comunitare; din acest motiv, DG TAXUD a hotărât continuarea 
procedurii de încălcare a dreptului comunitar;

- la 14 iunie 2007, la Varşovia, a avut loc o reuniune pachet privind încălcările dreptului 
comunitar între oficialii DG TAXUD şi autorităţile poloneze, în cadrul căreia acestea au 
informat serviciile Comisiei că, în ciuda răspunsului la scrisoarea de notificare formală, 
acestea au acceptat până la urmă poziţia Comisiei, un proiect de lege de amendare a 
legislaţiei actuale fiind în curs de adoptare;

- la 27 august 2007, a fost trimis un e-mail Reprezentanţei Permanente a Poloniei cerând 
informaţii cu privire la starea de fapt a proiectului de lege;

- la 31 august 2007 autorităţile poloneze au răspuns precizând că proiectul aştepta a doua 
lectură în Parlament, dar că nu exista nicio certitudine cu privire la un calendar pentru 
acesta;

- în lumina acestui ultim răspuns, serviciile Comisiei au decis continuarea procedurii prin 
trimiterea unei scrisori suplimentare de notificare formală.

                                               
1 Pe lângă aceasta, dl. Dolezal a indicat, de asemenea, un aspect particular al Legii poloneze privind TVA-ul 

care, în opinia sa, ar putea determina o încălcare a legislaţiei comunitare. Acest aspect a fost deja tratat de 
către Comisie în prima sa comunicare privind această petiţie, din 19 septembrie 2005.
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6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Parlamentul European a solicitat Comisiei să prezinte un raport privind starea de fapt a acestei 
petiţii. În acest sens, Comisia confirmă următoarele:

- la 1 februarie 2008, Comisia a trimis scrisoarea suplimentară de notificare formală în care 
se stabileşte neconformitatea cu dreptul comunitar a articolului 95 alineatul (7) din Legea 
poloneză privind TVA-ul, care instituie o garanţie de 250 000 de PLN (62 000 EUR) 
pentru a evita aplicarea perioadei de restituire de 180 de zile prevăzută la alineatul (5) din 
acelaşi articol, care se aplica indiferent de riscul real la care era expusă Trezoreria Publică 
şi indiferent de mărimea şi situaţia contribuabilului, nu este conformă cu dreptul 
comunitar;

- la 1 aprilie 2008, autorităţile polone au trimis răspunsul la scrisoarea de notificare formală 
în care se precizează că perioada de 180 de zile de restituire a TVA-ului nu poate fi 
considerată disproporţionată în sine. Acestea au informat, de asemenea, faptul că au fost 
deja demarate procedurile pentru introducerea unui nou sistem de securitate;

- Curtea Europeană a stabilit în hotărârea în Cazul C-25/07 (Alicja Sosnowska) din 10 iulie 
2008 faptul că dispoziţiile polone care extind de la 60 la 180 de zile perioada acordată 
administraţiei fiscale naţionale pentru rambursarea excedentului de TVA unei categorii de 
contribuabili, cu excepţia cazului în care persoanele respective creează un depozit de 
garanţie cu o valoare de până la 250 000 PLN, nu sunt conforme cu cea de-a Şasea 
Directivă privind TVA şi principiul proporţionalităţii;

- la 15 decembrie 2008, serviciile Comisiei au trimis autorităţilor polone scrisoarea 
administrativă prin care solicită informaţii detaliate (inclusiv textele legislative) referitoare 
la măsurile avute în vedere pentru a respecta legislaţia comunitară astfel cum a fost 
interpretată de Curte în Cazul C-25/07;

- la 10 februarie 2009, autorităţile poloneze au informat Comisia cu privire la faptul că 
articolul 97 alineatele (5)-(8) din Legea poloneză privind TVA-ul a fost abrogat prin Actul 
de modificare din 7 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 209 din 28.11.2008, poziţia 
1320). În prezent, nu există nicio obligaţie de a plăti depozitul de garanţie pentru a evita 
aplicarea perioadei de 180 de zile pentru rambursarea TVA-ului. Amendamentul a intrat 
în vigoare la 1 decembrie 2008. 

Prin urmare, având în vedere ultimul răspuns, Comisia va propune închiderea procedurii de 
încălcare a legislaţiei (IN/C/06/2319).
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