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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1557/2009, adresată de Izabella Mészárosné Györvári, de cetățenie 
maghiară, în numele Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Uniunea pentru 
Protejarea Intereselor Companiilor), privind discriminarea întreprinderilor mici și 
mijlocii din Ungaria și neaplicarea standardelor UE

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că întreprinderile mici și mijlocii din Ungaria ar fi victimele unui tratament 
discriminatoriu din partea autorităților maghiare care ar aplica diferențiat legislația în vigoare 
cu privire la impozitare, finanțare și participare la licitații publice, favorizând astfel 
comportamentul monopolist al companiilor multinaționale. Petiționara critică totodată 
atitudinea băncilor față de întreprinderile mici și mijlocii, susținând că multe dintre acestea nu 
pot obține finanțare și astfel sunt destinate falimentului. Petiționara consideră că autoritățile 
maghiare ar fi deosebit de stricte cu recuperarea impozitelor de la întreprinderile mici și 
mijlocii, tolerând în schimb întârzieri la plată din partea marilor companii. Ea solicită 
Parlamentului European să investigheze diferitele aspecte incriminate și să adopte o rezoluție 
prin care să ceară autorităților maghiare să respecte standardele europene cu privire la 
întreprinderile mici și mijlocii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Petiția, care reflectă opiniile și plângerile petiționarei, ridică diverse probleme juridice 
referitoare la situația întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) din Ungaria în 2009.
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În ceea ce privește situația generală a întreprinderilor din Ungaria, sectorul IMM-urilor a 
înregistrat în 2009 un procent al microîntreprinderilor peste media UE, în timp ce procentul 
întreprinderilor mici și mijlocii a fost, prin urmare, inferior.

Contribuția IMM-urilor la economia maghiară, definită ca procent din valoarea adăugată 
totală, a fost inferioară mediei UE. În schimb, contribuția IMM-urilor la ocuparea forței de 
muncă din Ungaria (71%) a fost superioară comparativ cu media europeană (67 %). În 
sectorul IMM-urilor, există diferențe majore: într-adevăr, în Ungaria există un număr relativ 
ridicat de microîntreprinderi care contribuie la ocuparea forței de muncă (35 %) mai mult 
decât media UE (30 %).

Petiția a ridicat anumite aspecte specifice: întâi de toate, finanțarea întreprinderilor de către 
bănci. Petiția reclamă rezilierea unilaterală a contractelor de creditare de către acestea din 
urmă. Deși împrumuturile acordate consumatorilor sunt supuse reglementărilor UE, cele 
acordate întreprinderilor nu sunt reglementate în mod specific la nivel european. În 
consecință, statele membre au libertatea de a introduce propriile legi referitoare la 
împrumuturile acordate întreprinderilor. Prin urmare, în astfel de situații se aplică normele 
naționale. Dacă acordurile de împrumut sunt reziliate pe baza unei decizii nefondate sau 
neîntemeiate a băncii, atunci întreprinderea are posibilitatea de a face recurs în instanță.

Pe de altă parte, petiția menționează plățile de mică valoare și neefectuarea plăților către 
furnizori atunci când plata trebuie realizată de marile întreprinderi. Comisia a adoptat la 16 
februarie 2011 o nouă directivă1privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților. 
Dispozițiile noii directive includ, printre altele:

 Armonizarea termenului de plată de către autoritățile publice către întreprinderi. 
Autoritățile publice vor trebui să plătească în termen de 30 de zile pentru bunurile și 
serviciile achiziționate și doar în cazuri excepționale în termen de 60 de zile. 

 Libertate contractuală în tranzacțiile comerciale: întreprinderile vor trebui să plătească 
facturile în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care acestea convin în mod 
expres altfel și cu condiția ca acest lucru să nu fie vădit inechitabil. 

 Întreprinderile vor fi în mod automat îndreptățite să pretindă dobânzi pentru efectuarea 
cu întârziere a plăților și vor putea obține o sumă minimă fixă de 40 de euro cu titlu de 
compensare pentru cheltuielile de recuperare. Totodată, întreprinderile pot solicita 
compensații pentru toate celelalte cheltuieli de recuperare rezonabile. 

 Dobânda legală în cazul efectuării cu întârziere a plăților va crește cu cel puțin 8 
puncte procentuale peste dobânda de referință a Băncii Centrale Europene.  
Autoritățile publice nu sunt autorizate să stabilească o dobândă sub acest nivel în cazul 
efectuării cu întârziere a plăților. 

În plus, statele membre pot continua menținerea sau punerea în vigoare a legilor și 
reglementărilor care sunt mai favorabile creditorului decât dispozițiile noii directive. Această 
directivă va trebui transpusă în dreptul național până cel târziu la data de 16 martie 2013.

În ceea ce privește situațiile financiare ale întreprinderilor, petiționarul afirmă că există 
discriminări în aplicarea legislației maghiare privind publicarea situațiilor financiare ale 

                                               
1 Directiva 2011/7/UE.
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societăților. Anumite societăți multinaționale ar fi favorizate în detrimentul IMM-urilor 
maghiare. Cu toate că directivele europene privind contabilitatea impun publicarea situațiilor 
financiare anuale ale societăților, punerea în aplicare a acestei solicitări și, în special, definirea 
și aplicarea sancțiunilor, sunt de competența autorităților maghiare. Prin urmare, invităm 
autorii petiției să se adreseze, întâi de toate, autorităților naționale.

În ceea ce privește piețele publice, petiționarul susține că IMM-urile nu au posibilitatea de a 
participa la procedurile de licitație, întrucât anumiți contractanți sunt autorizați să participe la 
aceste proceduri, în loc să fie excluși, având în vedere comportamentul necinstit al acestora pe 
piață.

În conformitate cu un studiu solicitat de Comisia Europeană și finalizat în 2010 pentru 
perioada 2006-2008, IMM-urile au câștigat în medie 60 % dintre contractele publice peste 
pragul UE în calitate de contractanți principali, ceea ce corespunde unui procent de 34 % din 
valoarea acestor contracte. În Ungaria, 47 % din valoarea acestor contracte a fost atribuită 
IMM-urilor, procent care este mult mai mare decât media UE.1

Comisia Europeană acordă o importanță majoră facilitării accesului IMM-urilor la contractele 
publice, iar în acest sens a publicat un document care include orientări și prin care se 
stabilește modul de aplicare a cadrului juridic în vigoare în vederea facilitării accesului IMM-
urilor, subliniind, în același timp, practicile naționale utile. Acest document este, de 
asemenea, disponibil în limba maghiară2. 

Directivele UE privind achizițiile publice3includ anumite criterii obligatorii de excludere (de 
exemplu operatorii economici implicați în activități de corupție sau fraudă) și alte criterii 
opționale de excludere care pot fi invocate de către autoritățile publice care atribuie 
contractele, spre exemplu erorile ofertanților sau lipsa gravă de corectitudine profesională. 
Aceste criterii de excludere se reflectă în „Legea maghiară privind achizițiile publice” iar 
aplicarea lor revine autorităților contractante individuale.

Comisia are posibilitatea de a iniția procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva unui stat membru în cazul în care acesta încalcă dreptul UE. Petiția nu conține 
elemente care să permită Comisiei luarea unei decizii în acest sens.

În cele din urmă, în ceea ce privește problemele de impozitare, reclamantul critică legislația 
maghiară conform căreia autoritățile pot solicita plata valorii TVA-ului pentru prestația unei 
persoane impozabile, chiar și în cazul în care aceasta nu a primit contrapartida pentru prestația 
sa.

                                               
1 Evaluarea accesului IMM-urilor la piețele de achiziții publice din UE, DG Întreprinderi și Industrie, Raport 
final, septembrie 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf
3 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 
30.4.2004, pp. 114-240). Directiva 2004/17/CΕ a Parlamentului European și a Consiliului 31 martie 2004 de 
coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale (JO L 134, 30.4.2004, p. 1-11330.4.2004). 
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În temeiul articolelor 62 și 63 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată, autoritatea fiscală poate solicita debitorului plata taxei în 
momentul livrării bunurilor sau prestării serviciilor, chiar dacă plata este reportată.

În temeiul articolului 90 din aceeași directivă, în caz de neplată totală sau parțială după 
momentul efectuării operațiunii, baza de impozitare este redusă în mod proporțional în 
condițiile stabilite de statele membre. Totuși, statele membre pot acorda derogări de la această 
dispoziție.

Având în vedere dispozițiile menționate, practica autorităților maghiare descrisă în petiție, 
care constă în solicitarea valorii TVA-ului înainte de plata facturii emise pentru prestație, nu 
pare să constituie o încălcare a Directivei 2006/112/CE. În caz de neplată a facturii, baza de 
impozitare a TVA este redusă conform condițiilor stabilite de statele membre. Totuși, statele 
membre nu sunt obligate să ofere posibilitatea unei astfel de reduceri, întrucât pot acorda 
derogări de la această dispoziție.

Având în vedere cele de mai sus, petiția nu evidențiază aspecte care să permită stabilirea 
existenței unei încălcări a directivei menționate.

Din petiție, nu rezultă că ar exista o încălcare a dreptului comunitar.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 31 mai 2013

Observațiile Comisiei
Autoritățile maghiare au furnizat informații suplimentare în scrisoarea lor din 21.4.2012.

După alegerile din 2010, noul guvern maghiar a adoptat o serie de măsuri care abordează 
preocupările petiționarei. Autoritățile maghiare precizează că niciunul dintre aspectele 
menționate în petiție nu implică responsabilitatea statului maghiar în ceea ce privește 
încălcarea oricărei legislații europene. Petiționara recunoaște, de asemenea, eforturile 
întreprinse de guvernul actual în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri în răspunsul său 
din 5 februarie 2013 către Comisia pentru petiții.

După analizarea răspunsului autorităților maghiare și luarea în considerare a argumentelor 
incluse în acestea, Comisia susține poziția sa anterioară că nu există nicio dovadă care să 
stabilească o încălcare a dreptului UE de către statul maghiar.

Argumentele incluse în scrisoare abordează o serie de aspecte și furnizează un răspuns clar 
către acestea. Unele dintre aceste exemple sunt enumerate în continuare:

Practici neloiale sau fraudulente în afaceri: 

- (plăți efectuate către societăți care de fapt desfășoară parțial activitatea sau deloc): 
Autoritățile maghiare cu adoptat măsuri pentru a aborda această problemă. Printre acestea se 
numără un plan de acțiune care să ajute IMM-urile care se află la finalul lanțului de afaceri să 
fie efectiv plătite. Începând cu 2012 există cerințe de raportare mai stricte. Li se interzice 
proprietarilor fraudulenți de întreprinderi să înființeze o nouă întreprindere timp de 5 ani.
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- (în cadrul procedurilor de achiziții publice): Operatorii economici implicați în astfel de 
practice pot fi excluși, în anumite circumstanțe, de la participarea la o achiziție publică, cu 
condiția ca autoritatea contractantă să se bazeze pe motivele de excludere relevante prevăzute 
la articolul 45 alineatul (2) din Directiva 2004/18/CE sau articolul 54 alineatul (4) din 
Directiva 2004/17/CE. Cu toate acestea, utilizarea motivelor respective de excludere în 
anunțul de participare nu este o obligație, iar autoritatea contractantă poate întotdeauna să 
aleagă să nu excludă societățile care au fost implicate în astfel de practici. Dreptul UE ar fi 
încălcat doar în măsura în care autoritatea contractantă ar interzice participarea societăților 
implicate în practici neloiale sau fraudulente în afaceri în anunțul de participare, dar apoi nu 
ar exclude aceste societăți pe perioada procedurii de achiziții publice. Acest lucru trebuie 
evaluat în funcție de fiecare caz în parte.

TVA: Petiționara a criticat legislația națională privind TVA care impune obligația de a plăti 
TVA-ul menționat pe factură chiar dacă factura nu este plătită de beneficiarul bunurilor sau 
serviciilor.

Cu toate acestea, o astfel de normă nu intră în conflict cu sistemul comun european al TVA. 
Deși în temeiul articolului 90 alineatul (1) din Directiva TVA (Directiva 2006/112/CE), baza 
de impozitare trebuie redusă în caz de neplată totală sau parțială, statele membre pot deroga 
de la norma respectivă în temeiul articolului 90 alineatul (2) și, în astfel de cazuri, pot solicita 
plata TVA-ului în totalitate.

În plus, ca urmare a Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 28 iulie 2011 (C-
274/10, Comisia/Ungaria) Ungaria a trebuit să retragă o normă care a interzis rambursarea 
TVA-ului aferent intrărilor de către administrațiile fiscale în cazul în care tranzacția aferentă 
intrărilor (inclusiv TVA-ul aferent intrărilor) nu a fost decontată de persoana impozabilă. 
Drept urmare, persoanele impozabile pot solicita acum rambursarea acestui TVA aferent 
intrărilor neachitat.

În ceea ce privește perioada în care rambursarea excedentului de TVA trebuie să se efectueze 
către persoanele impozabile, articolul 183 din Directiva TVA permite statelor membre să 
stabilească condițiile acestei rambursări. Cu toate acestea, se pare că condițiile aplicate de 
legislația maghiară, astfel cum sunt comunicate de autoritățile maghiare (rambursarea în 
termen de 75 de zile; și în termen de 30 și 45 de zile în cazul în care excedentul de TVA este 
sub un milion HUF – 3 400 EUR) nu contravin Directivei TVA.

Biroul Fiscal și Vamal Național (BFVN): autoritățile maghiare resping declarațiile referitoare 
la metodele și procedurile BFVN. De asemenea, statisticile susțin punctul de vedere al 
guvernului.

Accesul IMM-urilor la finanțare: Problema a fost percepută de guvern și au fost luate o serie 
de măsuri pentru sprijinirea IMM-urilor. A fost extins programul „cardul Széchenyi”: acesta 
nu mai reprezintă o simplă creditare pe descoperire de cont, ci permite IMM-urilor să își 
finanțeze investițiile și capitalul lor circulant.  În decembrie 2011 a fost semnat un acord cu 
băncile comerciale pentru a pune la dispoziția IMM-urilor o mai mare finanțare. În 2011 au 
fost introduse noi tipuri de microcredite în cadrul programului JEREMIE.


