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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0202/2013, adresată de E.J., de cetățenie germană, privind perceperea 
dublă a impozitului pe cifra de afaceri la achiziționarea unui autoturism nou

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește în Germania, de unde și-a cumpărat un autoturism. Vehiculul a fost 
utilizat cu precădere în Austria. Petiționarul nu a știut, la momentul achiziției, că trebuie să îl 
înmatriculeze în Austria chiar dacă domiciliul principal se afla în Germania. În prezent, el este 
obligat să plătească impozit pe cifra de afaceri în Austria. Autoritățile fiscale germane nu sunt 
dispuse să ramburseze impozitul pe cifra de afaceri plătit în Germania. Potrivit consultanței pe 
care a obținut-o, o astfel de rambursare nu este posibilă în cazul în care există suspiciuni de 
fraudă. Or, petiționarul consideră că nu există o atare suspiciune: mai degrabă, este un caz de 
neglijență sau de eroare. El dorește să știe dacă este posibilă o rambursare în acest caz. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Dispozițiile cu privire la achiziția de autovehicule noi se regăsesc la articolul 2 alineatul (1) 
litera (b) punctul (ii) și la articolul 2 alineatul (2) din Directiva TVA1. În cazul achiziției unui 
autoturism nou sau a unei motociclete noi care este adus(ă) într-un alt stat membru, 
impozitarea TVA are loc în statul de destinație (așa-numita „achiziție intracomunitară”). 
Livrarea intracomunitară corespunzătoare a vehiculului este scutită de TVA în țara de origine, 

                                               
1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată, JO L 347, 11.12.2006.
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conform articolului 138 alineatul (1) și alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva TVA. 

În sensul Directivei TVA sus-menționate, un vehicul este nou în cazul în care livrarea are loc 
în termen de șase luni de la data primei puneri în folosință sau atunci când vehiculul a parcurs 
maximum 6 000 de kilometri.

Pe baza legislației UE, dubla impozitare este exclusă.

În cazul în care un vehicul este livrat în termen de șase luni de la data primei puneri în 
folosință sau dacă a parcurs maximum 6 000 de kilometri de către un contribuabil stabilit în 
Germania unei persoane care aduce vehiculul într-un alt stat membru, Austria, TVA-ul este 
datorat, în principiu, în acest alt stat membru.

Pe baza informațiilor disponibile, principiile menționate mai sus sunt aplicate corect în 
ambele state membre (în cazul de față, Germania și Austria). 

În cazul Germaniei, dispozițiile relevante se regăsesc la secțiunile 1b (3), 4 nr. 1(b) și 6a (1) 
din legea TVA (Umsatzsteuersetz). Conform acestor dispoziții, livrarea unui vehicul nou este 
scutit de TVA în cazul în care acesta este adus într-un alt stat membru. În plus, secțiunea 25a 
(7) nr. 1(b) din legea TVA prevede că livrările intracomunitare nu se supun impozitării pe 
baza regimului marjei.

În cazul Austriei, dispozițiile relevante sunt articolele 1(7), (8) și (9) din anexa (Piața internă) 
la legea TVA [Anhang (Binnenmarkt) zum Umsatzsteuergesetz], care stipulează că achiziția 
unui mijloc de transport nou dintr-un alt stat membru se impozitează în Austria. 

Se pare că problemele invocate sunt fie rezultatul acțiunilor, fie al neaplicării diligenței 
necesare, din partea cumpărătorului (lipsa informării corespunzătoare a dealerului auto și a 
stipulării unor clauze relevante în contract) sau din partea vânzătorului (neaplicarea normelor 
prevăzute în contract). 

Petru a evita orice risc, există posibilitatea ca dealerii auto germani să solicite valoarea TVA 
drept depozit. După primirea documentației necesare de înmatriculare emise de celălalt stat 
membru, care este transmisă de către cumpărător și care dovedește că autovehiculul a fost în cele 
din urmă adus într-un alt stat membru, TVA-ul va fi rambursat de către dealerul auto clientului.

De asemenea, legea germană privind TVA prevede posibilități de corectare a deconturilor de 
TVA eronate și, astfel, de recuperare a TVA-ului în anumite situații. 

Această chestiune însă se soluționează, în mod inevitabil, între autoritățile naționale și partea 
care a declarat și a plătit efectiv TVA autorităților respective, adică dealerul auto. Pentru a 
corecta orice eroare pe care acestea au comis-o cu privire la TVA, cumpărătorul va trebui să 
se adreseze vânzătorului. 

Acest aspect rămâne la latitudinea părților la contract și nu ține de aplicarea corectă a 
Directivei TVA, prin urmare, nu este de competența Comisiei.

Concluzie
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În cazul de față, încălcarea normelor în materie de TVA de către Germania pare a fi exclusă. 


