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Ref.: Petiția nr. 0629/2013, adresată de Munday Richard Henry, de cetățenie britanică, 
privind dubla impunere în cazul vehiculelor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă faptul că i s-a cerut să plătească TVA-ul de două ori pentru același 
vehicul, achiziționat într-o țară a UE și adus acasă într-o altă țară a UE. El consideră că acest 
lucru contravine celei de-a șasea Directive privind TVA-ul, normelor liberului schimb și 
dreptului internațional. Petiționarul solicită analizarea cazului său, precum și returnarea 
banilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 decembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 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 în care un 
vehicul terestru este vândut unui client care intenționează să ducă acest vehicul într-un alt stat 
membru, TVA-ul va trebui plătit în statul membru de destinație („achiziție intracomunitară”). 
Livrarea intracomunitară corespunzătoare a vehiculului în cauză este scutită de TVA în țara 
de origine conform articolului 138 alineatul (1) și articolului 138 alineatul (2) literele (a) și (b) 
din Directiva TVA. 

                                               
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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Directiva TVA consideră că un vehicul este nou în cazul în care acesta este livrat în termen de 
șase luni de la data primei puneri în folosință sau atunci când a parcurs maximum 6 000 de 
kilometri.

Pe baza legislației UE, dubla impozitare este exclusă.

În cazul în care un dealer auto din Germania livrează o autorulotă nouă unei persoane care 
aduce vehiculul în Regatul Unit, TVA-ul va trebui plătit în Regatul Unit.

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

În ceea ce privește Germania, dispozițiile aplicabile în acest caz sunt articolul 1b alineatul (3), 
articolul 4 nr. 1(b) și articolul 6a alineatul (1) din Legea privind taxa pe valoarea adăugată 
(Umsatzsteuersetz). Conform acestor dispoziții, livrarea unui vehicul nou este scutită de TVA 
în cazul în care acesta este dus într-un alt stat membru. În plus, articolul 25a alineatul (7) nr. 
1(b) din Legea privind taxa pe valoarea adăugată prevede că livrările intracomunitare nu se 
supun impozitării pe baza regimului marjei.

În ceea ce privește Regatul Unit, secțiunea 10 din Legea privind taxa pe valoarea adăugată din 
1994 prevede că TVA-ul se percepe pentru achiziționarea unui nou mijloc de transport dintr-
un alt stat membru. 

Se pare că dubla impozitare în cauză este cauzată fie de acțiunile cumpărătorului, și anume 
faptul că acesta nu a întreprins toate demersurile necesare (nu a informat în mod 
corespunzător dealerul auto și nu a solicitat introducerea unor clauze relevante în contract), fie 
de cele ale dealerului auto (neaplicarea clauzelor contractuale). 

Este posibil, de asemenea, ca dealerul auto german să fi solicitat un cuantum din TVA ca 
garanție, pentru a evita orice risc. În astfel de împrejurări, cumpărătorul va recupera TVA-ul 
de la dealerul auto, în momentul în care dovedește că a informat în mod corespunzător 
autoritățile britanice competente cu privire la noul vehicul pe care l-a adus în Regatul Unit.

În orice caz, legislația germană în materie de TVA permite corectarea declarațiilor de TVA 
eronate și, prin urmare, recuperarea TVA-ului în anumite situații. Această chestiune privește, 
însă, autoritățile naționale și contribuabilul care a declarat și a plătit efectiv TVA-ul 
autorităților respective, adică dealerul auto. Pentru a corecta eventualele erori în ceea ce 
privește TVA-ul pe care cumpărătorul sau dealerul auto le-au comis, cumpărătorul va trebui 
să ia legătura cu dealerul auto. Aspectele care privesc părțile unui contract nu țin de aplicarea 
corectă a Directivei TVA și, prin urmare, nu sunt de competența Comisiei.

Concluzii

În cazul de față, nu este vorba de încălcarea legislației privind TVA de către Germania sau 
Regatul Unit. 


