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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1264/2009, adresată de D. D., de cetățenie bulgară, în numele societății 
„Lessil JSC”, însoțită de 2 semnături, privind regimul de impozitare și TVA din 
Bulgaria și presupusa încălcare a legislației Uniunii Europene aplicabile în acest 
domeniu

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la problemele pe care societatea menționată mai sus le-a avut din 
cauza nerespectării de către autoritățile bulgare a directivelor Uniunii Europene privind TVA-
ul, în special Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoare 
adăugată și cea de-a Șasea Directivă (77/388/CEE) a Consiliului privind armonizarea 
legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri. În acest context, 
acesta precizează că, înainte de aderare, în anumite cazuri, legislația bulgară în domeniul 
TVA-ului a conferit autorităților fiscale opțiunea de a refuza beneficiarului dreptul de a 
deduce TVA-ul în cazul tranzacțiile impozabile și că situația nu s-a schimbat de atunci. Prin 
urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să ia măsurile necesare pentru a se 
asigura că autoritățile fiscale bulgare își adaptează procedurile administrative în vederea 
respectării legislației Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarul consideră că practica administrativă rezultată din aplicarea articolului 70 alineatul 
(5) din Legea bulgară privind TVA-ul (denumită în continuare „ZDDS”) contravine 
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dispozițiilor Uniunii Europene în domeniu.

Legea prevede că dreptul de deducere a TVA-ului nu se aplică în cazul unui impozit facturat 
ilegal (în mod nejustificat). Conform autorităților bulgare, este și cazul situației în care se 
constată că operațiunea care a dus la emiterea unei facturi nu a avut loc, în realitate. 
Administrația poate ajunge la o astfel de concluzie pe baza elementelor colectate cu ocazia 
verificărilor efectuate la furnizori (personalul angajat, calificarea personalului, documentele 
de transport etc.).

Observațiile Comisiei

În temeiul articolului 203 din Directiva 2006/112/CE1 (denumită în continuare „Directiva 
TVA”), TVA-ul este datorat de orice persoană care menționează această taxă pe o factură. 

Totuși, Curtea de Justiție consideră că exercitarea dreptului de deducere prevăzut la articolul 
168 litera (a) din Directiva TVA se limitează doar la taxele datorate, și anume la taxele care 
corespund unei operațiuni supuse TVA-ului, sau achitate în măsura în care acestea erau 
datorate2. Dreptul de deducere nu se extinde și la taxa datorată exclusiv faptului că a fost 
menționată pe factură. Conform Curții de Justiție, această interpretare permite prevenirea 
fraudei fiscale, care ar fi facilitată în cazul în care ar putea fi dedusă orice taxă facturată.

Prin urmare, în cazul în care livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor care fac obiectul 
facturii nu a avut loc, destinatarul sau cumpărătorul nu are dreptul la deducerea TVA-ului care 
figurează pe factura respectivă. Dacă, totuși, deducerea a avut loc, aceasta trebuie 
regularizată, în conformitate cu articolul 184 din Directiva TVA3.

Articolul 70 alineatul (5) din ZDDS oferă administrației fiscale opțiunea de a refuza dreptul 
de deducere în cazul în care constată, pe baza elementelor de probă colectate de ea însăși, că 
tranzacția care a dus la emiterea facturii nu s-a realizat. O astfel de aplicare a dispozițiilor 
naționale în acest sens nu pare să contravină reglementărilor UE în materie de TVA. 

Totuși, Comisia nu se poate pronunța dacă probele care indică nerealizarea tranzacției, pe care 
se bazează administrația într-un caz concret, cum este cazul petiționarului, sunt suficiente sau 
pertinente. Această apreciere nu poate fi făcută decât de administrația fiscală a statului 
membru, sub controlul jurisdicției naționale.

În sfârșit, contrar celor afirmate de petiționar, legislația națională prevede proceduri de 
regularizare în cazul unei taxe facturate în mod nejustificat. Articolele 78, 115 și 116 din 
ZDDS se aplică în cazul modificării bazei impozabile, anulării unei livrări sau în cazul unei 
erori de facturare.

Concluzie

                                               
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, p. 1.
2 Hotărârea Curții de Justiție din 13 decembrie 1989, Genius Holding, cauza C-342/87, Rec., p. 4227, punctul 13. 
3 Ibid., punctul 16. Cf., de asemenea, Hotărârii Curții de Justiție din 19 septembrie 2000, Schmeink & Cofreth, cauza C-

454/98, Rec., p. I-6973.
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Faptele prezentate nu permit constatarea unei încălcări a dreptului comunitar. 


