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Ref.: Petiția nr. 0626/2010, adresată de A. K., de cetățenie poloneză, privind 
impactul negativ al legislației poloneze din domeniul fiscal asupra liberei 
circulații a mărfurilor pe piața internă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că normele fiscale poloneze creează greutăți serioase firmelor poloneze 
care doresc să își comercializeze mărfurile în alte state membre ale Uniunii Europene.
Petiționarul subliniază faptul că normele fiscale birocratice care se aplică în cazul expedierilor 
transfrontaliere de marfă, în și din Polonia, duc deseori la încetarea activităților comerciale.
Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să adopte măsurile necesare în 
vederea stabilirii unor norme fiscale comune la nivel european pentru comerțul transfrontalier 
și astfel, să asigure că autoritățile poloneze aplică principiile Uniunii Europene privind libera 
circulație a mărfurilor pe piața internă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Abolirea frontierelor vamale interne dintre statele Uniunii Europene și introducerea pieței 
interne a determinat impunerea unor obligații de raportare suplimentare contribuabililor care 
efectuează tranzacții în interiorul UE, inter alia cu scopul de a permite statelor membre să 
combată în mod eficient evaziunea de la plata TVA și să controleze exactitatea declarațiilor 
contribuabililor privind tranzacțiile efectuate în interiorul UE.
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei 
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pe valoarea adăugată le impune contribuabililor anumite obligații în vederea asigurării 
îndeplinirii acelor obiective.

Aceste sarcini includ, printre altele, prezentarea separată, în cadrul declarațiilor privind TVA-
ul, a sumei la care se ridică tranzacțiile din interiorul Comunității, precum și prezentarea de 
declarații recapitulative pentru acest tip de tranzacții. Cu privire la aceste declarații, normele 
referitoare la elaborarea acestora sunt reglementate în cadrul Titlului XI Capitolul 6 din 
Directiva 2006/112/CE a Consiliului.
Conform articolului 262 din Directiva 2006/112/CE, fiecare persoană impozabilă identificată
în scopuri de TVA trebuie să depună o declarație recapitulativă pentru tranzacțiile 
intracomunitare în conformitate cu procedurile hotărâte de statele membre. O astfel de 
obligație se impune chiar și în situația unei singure tranzacții.
Statele membre pot opta în ceea ce privește frecvența depunerii declarațiilor recapitulative. În 
general, declarația recapitulativă trebuie elaborată pentru fiecare lună calendaristică în cadrul 
unei perioade care să nu depășească o lună. Totuși, în anumite cazuri, aceste declarații pot fi 
depuse și pentru un trimestru calendaristic sau anual (articolele 263 și 269-271 din 
Directiva 2006/112/CE)

În ceea ce privește Polonia, depunerea declarațiilor recapitulative este reglementată de 
articolul 100 din legea poloneză în materie de TVA din 11 martie 20041. Această lege pare să 
fie în conformitate cu cerințele prevederilor Directivei 2006/112/CE.
Concluzii

Având în vedere cele precizate mai sus, Comisia consideră că legislația UE nu împiedică 
statele membre să impună astfel de cerințe precum cele menționate de către petiționar.

                                               
1 Monitorul Oficial din 2004, nr. 54, punctul 535, astfel cum a fost modificată


