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Ref.: Petiția nr. 0681/2010, adresată de Mark Sowery, de cetățenie britanică, 
privind taxa pe valoare adăugată aplicată de companiile de telefonie din 
Insulele Canare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge că Telefonica O2 UK, o companie de telefonie mobilă, facturează TVA 
în Insulele Canare. Petiționarul contestă admisibilitatea perceperii de TVA în Insulele Canare 
și solicită, în consecință, efectuarea unei investigații cu privire la această fraudă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 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

Petiția

Petiționarul se referă la faptul că o anumită companie stabilită în Regatul Unit (Telefónica O2 
UK Ltd, numită în continuare „compania”) percepe TVA asupra apelurilor mobile în roaming 
în Insulele Canare. Acesta a explicat companiei faptul că TVA-ul nu este aplicabil pe 
teritoriul Insulelor Canare, iar compania i-a răspuns că, „deși Insulele Canare ca atare sunt 
scutite de TVA, operatorii cu care am încheiat acorduri aleg în schimb să aplice TVA, drept 
care percepem această taxă clienților noștri”. Petiționarul este de părere că acest 
comportament este ilegal.

Observațiile Comisiei
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Petiționarul s-a adresat deja Comisiei referitor la această chestiune. La 30 august 2010, 
serviciile DG TAXUD i-au răspuns în felul următor:

„Deși răspunsul companiei Telefónica O2 UK Ltd este confuz și înșelător, acesta nu pare a fi 
greșit în esență (= în Regatul Unit se achită TVA pentru apelurile de telefonie mobilă în 
roaming către Insulele Canare). Din explicațiile pe care ni le dați, presupunem că serviciile 
de telecomunicații sunt oferite consumatorilor privați din Regatul Unit (nu contribuabililor 
supuși TVA).
Conform Directivei privind TVA-ul (articolele 59a și 59b...), serviciile de telecomunicații 
furnizate de operatorii stabiliți în afara UE (de exemplu în Insulele Canare1) către 
consumatorii privați din interiorul UE sunt taxabile la locul în care acestea sunt de fapt 
utilizate și valorificate. În cazul apelurilor de telefonie mobilă în roaming efectuate de 
rezidenții Regatului Unit către Insulele Canare, TVA-ul se achită așadar în Regatul Unit de 
către furnizorul de servicii de telecomunicații stabilit în afara UE. Furnizorul de servicii 
responsabil de achitarea TVA-ului în Regatul Unit trebuie să se înregistreze, în mod normal, 
în Regatul Unit. În acest caz, Telefónica O2 UK Ltd își asumă probabil această 
responsabilitate în locul furnizorilor din Insulele Canare.
Motivul acestui tratament TVA este evitarea denaturării concurenței pentru companiile de 
telecomunicații stabilite în cadrul UE.
Dacă serviciile de telefonie furnizate unui rezident din Regatul Unit sunt utilizate și 
valorificate efectiv în Insulele Canare (și nu în Regatul Unit), atunci nu se achită TVA în 
Regatul Unit. Cu toate acestea, aceasta este o evaluare concretă care trebuie efectuată de 
administrația TVA a Regatului Unit. Începând cu 2015, chestiunea interpretării va fi 
rezolvată întrucât serviciile de telecomunicații vor fi taxabile acolo unde este stabilit 
consumatorul privat”.
În acest stadiu, Comisia reiterează evaluarea expusă mai sus.

Concluzie
Petiția nu oferă temei pentru nicio măsură juridică pe care Comisia ar putea să o întreprindă în 
mod corespunzător împotriva unui stat membru al UE, întrucât situația reclamată nu pare să 
încalce dreptul UE.

                                               
1 În ceea ce privește TVA-ul, Insulele Canare nu fac parte din UE.


