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Ref.: Petiția nr. 0458/2010, adresată de Garbiș Vincențiu Kehaiyan, de cetățenie 
română, în numele Asociației pentru prevenirea abuzurilor fiscale, privind 
impozitarea persoanelor fizice care vând în mod repetat bunuri imobiliare în 
România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul arată că persoanele fizice care vând în mod repetat bunuri imobiliare în România 
sunt tratate din punct de vedere fiscal în mod similar cu persoanele juridice care desfășoară 
activități comerciale. Petiționarul consideră că încadrarea este eronată, persoanele fizice aflate 
în situații similare cu a sa trebuind să fie considerate persoane care își exploatează bunurile 
din patrimoniu. El susține că, astfel, se află în situația de a plăti o taxă pe valoarea adăugată 
(TVA) de 19 % și consideră că situația ar contrazice Directiva 2006/112/CE a Consiliului 
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, care specifică faptul că o persoană 
trebuie să aibă o activitate economică pentru a fi supusă plății TVA. Petiționarul critică, de 
asemenea, poziția autorităților române care susțin că legea referitoare la perceperea TVA se 
aplică din momentul intrării în vigoare în 2002, argumentând că ea nu putea fi aplicată în acel 
moment, deoarece nu existau prevederi privind înregistrarea persoanelor fizice plătitoare de 
TVA în registrul fiscal sau procedură de înregistrare pentru perioada 2002-2007. Potrivit 
petiționarului, această situație a condus la aplicarea retroactivă a TVA cu penalizări 
considerabile și cere Parlamentului European să solicite opinia Curții Europene de Justiție 
pentru clarificarea situației.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011
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În România, se percepe TVA atunci când persoanele fizice vând mai mult de o clădire nouă 
pe an; vânzările ulterioare sunt scutite de la plata TVA numai în cazul în care acestea nu 
reflectă o activitate economică.

Petiționarul susține că aceasta este o încălcare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 
noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 (denumită în 
continuare „Directiva TVA”), care precizează că, pentru a fi plătitoare de TVA, o persoană 
trebuie să fie implicată într-o activitate economică. Acesta afirmă că persoanele fizice care 
cedează bunuri imobiliare ar trebui să fie considerate ca exploatându-și pur și simplu bunurile 
din patrimoniu. Petiționarul critică, de asemenea, poziția autorităților române care susțin că 
legea referitoare la perceperea TVA se aplică din momentul intrării în vigoare în 2002, 
argumentând că ea nu putea fi aplicată în acel moment, deoarece nu existau prevederi privind 
înregistrarea persoanelor fizice plătitoare de TVA în registrul fiscal sau procedură de 
înregistrare pentru perioada 2002-2007. El susține că această situație a condus la aplicarea 
retroactivă a TVA cu penalizări considerabile.

OBSERVAȚIILE COMISIEI PRIVIND PETIȚIA 

Impunerea TVA-ului

Autoritățile române au consultat recent Comitetul TVA cu privire la compatibilitatea între 
dreptul UE și perceperea de TVA de la persoane fizice care vând bunuri imobile în mod 
regulat. Acestea au afirmat, inter alia, următoarele:

În prezent, în România se înregistrează un număr de cazuri în care persoane fizice vând 
bunuri imobile (clădiri și terenuri construibile noi) în mod regulat, fără însă a fi înregistrate ca 
plătitoare de TVA, susținând că nu sunt angajate în tranzacții comerciale. În conformitate cu 
legislația română în vigoare, vânzarea de clădiri și terenuri de către persoane fizice nu intră 
sub incidența plății TVA în cazul în care bunurile în cauză au fost utilizate de către vânzători 
în scopuri personale sau dacă vânzătorii efectuează doar tranzacții ocazionale cu bunuri pe 
care nu le-au utilizat în scopuri personale. În baza legislației române, atunci când persoanele 
fizice vând bunuri imobile pentru a obține din acestea un venit prin operațiuni cu caracter de 
continuitate, ele devin persoane impozabile. 

Chestiunea a fost discutată în Comitetul TVA la 8 decembrie 2010. 
Serviciile Comisiei au fost de părere că este corect să se perceapă TVA în aceste cazuri, din 
motivele expuse în cele ce urmează. Delegațiile naționale par să fi adoptat această abordare.

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva TVA prevede că livrarea de bunuri efectuate 
cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acționează 
ca atare este supusă plății TVA.

Conceptul de „persoană impozabilă” este bine definit de Directiva TVA. În conformitate cu 
articolul 9 alineatul (1), persoană impozabilă înseamnă orice persoană care, în mod 
independent, desfășoară în orice loc orice activitate economică, indiferent de scopul sau 
rezultatele activității respective. Aceasta include inter alia exploatarea bunurilor corporale sau 
                                               
1 JO L 347, 11.12.2006, p. 1, astfel cum a fost modificată.
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necorporale în scopul obținerii de venituri cu caracter de continuitate. Astfel, conceptul de 
persoană impozabilă, astfel cum este definit în dreptul UE, este foarte general. 
Referitor la expresia „persoană impozabilă care acționează ca atare”, în temeiul 
jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare: Curtea), o 
persoană impozabilă acționează în această calitate atunci când efectuează operațiuni în cadrul 
activității sale impozabile. 
Potrivit jurisprudenței sale constante, analiza definițiilor de „persoană impozabilă” și 
„activități economice” evidențiază sfera extinsă de aplicare a noțiunii de activități economice 
și caracterul obiectiv al acestei noțiuni, în sensul că activitatea este considerată ca atare, 
independent de scopurile sau de rezultatele sale1. 
O persoană impozabilă acționează în mod independent în cazul în care suportă riscul 
economic pe care îl presupune activitatea sa și nu este legată prin nicio legătură juridică care 
dă naștere unui tip de relație de interdependență, în conformitate cu prevederile articolului 10 
din Directiva TVA. 

Pare incontestabil faptul că persoanele fizice care vând în mod regulat bunuri imobile (clădiri 
și terenuri construibile) ai căror proprietari sunt livrează bunuri cu titlu oneros și realizează 
această activitate în mod independent și cu titlu oneros. Mai mult, cu toate că trebuie luate în 
considerare circumstanțele specifice ale fiecărui caz, putem afirma că, în principiu, conceptul 
de „activitate economică” include vânzarea de imobile sau terenuri construibile cu caracter de 
continuitate; de fapt, în acest context, termenul „exploatarea”, în sensul articolului 9 alineatul 
(1) al doilea paragraf, se referă, în conformitate cu principiul neutralității sistemului comun al 
taxei pe valoarea adăugată, la toate operațiunile, indiferent de forma lor juridică, prin care se 
urmărește obținerea de venituri cu caracter de continuitate2.

În lumina celor de mai sus, se poate concluziona că, în principiu, orice persoană care vinde 
imobile sau terenuri construibile în mod regulat acționează ca persoană impozabilă, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva TVA, și desfășoară activități economice 
prin livrarea bunurilor cu titlu oneros. Drept urmare, astfel de operațiuni sunt supuse TVA. 
Simplul fapt că persoana respectivă nu ales să se înregistreze ca persoană impozabilă nu are 
nicio relevanță în această privință. Prezumția - relativă - din legislația română în materie de 
TVA, potrivit căreia orice persoană care vinde mai mult de o proprietate imobilă nouă pe an 
este o persoană impozabilă care acționează ca atare, pare să fie rezonabilă.

Cu toate acestea, în cadrul întrunirii Comitetului TVA, serviciile Comisiei au atras atenția 
delegațiilor asupra cauzelor comune C-180/10 și C-181/10 Jarosław Słaby, în care a fost 
adresată Curții de Justiție, la 9 aprilie 2010, o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare 
în legătură cu un subiect similar. Pin urmare, este recomandat să se aștepte hotărârea în aceste 
cauze, înainte să se adopte o poziție finală pe această temă.

Retroactivitatea

Petiționarul contestă, de asemenea, aplicarea măsurii menționate anterior pentru perioada 

                                               
1 A se vedea hotărârea Curții din 12 ianuarie 2006 în cauzele comune C-354/03, C-355/03 și C-484/03 Optigen, 
punctul 43.
2 A se vedea hotărârea Curții în cauza C 8/03 BBL, punctul 36. De asemenea, a se vedea cauza C 186/89 Van 
Tiem, punctul 18; cauza C-306/94 Régie dauphinoise, punctul 15; și cauza C-77/01 EDM, punctul 48.
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2002-2007; acesta susține că măsura contravine legislației în vigoare la momentul respectiv, 
din moment ce, la acea perioadă, se pare că nu existau prevederi care să permită persoanelor 
fizice plătitoare de TVA să se înscrie în registrul fiscal și nici proceduri de înregistrare. În 
opinia sa, acest lucru se traduce prin impunerea retroactivă a TVA.

În conformitate cu jurisprudența constantă, atunci când dispozițiile naționale intră în domeniul 
de aplicare a dreptului UE, este de competența instituțiilor UE și a Curții de Justiție să verifice 
compatibilitatea respectivelor prevederi cu drepturile fundamentale a căror respectare este 
garantată de Curte, inclusiv dreptul de proprietate1.
În schimb, Curtea nu are nicio competență, asemenea Comisiei, în legătură cu prevederi 
naționale care nu intră în domeniul de aplicare a dreptului UE2.

Este clar că pretinsa aplicare retroactivă a prevederii românești cu privire la TVA pentru 
perioada 2002-2007 nu intră în domeniul de aplicare a dreptului UE, întrucât este vorba de o 
perioadă anterioară aderării României la Uniunea Europeană3. În consecință, Comisia nu are 
nicio competență în ceea ce privește acest aspect al petiției.

Concluzie

Este recomandat să se aștepte hotărârea în cauzele C-180/10 și C-181/10 Jarosław Słaby, 
înainte să se adopte o poziție finală cu privire la petiția în discuție.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012 (REV)

La 15 septembrie 2011, Curtea a pronunțat hotărârea sa în cauza Słaby. Hotărârea s-a referit la 
întrebarea dacă o persoană fizică care a desfășurat o activitate agricolă pe terenul său
dobândește statutul de persoană plătitoare de TVA, atunci când aceasta vinde terenul ca 
urmare a reclasificării terenurilor desemnate pentru dezvoltare.

În această hotărâre, Curtea a confirmat în principiu jurisprudența sa anterioară privind acest 
subiect, dar în același timp a oferit unele indicații suplimentare referitoare la condițiile în care 
o activitate poate fi considerată activitate economică în sensul articolului 9 alineatul (1) din 
Directiva TVA. 

În acest sens, Curtea a susținut că, întrucât nu se poate considera că simpla exercitare a 
dreptului de proprietate constituie, în sine, o activitate economică, anumite elemente, precum 
lucrările pregătitoare și măsurile de marketing pot indica faptul că activitatea este desfășurată 
de o persoană impozabilă în cadrul unei activități economice (punctul 36 și punctele 38 - 41).

                                               
1 A se vedea hotărârea Curții în cauza C-299/95 Kremzow, punctul 15, și ordonanțele sale în cauzele C-328/04, 
Vajnai, punctul 12, C-287/08, Savia, punctul 7, și C-333/09, Noël, punctul 10.
2 A se vedea cauzele Kremzow, punctele 15 și 16, Vajnai, punctul 13, Savia, punctul 8, și Noël, punctul 11. 
3 A se vedea în special cauza Savia, punctul 9, și hotărârea Curții în cauza C-427/06, Bartsch, punctele 18 și 25.
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Într-o scrisoare din 4 ianuarie 2011, petiționarul susține, de asemenea, faptul că anumite 
modificări ale Codului fiscal național încalcă normele naționale de competență, astfel cum 
sunt stabilite în Constituția României. Comisia Europeană nu are competența de a exercita
niciun control asupra constituționalității actelor legislative ale statelor membre.

Concluzii

Motivele hotărârii Curții în cauza Słaby nu schimbă concluziile formulate în nota anterioară a 
Comisiei în acest caz. De fapt, în hotărârea Słaby s-a confirmat faptul că persoanele fizice pot 
fi considerate comercianți atunci când desfășoară o activitate economică în care mobilizează 
resurse similare celor desfășurate de comerciant.

Într-adevăr, legislația românească se aplică pornind de la premisa că o persoană fizică 
acționează ca un comerciant la cea de-a doua vânzare și, prin urmare, sarcina probei îi revine 
persoanei fizice, în sensul că aceasta nu desfășoară o activitate economică atunci când vinde 
mai mult de o proprietate imobiliară pe an. 

De asemenea, trebuie menționat faptul că în conformitate cu articolul 273 din Directiva TVA, 
statele membre pot impune obligații pe care le consideră necesare pentru colectarea în mod 
corect a taxei și pentru a preveni evaziunea.

Fără a aduce atingere normelor privind sarcina probei, în cele din urmă, dreptul român supune
vânzarea de bunuri imobile de către persoanele fizice la plata TVA numai atunci când acestea 
sunt efectuate în cadrul unei activități economice.

Pe baza celor menționate anterior, Comisia consideră că nu există dovezi privind faptul că 
legislația contestată din România contravine legislației UE.


