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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 272/2012, adresată de Jerzy Jorasz, de cetățenie poloneză, în numele 
întreprinderii „ECOLEVEL s.c.”, privind presupusa încălcare de către autoritățile 
fiscale poloneze a legislației europene privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că autoritățile fiscale poloneze încalcă legislația europeană privind 
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special dispozițiile privind termenul de 
rambursare a TVA. În acest sens, petiționarul face trimitere la Directiva 2006/112/CE a 
Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, la Directiva 77/388/CEE a 
Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra 
de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare, la prima 
Directivă 67/227/CEE a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre 
referitoare la impozitele pe cifra de afaceri, precum și la jurisprudența Curții de Justiție în 
materie. Având în vedere că această situație are consecințe negative, în special pentru 
întreprinderea sus-menționată, petiționarul solicită Parlamentului European să examineze 
acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petiționarul afirmă că a depus în ianuarie 2012 o cerere de rambursare a TVA, iar până în 
prezent nu a primit-o, deși termenul pentru rambursare a trecut deja. Autoritățile poloneze au 
inițiat proceduri fiscale împotriva petiționarului și au prelungit de mai multe ori aceste 
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proceduri împreună cu termenul pentru rambursarea TVA. Petiționarul susține că autoritățile 
poloneze încalcă legislația UE în materie de TVA, în special dispozițiile privind termenele de 
rambursare a UE. 

De la început Comisia dorește să sublinieze faptul că, având în vedere că de la 1 ianuarie 2007 
Directiva 77/388 (a șasea directivă) a fost înlocuită de Directiva 2006/112/CE („Directiva 
TVA”), va face trimitere exclusiv la dispozițiile acestei din urmă directive. 

Curtea de Justiție a susținut în mod constant faptul că dreptul la deducerea TVA prevăzut la 
articolul 167 și următoarele din Directiva TVA, astfel cum se menționează în petiție, 
constituie parte integrantă a sistemului TVA și, în principiu, nu poate fi limitat. Dreptul la 
deducere poate fi exercitat imediat în ceea ce privește toate taxele percepute pentru tranzacții 
privind intrările.

Sistemul de deduceri are rolul de a scuti în totalitate comerciantul de sarcina TVA-ului 
plătibil sau plătit pe parcursul activităților sale economice. Prin urmare, sistemul comun al 
TVA-ului garantează neutralitatea impozitării tuturor activităților economice, indiferent de 
scopul sau rezultatele acestora, cu condiția ca activitățile să fie ele însele supuse TVA-ului1. 

Directiva TVA nu prevede un termen exact pentru rambursarea TVA la nivel național. 
Articolul 183 din Directiva TVA prevede numai că atunci când, pentru o anumită perioadă 
fiscală, valoarea deducerilor depășește valoarea TVA datorate, statele membre pot fie efectua 
o rambursare, fie reporta excedentul în perioada următoare. În hotărârile sale, Curtea de 
Justiție a susținut că termenele de rambursare ar trebuie să fie „rezonabile”2. 

Legislația poloneză prevede în prezent că termenul standard de rambursare a TVA este de 
60 de zile [articolul (27) alineatul (2) din Legea poloneză privind TVA]. Potrivit Comisiei, în 
principiu, acest termen se pare că este conform cu cerințele din Directiva TVA, astfel cum
este interpretată de Curte. 

Această perioadă poate fi prelungită, dacă este necesar, pentru realizarea unor proceduri de 
control, dar se plătește dobândă pentru perioada respectivă, dacă se descoperă a fi corectă 
rambursarea. 
În petiția sa, petiționarul a menționat că termenul „standard” este de 180 de zile. Cu toate 
acestea, se pare că el face referire la termenul aplicat noilor persoane impozabile, care a fost 
anterior în vigoare în Polonia, dar care ulterior s-a dovedit că încalcă actul cu putere de lege 
privind TVA al UE3 și a fost abrogat4. Este valabil și pentru cerința privind depozitul pe care 
petiționarul a subliniat-o în petiție [articolul (97) alineatele (5) și (7) din Legea privind TVA]. 
Prin urmare, deoarece Comisia tratează, în principiu, legislația națională actuală, se abține de 
la a formula observații privind acest aspect al petiției. 

În ceea ce privește corectarea facturilor, se pare că niciun aspect menționat în petiție nu 

                                               
1 A se vedea, în special, hotărârea din 14 februarie 1985, Rompelman/Minister van Financiën, 268/83, Rec., 

p. 655, punctul 19, și hotărârea din 15 ianuarie 1998, Ghent Coal Terminal, C-37/95, Rec., p. I-1, punctul 15.
2 Pentru argumente suplimentare în acest sens, a se vedea hotărârile Curții de Justiție în cauzele: C-525/11 

Mednis SIA, C-107/10 Enel Maritsa Iztokor sau C-274/10 Commission/Ungaria.
3 A se vedea hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 2008 în cauza C-25/07 Sosnowska.
4 La 1 decembrie 2008.
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cauzează probleme din perspectiva Directivei TVA. De fapt, cerința de a deține o confirmare 
de primire a facturii rectificative era considerată recent de către Curte a fi, în principiu, în 
conformitate cu Directiva TVA1. De asemenea, inițial, se pare că cerințele impuse privind 
facturile corectate (inclusiv rezumatul facturilor corectate) nu depășesc cerințele privind 
facturile prevăzute în Directiva TVA (articolul 226 și următoarele).
În ceea ce privește cererile de rambursare, în prezent, nu există niciun set coerent de norme 
materiale sau procedurale ale UE care să guverneze căile de atac privind aplicarea legislației 
UE. Prin urmare, în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție în cauza Comisa/Italia2, în 
lipsa unui sistem al UE de căi de atac, instanțele naționale trebuie să aplice norme interne, 
care trebuie să garanteze că impozitele percepute prin încălcarea legislației UE sunt 
rambursate.
În consecință, având în vedere explicațiile de mai sus și ulterior analizei petiției, problema 
vizată nu a apărut nici din cauza lipsei compatibilității legislației naționale cu legislația UE și 
nici din cauza unei practicii generale a administrației poloneze, ci din cauza aplicării speciale 
a legislației naționale în acest caz. 
Astfel, acestea este un caz individual, în care Comisia nu are competențe pentru a interveni. 
Evaluarea unui asemenea caz ține de competența exclusivă a autorităților și a instanțelor 
naționale. 

Rolul Comisiei, de „gardian al tratatelor”, constă în a asigura conformitatea legislației 
naționale sau a practicii generale cu legislația UE. În acest sens, Comisia poate iniția 
procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unui stat membru pentru a 
asigura conformitatea. De asemenea, trebuie avut în vedere că numai Comisia și statul 
membru sunt considerate părți în cadrul acestei proceduri, prin urmare fiind exclus 
contribuabilul în sine.

Cu toate acestea, având în vedere că într-adevăr perioada de rambursarea a TVA către 
petiționar este prea lungă și pentru a solicita informații și a găsi soluții pentru problema 
vizată, Comisia ia legătura cu autoritățile poloneze. În acest mod, se pot confirma toate 
aspectele poziției de fapt și de drept și se pot stabili concluziile corespunzătoare. 

Concluzie
În lumina răspunsului autorităților poloneze, Comisia va decide acțiunile care urmează să fie 
întreprinse în acest caz.

                                               
1 A se vedea hotărârea din 26 ianuarie 2012 a Curții de Justiție în cauza C-588/10 Kraft Foods Polska.
2 Hotărârea Curții de Justiție din 9 decembrie 2003 în cauza C-129/00, Comisia împotriva Italiei, Rec. [2003], p. 

I-14637, p. 25.


