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Ref.: Petiția nr. 0885/2012, adresată de George Albert Fabrizio Niedbala, de cetățenie 
necunoscută, privind taxarea autoturismelor în Portugalia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul trăiește în arhipelagul Azore și obiectează față de plata taxei pentru autoturismele 
importate, pe care biroul fiscal din Angra do Heroísmo, Insulele Azore, Portugalia, dorește să 
o perceapă în acest scop. Petiționarul înțelege că, pe baza hotărârii pronunțate de Curtea de 
Justiție în cauza C-98/05, suma pentru taxa pentru autoturisme și taxa pentru vehicule nu 
poate fi inclusă în suma pentru care se aplică TVA la achiziționarea de vehicule și că 
Guvernul Portugaliei trebuie să respecte acest lucru. Autoritățile fiscale din Portugalia înțeleg 
în mod diferit această situație și, într-un răspuns scris, acestea precizează că hotărârea Curții 
de Justiție se referă la un caz din Danemarca, fără nicio legătură cu această situație și, ca 
atare, nu se aplică pentru Portugalia.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

În primul rând, Comisia dorește să sublinieze faptul că, întrucât Directiva 77/388/CEE (a 
șasea directivă) a fost înlocuită de la 1 ianuarie 2007 de Directiva 2006/112/CE („Directiva 
TVA”), va face trimitere exclusiv la dispozițiile acesteia din urmă. În conformitate cu 
articolul 78 din Directiva TVA, baza de impozitare a TVA-ului trebuie să includă impozite, 
drepturi, prelevări și taxe, cu excepția TVA-ului în sine.
Într-adevăr, în cauza C-98/05, Curtea a hotărât că, în contextul unui contract de vânzare 



PE504.283v01-00 2/2 CM\925894RO.doc

RO

conform căruia furnizorul livrează un vehicul înmatriculat la un preț care include taxa de 
înmatriculare care a fost achitată de furnizor înainte de livrarea vehiculului, valoarea acestei 
taxe nu ar trebui să fie inclusă în baza de impozitare a TVA-ului.
Pe baza principiilor pronunțate în această hotărâre, Comisia a inițiat o procedură de încălcare 
a dreptului UE împotriva Portugaliei.
Cu toate acestea, Curtea a decis în Hotărârea sa din 28 iulie 2011 în cauza C-106/10 că o taxă 
precum taxa portugheză pentru vehicule (imposto sobre vehiculos) este acoperită de definiția 
de „impozite, drepturi, prelevări și taxe” și, prin urmare, trebuie să fie inclusă în baza de 
impozitare a TVA-ului pentru livrarea vehiculului respectiv.
Curtea a hotărât, de asemenea, că elementul decisiv pentru a stabili dacă o taxă este inclusă în 
baza de impozitare este dacă furnizorul vehiculului a achitat sau nu taxa în nume propriu și 
pentru sine.

Prin urmare, Comisia a decis să finalizeze procedura de încălcare a dreptului UE menționată 
mai sus.

În ceea ce privește faptele explicate de petiționar, întrucât constituie un caz individual, 
Comisia nu are competența de a interveni. Evaluarea unui asemenea caz este de competența 
exclusivă a autorităților și a instanțelor naționale.
În consecință, dacă petiționarul consideră că a existat o încălcare a legislației UE în cazul său 
specific, ar trebui să inițieze o cale de atac în temeiul legislației naționale.

Concluzii
Comisia nu are competența de a interveni în cazuri individuale.

Cu toate acestea, Curtea a hotărât deja în cauza C-106/10 că taxa portugheză pentru vehicule 
trebuie inclusă în baza de impozitare a TVA-ului. Convingerea petiționarului cu privire la 
dreptul său de a i se rambursa presupusa TVA „plătită în plus” ar putea fi incorectă.


