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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1128/2007, adresată de Rainer Sander, de naţionalitate germană, 
privind întârzierile în alocarea unui număr de identificare fiscală pentru 
întreprinderea sa din Spania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, administrator al întreprinderii Carcentro S.L. înfiinţată în ianuarie 2007, contestă 
faptul că, la sfârşitul lui octombrie, autorităţile spaniole nu i-au emis încă un număr unic de 
identificare fiscală pe venit, în pofida depunerii în februarie a tuturor documentelor necesare. 
Acest lucru s-a dovedit a fi un obstacol major în ceea ce priveşte activitatea întreprinderii, 
căreia i s-a solicitat să plătească taxe în Germania pentru vehiculele achiziţionate acolo şi 
importate ulterior în Spania, unde au fost vândute. Petiţionarul consideră că dispune de un 
tratament mai puţin favorabil decât cel acordat întreprinderilor spaniole care pot obţine 
numărul de identificare fiscală europeană (NIF) mai rapid şi că acest lucru constituie 
discriminare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiţionarul este un resortisant german care administrează o întreprindere în Almería (Spania). 
Întreprinderea cumpără maşini în Germania şi le vinde în Spania. La 7 februarie 2007,
întreprinderea a solicitat autorităţilor fiscale spaniole un număr de identificare fiscală
intracomunitar. La câteva luni mai târziu, autorităţile fiscale nu îi emiseseră încă numărul 
respectiv. În lipsa unui număr unic de identificare fiscală, întreprinderea trebuie să plătească 
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TVA pentru achiziţiile de maşini în Germania. 

Observaţii legale

Legislaţia comunitară

Directiva 2006/112/CE a Consiliului1 („Directiva TVA”) este principalul act comunitar cu 
privire la taxa pe valoare adăugată.

Directiva (articolul 213) solicită persoanelor impozabile să anunţe [autorităţile fiscale] când 
începe activitatea acestora ca persoane impozabile. Aceasta solicită statelor membre să 
„adopte măsurile necesare pentru a se asigura că anumite tipuri de persoane impozabile” 
[inclusiv cele implicate în achiziţionarea de bunuri la nivel intracomunitar] „sunt identificate 
printr-un număr individual” (articolul 214) şi să asigure „că sistemele lor de identificare 
permit identificarea persoanelor impozabile prevăzute la articolul 214 şi pentru a asigura 
corecta aplicare a regimului tranzitoriu de impozitare a operaţiunilor intracomunitare”
(articolul 216). 

Numerele intracomunitare de identificare fiscală în scopuri de TVA joacă un rol fundamental 
în aşa-numitul „regim tranzitoriu pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele 
membre”. Regimul tranzitoriu este conceput pentru a asigura că bunurile sunt supuse TVA-
ului în statul membru de destinaţie atunci când cumpărătorul este o persoană impozabilă în 
scopul TVA2. De exemplu, o persoană impozabilă care locuieşte în Spania şi cumpără bunuri
de la un furnizor din Germania trebuie să comunice numărul de identificare în scopuri de 
TVA emis în Spania vânzătorului din Germania pentru ca bunurile să fie scutite de plata TVA 
în Germania. În lipsa unui număr de identificare în scopuri de TVA valabil, intracomunitar, 
emis în Spania, cumpărătorului trebuie să i se perceapă TVA în Germania. 

Legislaţia naţională

În temeiul articolului 164.Uno din Legea 37/1992 privind taxa pe valoare adăugată, 
persoanele impozabile trebuie să informeze autorităţile fiscale cu privire la începutul 
activităţilor impozabile şi trebuie să solicite un număr TVA din partea acestor autorităţi. 

În temeiul articolului 25 din Real Decreto 1065/20073 de 27 de Julio, care a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 2008, atunci când o persoană solicită un număr intracomunitar de identificare 
fiscală, autorităţile fiscale trebuie să emită numărul, cu excepţia cazului în care acestea ajung 
la concluzia că persoana impozabilă a furnizat informaţii false sau nu a furnizat toate 

                                               
1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată.  L347 JO 11      decembrie 2006

2 Pe de altă parte, atunci când cumpărătorul este consumator final, regula generală este ca impozitarea să se 
efectueze în statul membru de origine. 

3 Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
  procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos.
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documentele necesare. În cazul în care autorităţile nu iau o decizie în interval de trei luni, 
persoana impozabilă poate considera că acesta constituie un refuz de acordare a numărului 
intracomunitar de identificare fiscală şi astfel, poate face apel împotriva refuzului „presupus”. 

Concluzii

Dispoziţiile naţionale descrise mai sus clarifică cerinţele pentru emiterea unui număr 
intracomunitar de identificare TVA, precizează motivele refuzului acestuia şi îi oferă 
persoanei impozabile mijloacele de a face apel în urma oricărei decizii administrative 
(inclusiv a lipsei acesteia). 

În urma reexaminării prevederilor naţionale aplicabile, Comisia consideră neîntemeiată 
iniţierea unei proceduri în conformitate cu articolul 226 CE împotriva Spaniei, întrucât reiese 
că acest stat membru a transpus în mod corespunzător dispoziţiile comunitare relevante, iar o 
procedură privind încălcarea dreptului comunitar nu este adecvată pentru revizuirea unor 
decizii administrative izolate. 

Pe de altă parte, dacă petiţionarul consideră că întârzierea emiterii unui număr intracomunitar 
de identificare fiscală reprezintă un caz de administrare defectuoasă, ar trebui să recurgă la 
căile de atac prevăzute de legislaţia naţională. Încercarea soluţionării problemei înaintea unei 
instanţe naţionale este singurul mod de a asigura compensarea oricăror pagube cauzate 
petiţionarului. 
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