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COMISIA EUROPEANĂ 

SERVICIUL JURIDIC 

Bruxelles. 9 septembrie 2012 
sj.d(2012)l223328 LBlcm 

DOMNULUI PREŞEDINTE ŞI MEMBRILOR CURŢll DE JUSTIŢIE 

A UNIUNll EUROPENE 

OBSERVAŢll SCRISE 

prezentate, in temeiul articolului 23. alineatul 2. din Statutul Curţii de Justitie. de către 

COMISIA EUROPEANĂ 

reprezentati de doamna Carine SOULAY. expert national detaşat .Ia serviciul juridic. şi de 

doamna Lucia BOmON. membru al serviciului juridic, in calitate de agenţi. având 

domiciliul ales la domnul Antonio ARESU, membru al serviciului juridic. Bâtiment Bech. 

11 rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg, 

ÎN CAUZELE CONEXE C·2491U ŞI C-25OIU 

având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotaI'âri preliminare formulat!, în temeiul 

articolului 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, de înaIta Curte de Casatie 

şi Justiţie- România - in cauzele aflate pe rolul acestei instanţe 

între 

Corina Hrisi TuJici 

şi 

Agenţia Naţionali de Administrare Flscali.Direcţia Generali de Soluţionare a 
Contestaţillor 

precum şi între 

.~ 
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Cilin Ion Pavloşin 

-reclamant-

şi 

Directia Generali a Finanţelor PubU~ Timit-8ervldul Solutionare Contestaţii, 

Activitatea de Inspecţie Fiscali-8ervidul de Inspecţie Fiscali Timit 

-pirâte-

referitoare la interpretarea articolelor 73 şi 78 din Directiva 2006/1121CE a Consiliului1din 28 

noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugatl. 

Comisia European! are onoarea si ti expună CW1ii urmitoarele observaţii. 

1. CADRUL JURIDIC 

A. Dispoziţiile din dreptul Uniunii relevante in cauza de faţi 

1. Directiva 200611121CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al 

taxei pe valoarea adăugată (denumită tn continuare .,Directiva 20061112"). la titlul VII 

Baza de impozitare, articolele 73 şi 782
• stipulează ci: 

"Art.73 

Pentru livrarea eLe bunuri sau prestarea de servicii. altele decdt cele prevăz.ute la 
articolele 74-77, baza de impoz.;tare include toate elementele care reprezintă 
contrapartida ob(inulă sau care urmează să fie obţinută de către furnizor sau 
prestator. în schimbul livrării sau al prestării, de la client sau de la lin tert, inclusiv 
subvenţii direct/egate de preţul livrării sau al prestării. II 

.. Art.78 

Baza de impozitare include următoarele elemente: 
(a) impoz.ite, drepturi, prelevări şi taxe. cu exceplia IVA în sine; 
(b) chelmieli accesorii cum sunt: comisioanele. cheltuielile de ambalare, transport 
# asigurare. solicitate de către fllrnizor/prestator cumpărătomlui SetU 

beneficiarolui. 
In sensul primului paragraf litera (b). statele membre pot cOflSidera drept cheltuieli 
accesorii c"eltuielile care fac obiectlliunei înfelegeri separate. " 

]0 L 347 din Il decembrie 2006 
Aceste articole reproduc in esenta articolul Il, titlul A. paragraful l punctul a) şi paragraful 2 din a şasea 
directivllV A n /388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind sistemul comun al taxei pc valoarea 
adllugatl (JO L 14S. p. 1) 
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B. Legislaţia nationali 

2. Legea 57112003 privind Codul fiscal3 (denumită în continuare .. Codul fiscal") în 

veniunea care era în vigoare la data încheierii tranzacţiei. la Titlul VI (Taxa pe valoarea 

adăugată), articolul 125, referitor la semnificatia unor termeni şi expresii. precizeazl că: 

,,( 1 J In sensul pretentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: ( ... ) 

5. baza de impovtare reprezint4 contravaloarea unei livrări de bunuri sau 
prestări de servicii impozabile, a unui import impoz.abil sau a unei achiziţii 
intracomunitare impozabile. stabilitlJ conform Cap. VII ( ... )" 

Articolul 137 (Baza de impozitare pentru livmri de bunuri şi prestări de servicii 

efectuate în interiorul tării ) prevede ci: 

.. (1) Baza de impozitare a taxe; pe valoarea ad4ugatlJ este constituitlJ din ( ... ) 

a) pentru livrdri de bunuri şi prestări de servici~ din tot ceea ce constituie 
contrapartida obţinutlJ sau care urmeaz4 a fi obţinutlJ de furnizor ori prestator din 
partea cumpărlJtorulu~ beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct 
legate de preţul acestor operaţiuni; 
. ( ... ) 

(2) Baza de impozitare cuprinde următoarele: 

a) impozitele şi taxele. dacă prin lege nu se prevede altfel, cu exceplia taxei pe 
valoarea adiiugată: 
b) cheltuielile accesorii, cum sunt; comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport 
şi asigurare, solicitate de clJtre fumizorlprestator cumpărdtorului sau 
beneficiarului. Cheltuielile facturate de fumizorul de bunuri sau de prestatorul de 
servicii cumpărătorului, care fac obiectul unui contract separat şi care sunt legate 
de livrlJrile de bunuri sau de prestările de servicii tn cauzd, se consideră cheltuieli 

.. ( )" accesom . ... 

3. Codul civil în vigoare în perioada de referintl prevedea următoarele: 

Art.962 

" Obiectul convenţiilor este acela la care părţile sau numai una din părţi se obligă. " 

Art.969 

"Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante. Ele se pot 
revoca prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege. " 

3 Monitorul oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003 
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Art.970 

"Convenţiile trehuie executate cu hurul-credinţ4 Ele obligil nu numai la ceea ce 
este expres intr-insele, dar la toate urmifrile, ce echitatea, obiceiul sau legea da 
obligaJiet duplJ natura sa. " 

IL SITUAŢIA DE FAPT ŞI ÎNTREBĂRILE FORMULATE CU TITLU PRELIMINAR 

4. în ceea ce priveşte situatia de fapt, Comisia face referire la deciziile de trimitere. 

5. întrebarea preUminari adresati de înalta Curte de Casatie şi Justitie Cmţii de Justitie a 

Uniunii Europene, In temeiul articolului 267, alin. 2 din TFUE este formulatA dupi cum 

urmeazA: 

"In cazul reconsideriJrli statutului vânzătorului de persoand impozabilil fn scopuri 
de TI'..4, contrapartida (pre/Ul) livrifrii bunului imobil fiind slabil;ld de ptlrţi. ./lIrd 
nicio menţiune cu privire la TVA. art. 73 şi 78 din directiva 20061112ICE a 
Consiliului trebuie interpretate in sensul cil baza de impozitare o reprezinta: 

a) contrapartida (preţul) livrifril bunului stabilild de pifrţi diminuatd cu cola de 
TVAsau 

b) contrapartida (preJul) livrifrii bunului convenitil de pifrţi?" 

m.iNDREPT 

6. Cu titlu preUminar, Comisia observi ci instanta de trimitere pare si considere ci 

tranzacţiile realizate de cItle doamna Tulicl şi domnul Pavloşin sunt activitati economice 

in sensul directivei TVA şi ci in consecinţl, reclamanţii din actiunea principali sunt 

persoane impozabile conform aceleiaşi directive. în opinia Comisiei, aceasti analizi este 

pertinenti in luminajurisprudentei constante a Curtii (hotlrârea din IS septembrie 2011 

in cauzele C-180/10 şi C-181/10, Slaby şi Ku~, inci nepublicati în Repertoriu, punctele 

43,44 şi 51 şi jurisprudenta citati, precum şi hotArirea din 19 iulie 2012 in cauza C-

263/11 R&llihs, punctele 28 şi 32). 

7. Din aceastl analizil rezultl de asemenea ci vânzlrile de terenuri efectuate de cAtre 

doamna Tulici şi domnul Pavloşin sunt supuse TVA. Cu toate acestea, întrucât 

reclamanţii din actiunea principali sunt de parere ci tranzacţiile respective sunt excluse 

din sfera de aplicare a TVA, contractele de vinzare menţioneazl doar preţul stabilit de 

pilrţi şi nu fac nicio referire la TVA. în aceste condiţii, instanta de trimitere solicitl in 
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esentA si se stabileascA dacă articolele 73 şi 78 din directiva TVA trebuie interpretate În 

sensul cA baza de impozitare o reprezinti preţul stabilit de parţi, diminuat cu cota de TVA 

sau doar pretul stabilit de părţi. Cu alte cuvinte, prin intrebarea preliminară, instanta 

naţionali urmăreşte si clarifice daci preţul fixat intr-un contract care nu face nicio 

mentiune referitoare la TVA este un pret tlri TVA sau un pret cu TVA inclusă. 

8. în acest context, Comisia precizeazA ci, potrivit unei jurisprudenţe constante, anicolul 73 

din directiva TVA (care reproduce în esenţă dispoziţiile echivalente din a şasea şi 

respectiva doua directivl) reflectl un principiu fundamental al sistemului TVA, principiu 

conform ciruia baza de impozitare reprezintA contravaloarea livrarii bunului sau a 

prestArii serviciului (a se vedea in acest sens hotlrârea din 5 februarie 1981, cauza C-

154180, Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats, Rec. p. 445, punctul 11). Potrivit 

articolului 73, contravaloarea o constituie toate elementele care reprezintA contrapartida 

obtinutA in schimbul livrării sau al prestlrii. inclusiv cheltuielile accesorii, cum sunt 

cheltuielile de transport, de ambalare, asigurare etc. (hotArirea CoOperatieve 

Aardappelenbewaarplaats, citată anterior, punctul 10). 

9. De altfel, articolul 78 din directiva TVA include de asemenea in baza de impozitare 

"impozite. drepturi. prelevări şi taxe, cu excepţia TV A în sine". Aşa cum a precizat 

Curtea. pentru ca impozitele, drepturile, prelevihile şi taxele si poatA fi incluse in baza de 

impozitare a TVA, chiar daci acestea nu reprezintA o valoare adăugatA şi nu constituie 

contrapartida economici a livrtrii bunului, acestea trebuie si prezinte o legături directA 

cu aceastA livrare (a se vedea în acest sens hotlrirea din 28 iulie 2011 in cauza C-I06/lO 

Lidl & Companhia, Înci nepublicată in Repertoriu, punctul 33). 

10. De asemenea, potrivit unei jurisprudenţe constante. baza de impozitare pentru livrarea 

unui bun sau pentru prestarea unui serviciu, efectuate cu titlu oneros, este constituitA de 

contrapartida primiti în mod real in acest sens de persoana impozabill. AceastA 

contrapartida constituie valoarea subiectivi, şi anume primitA in mod real, iar nu 

valoarea estimati conform unor criterii obiective (a se vedea în acest sens hotirârea din 

26 aprilie 2012 in cauzele conexate C-621110 şi C-129/11. Balkan and Sea Properties şi 

Provadinvest. ÎncA nepublicatA in Repertoriu, punctul 43 şi jurisprudenta citati). în cazul 

unui bun imobil, caracterul subiectiv al valorii bunului este şi mai evident. Astfel, 

valoarea unui bun imobil depinde in mare măsuri de locul unde este situat bunul 
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respectiv precum şi de timpul de care dispun atât vânzătoru1 cât şi cumpărătorul pentru 

realizarea tranzacţiei. 

Il. într-un context ca cel din acţiunea principalA, în care contractu1- intre un vânzător care 

este persoanl impozabill şi un cumplrător care nu este persoanl impozabill- nu face 

nicio mentiune cu privire la TVA. baza de impozitare trebuie determinati conform 

principiilor fundamentale ale sistemului TVA. 

12. în lumina acestor principii, Comisia consideri ci directiva TV A. şi in special articolele 1, 

73 şi 78 trebuie interpretate în sensul cA, în contextul acţiunii principale, respectiv o 

tranzactie între un vânzător care este persoanA impozabill şi un cump!rător care nu este 

persoanl impozabilA, baza de impozitare reprezinti preţul stabilit de pArti, diminuat cu 

cota de TVA. Sunt incluse de asemenea în baza de impozitare, dupl caz, cheltuielile 

accesorii şi impozitele şi taxele, cu exceptia TV A, conform articolului 78 din directiva 

TVA. Aceastl soluţie este în opinia Comisiei in conformitate cu principiul fundamental 

exprimat de articolul 1 paragraful 2 din directiva TVA. în baza căruia TVA este o taxi 

generali de consum care trebuie plătiti de consumatorul fInal. Astfel, daci considerăm 

ci în speti pretul stabilit în contract este un pret cu TVA inclusA, aceasta înseamnA cA 

TVA asupra bunului imobil care face obiectul contractului a fost plătiti de cAtre 

cumpArător. 

13. Soluţia alternativA, în baza căreia pretul stabilit 'in contract ar constitui baza de 

impozitare, ar însemna si se presupunl ci plata TVA este efectuatA de cumpArltor. într-o 

asemenea ipotezA, ar exista riscul ca vânzătorul şi nu consumatorul fmal si suporte taxa. 

Astfel, vânzătoru1 care a achitat deja TV A la administraţia fIscalI. ar trebui, ulterior 

încheierii tranzacţiei, si ii solicite cumplritorului si pliteascl TVA în plus faţl de preţul 

prevAzut în contract. Este probabil ca un asemenea demers al vânzătorului si fie Bri 

succes. 

14. în aceste conditii, solutia potrivit căreia preţul stabilit în contract este un pret cu TVA 

inclusA, este conformA principiului fundamental al directivei TVA, in virtutea clruia baza 

de impozitare se constituie din contraprestaţia primiti efectiv şi al cărui corolar constA în 

faptul ci administratia fiscali nu poate nu poate incasa cu titlu de TV A un cuantum mai 

mare decât cel pe care l-a colectat persoana impozabill (a se vedea în acest sens 

hotarirea din 26 ianuarie 2012, in cauza C-588110 Kraft Foods Poiska, inci nepUblicată 
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În Repertoriu. punctul 27 şi jurisprudenta citată). în speti. daci preţul stabilit în contract 

este un pret cu TVA inclusă. TV A al cărei cuantum se calculeazl pornind de la preţul 

respectiv, atunci contrapartida obţinută de vânzător o reprezintă preţul stabilit de părţi 

diminuat cu cota de TVA care trebuie achitată administraţiei fiscale. 

15. în concluzie, în opinia Comisiei, articolele 1, 73 şi 78 din directiva TVA trebuie 

interpretate în sensul ci, în contextul acţiunii principale, în care preţul, stabilit într-un 

contract de vânzare a unui bun imobil între un vânzltor care este persoanl impozabill şi 

un cumpăritor care nu este persoană impozabilă. nu face nicio mentiune referitoare la 

TV A, baza de impozitare reprezintă preţul stabilit de părţi, diminuat cu cota de TVA. 

IV. CONCLUZU 

16. Având în vedere cele expuse mai sus. Comisia are onoarea si îi propunl Curţii si dea 

UIlIlItorul răspuns la întrebArile preliminare formulate de înaIta Curte de Casaţie şi 

Justitie: 

Articolele 1. 73 şi 78 din directiva din directiva 2006/112 a Consiliului din 28 noiembrie 

2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugati trebuie interpretate în sensul 

ci, în contextul acţiunii principale, în care preţul, stabilit într-un contract de vânzare a 

unui bun imobil între un vânzător care este persoană impozabill şi un cumpărător care 

nu este. persoanl impozabilă. nu face nicio menţiune referitoare la TV A. baza de 

impozitare reprezintă preţul stabilit de părţi, diminuat cu cota de TV A. 

~~ CarineSOUL 

Agenti ai Comisiei 

. { f, I! r j 
\ f /li....t._, 

Luda BOUYON/ 

! -". 
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ÎN ATENŢIA DOMNULUI PREŞEDINTE ŞI A MEMBRILOR 

CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE 

OBSERVA ŢII SCRISE 

formulate, în temeiul art. 23 din Protocolul (nr. 3) privind Statutul Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene, coroborat cu art. 104 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul 

de procedură al Curţii de Justiţie, de România, reprezentată de domnul Răzvan Horaţiu 

RADU, în calitate de agent şi de doamnele Roxana-Maria Giurescu şi Ana-Lucia Crişan, în 

calitate de consilieri, 

în cauzele conexate C-249/12 şi C-2S0/12, Tulică şi alţii, 

având ca obiect o cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată, potrivit art. 

267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie din România, în legătură cu interpretarea prevederilor art. 73 şi 78 din Directiva 

2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugatăl cu privire la stabilirea 

bazei de calcul a TV A asupra unei livrări de bunuri imobile, în situaţia în care statutul de 

persoană impozabilă în scopuri de TV A al vânzătorului este stabilit ulterior încheierii 

contractului iar părţile nu au făcut nicio menţiune referitoare la TV A cu ocazia stabilirii 

preţului livrării. J' 
, ,/ 

1 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Partea L nr. 347 din 11.12.2006; p. 1-118, ediţie specială în 
limba română: capitol 09 volum 03 p. 7 - 125, denumită în continuare "Directiva 20061112/CE" sau 
"directiva". 
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România supune atenţiei Curţii de Justiţie a Uuiunii Europene2 următoarele 

observaţii scrise: 

Cuprins: 

1. Situaţia de fapt pag.3 

ll. Cadrul juridic aplicabil pag.4 

A. Dreptul relevant al Uniunii Europene pag.4 

B. Dreptul naţional relevant pag.6 

III. Analiza juridică pag.9 

IV. Concluzii pag.15 

2 Denumită în continuare "CJUE" sau "Curtea". 
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1. Situaţia de fapt 

1. Vom reda pe scurt, în cele ce urmează, situaţia de fapt astfel cum a fost prezentată 

de instanţa de trimitere, numai în măsura necesară pentru a puncta elementele care 

particularizează cazul concret supus atenţiei Curţii. 

2. Conform informaţiilor reţinute în cele două cereri preliminare, C-249/12 şi C-

250112, în ambele speţe, rec1amanţii sunt persoane fizice care au încheiat într-o 

perioadă determinată de timp (2007-2008, respectiv 2007-2009), mai multe 

contracte de vânzare-cumpărare prin care au înstrăinat bunuri imobile. 

3. Nici unul dintre rec1amanţi nu era înregistrat ca persoană impozabilă în scopuri de 

TV A la momentul efectuării livrărilor taxabile, deşi întruneau condiţiile prevăzute 

de lege pentru înregistrare. În consecinţă, în contractele de vânzare-cumpărare 

încheiate nu s-a făcut nicio menţiune cu privire la TV A. 

4. Ulterior încheierii operaţiunilor taxabile, ca unnare a efectuării unor controale, 

organele fiscale au constatat că activitatea desfăşurată de rec1amanţi întruneşte 

caracteristicile unei activităţi economice desfăşurate în scopul obţinerii de venituri 

cu caracter de continuitate. Această constatare nu este pusă în discuţie de instanţa 

de trimitere. 

5. Prin rapoartele de inspecţie fiscală, rec1amanţii au fost reîncadraţi din oficiu ca 

persoane impozabile în scopuri de TV A şi, prin urmare, au fost emise deciziile de 

impunere prin care organele fiscale au solicitat achitarea TV A, . calculată prin, c 

aplicarea cotei corespunzătoare de TV A la preţul stabilit de părţi în contractele 

încheiate, plus penalităţile de întârziere aferente. 

6. Printre altele, rec1amanţii au contestat baza de calcul a TV A datorate, astfel cum a 

fost stabilită de organele fiscale, susţinând că TV A ar trebui considerată ca fiind 
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inclusă în preţ. În opinia reclamanţilor, într-o situaţie precum cea descrisă mai sus, 

TV A este o componentă a preţului, iar nu un element care se adaugă la acesta. 

II. Cadrul juridic aplicabil 

A. Dreptul relevant al Uniunii Europene 

7. Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 

8. Articolul 73 

Pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, altele decât cele prevăzute la 

articolele 74-77, baza de impozitare include toate elementele care reprezintă 

contrapartida obţinută sau care urmează să fie obţinută de către furnizor sau 

prestator, în schimbul livrării sau al prestării, de la client sau de la un terţ, inclusiv 

subvenţii direct legate de preţul livrării sau al prestării. 

9. Articolul 78 

Baza de impozitare include următoarele elemente: 

(a) impozite, drepturi, prelevări şi taxe, cu excepţia TV A în sine; 

(b) cheltuieli accesorii cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport şi 

asigurare, solicitate de către furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului . 

. În sensul primului paragraf litera (b), statele membre pot considera drept cheltuieli 

accesorii cheltuielile care fac obiectul unei înţelegeri separate. 

10. Articolul 79 

Baza de impozitare nu cuprinde următoarele elemente: 

(a) reduceri de preţ cu titlu de sconturi pentru plată anticipată; 

(b) reduceri de preţ şi rabaturi acordate clientului şi obţinute de acesta la momentul 

livrării; 

(c) sume primite de o persoană impozabilă de la client, reprezentând decontarea 

cheltuielilor efectuate în numele şi în contul clientului şi înregistrate în contabilitate 

într-un cont tranzitoriu. 
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Este necesar ca persoana impozabilă să facă dovada sumei efective a cheltuielilor 

prevăzute la primul paragraf litera (c) şi nu poate deduce TV A care poate fi eventual 

aplicată acestora. 

11. AI1icoiui 9 (extras) 

(1) "Persoană impozabilă" înseamnă once persoană care, în mod independent, 

desfăşoară în orice loc orice activitate economică, indiferent de scopul sau 

rezultatele activităţii respective. 

Orice activitate a producătorilor, comercianţilor sau persoanelor care prestează 

servicii, inclusiv activităţile miniere şi agricole şi activităţile prestate în cadrul 

profesiunilor liberale, este considerată "activitate economică". Exploatarea 

bunurilor corporale sau necorporale în· scopul obţinerii de venituri cu caracter de 

continuitate este de asemenea considerată activitate economică. 

( ... ) 

12. Articolul 12 

(1) Statele membre pot considera ca persoană impozabilă orice persoană care 

efectuează, în mod ocazional, o operaţiune legată de activităţile prevăzute la 

articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf şi, în special, una dintre următoarele 

operaţiuni: 

(a) livrarea unei clădiri sau a unor părţi ale unei clădiri şi a terenului pe care se află 

clădirea, înaintea primei ocupări; 

(b) livrarea de terenuri construibile. 

(2) În sensul alineatului (1) litera (a), "clădire" înseamnă orice structură fixată pe 

pământ sau în pământ. 

Statele membre pot stabili nonne detaliate de aplicare a criteriului prevăzut la 

alineatul (1) litera, . (a) în cazul transformărilor de clădiri şipot stabili definiţia 

noţiunii de "teren pe care se află o clădire". 

Statele membre pot aplica alte criterii decât cel al primei ocupări, precum perioada 

scursă între data tenninării construcţiei şi data primei livrări sau perioada scursă 

între data primei ocupări şi data următoarei livrări, cu condiţia ca perioadele 

respective să nu depăşească cinci ani şi, respectiv, doi ani. 
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(3) În sensul alineatului (1) litera (b), "teren construibil" înseamnă orice teren 

neamenajat sau amenajat, definit ca atare de statele membre. 

B. Dreptul naţional relevant 

13. Prevederile articolelor 73 şi 78 din Directiva TV A au fost transpuse În legislaţia 

naţională prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscae, astfel: 

Operaţiuni impozabile 

Articolul 126 

(1) Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) operaţiunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o 

livrare de bunuri sau o pres tare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată; 

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 

România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133; 

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, 

astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acţionând ca atare; 

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile 

economice prevăzute la art. 127 alin. (2); 

14. Persoane impozabile şi activitatea economică 

Articolul 127 (extras) 

(l) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o 

manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor 

prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi. 

(2) În sensul. prezentului titlu, activităţile economice cuprind activităţile 

producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile 

extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. De 

asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau 

necorporale, în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. 

( ... ) 

3 Publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. Denumită în continuare "Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal" sau "Codul fisca}". 
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15. Cu privire la baza de impozitare 

Articolul 137 (extras) 

Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate in 

interiorul ţării 

(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituita din: 

a) pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b) si 

c), din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de 

furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv 

subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni; 

[ ... ] (2) Baza de impozitare cuprinde următoarele: 

a) impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, cu excepţia taxei pe 

valoarea adăugată; [ ... ] " 

16. Pentru interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor relevante din Codul fiscal, 

Comisia Centrală Fiscală a adoptat Decizia Comisiei Centrale Fiscale TIr. 212011 din 

12 aprilie 20114 privind modul cum trebuie stabilită baza de impozitare pentru 

livrările taxabile de construcţii şi de terenuri. 

17. Potrivit acestei decizii, pentru livrările taxabile de construcţii şi de terenuri, taxa pe 

valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor 

rezultată din contracte sau alte mijloace de probă administrate conform legii, după 

cum urmează: 

a) prin aplicarea cotei de TV A la contravaloarea livrării, în cazul în care părţile au 

convenit că TV A nu este inclusă în contravaloarea livrării sau nu au convenit nimic cu 

privire la TV A (suma taxei se determină prin aplicarea TV A la contravaloarea livrării 

- exemplu la o livrare de 100.000 euro se aplică cota de 24%, rezultă TV A în sumă de 

24.000 euro) 

b). prin aplicarea procedeului suteimărite5. în ,cazul în care .rezultă cLpărţile au .. 

convenit că TV A este inclusă în contravaloarea livrării (suma taxei se determină prin 

extragerea TV A din contravaloarea livrării - exemplu la o livrare de 100.000 euro se 

4 Publicată în Monitorul Oficial llT. 278 din 20 aprilie 2011. Denumită în continuare "decizia 
interpretativă". 

5 Conform prevederilor pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 
57112003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG llf. 4412004, cu modificările şi compIetările ulterioare, 
procedeul sutei mărite se utilizează pentru determinarea sumei taxei în situaţia în care aceasta este 
inclusă în preţul de vânzare. 
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determină TV A prin extragere din contravaloarea livrării astfel: 100.000* 24/124= 

19.355 euro TV A). 

18. Operaţiuni scutite de taxă 

Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării 

Articolul 141 (extras) 

( ... ) 

(2) Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă: 

f) livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, 

precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea 

de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile. În sensul 

prezentului articol, se definesc următoarele: 

1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot 

executa construcţii, conform legislaţiei în vigoare; 

2. construcţie înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ; 

3. livrarea unei construcţii noi sau a unei părţi din aceasta înseamnă livrarea efectuată 

cel târziu până la data de 31 decembne a anului următor anului primei ocupări ori 

utilizări a construcţiei sau a unei părţi a acesteia, după caz, în urma transformării; 

4. o construcţie nouă cuprinde şi orice construcţie transformată sau parte transformată 

a unei construcţii, dacă costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% 

din valoarea de piaţă a construcţiei sau a părţii din construcţie, astfel cum aceasta este 

stabilită printr-un raport de expertiză, exclusiv valoarea terenului, ulterior 

transformării; 

19. Persoana obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din România 

Articolul 150 (extras) 

(1) Persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată, dacă aceasta este datorată 

în conformitate cu prevederile .prezentului titlu, este, persoana impozabilăcare, 

efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii, cu excepţia cazurilor pentru care 

beneficiarul este obligat la plata taxei conform alin. (2) - (6) şi art. 160. 

( ... ) 
20. Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TV A 

Articolul 153 (extras) 
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(1) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi 

realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică 

operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere 

trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TV A la organul fiscal competent, 

denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează: 

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri: 

1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte 

plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de 

scutire pentru întreprinderile mici; 

2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafon ului de 

scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal 

de taxă; 

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire 

prevăzut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins 

sau a depăşit acest plafon; ( ... ) 

III. Analiza juridică 

21. În acest context, instanţa de trimitere învestită cu soluţionarea acţiunilor principale, 

a adresat Curţii următoarea întrebare preliminară: 

1. "În cazul reconsiderării statutului vânzătorului de persoană impozabilă în scopuri 

de TVA, contrapartida (preţul) livrării bunului imobil fiind stabilită de părţi, fără 

nicio menţiune cu privire la TVA, art. 73 şi 78 din directiva 2006/112/CE a 

Consiliului UE trebuie interpretate în sensul că baza de impozitare o reprezintă: 

a) contrapartida (preţul) livrării bunului stabilită de părţi diminuată cu cota 

TVA; sau 

b) contrapartida (preţul) livrării bunului convenită de părţi?" . 

22. Problema pe care instanţa de trimitere o ridică este aceea a stabilirii bazei de calcul 

a TV A în ipoteza în care s-a efectuat o livrare de bunuri taxabilă, dar calitatea de 

persoană impozabilă în scopuri de TV A a fumizorului bunului a fost stabilită 

ulterior încheierii tranzacţiei, astfel că părţile nu au avut în vedere faptul că livrarea 

era grevată de TV A atunci când au stabilit contrapartida. 
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23. În ceea ce priveşte contrapartida, conform celor consemnate de instanţa de trimitere 

în cererea preliminară, nu sunt identificate alte cheltuieli, taxe, subvenţii sau alte 

asemenea elemente care ar putea fi luate în calcul la stabilirea contrapartidei livrării 

în afară de preţul convenit de părţi, ca şi componente ale preţului sau suplimentar 

faţă de acesta. Prin urmare, contrapartida livrării este reprezentată chiar de preţul 

contractului, convenit în mod liber în momentul efectuării operaţiunii impozabile. 

Părţile nu au prevăzut nimic cu privire la TV A în contractul încheiat. 

24. Articolul 73 din Directiva 20061112/CE prevede expres că baza de impozitare în 

. scopuri de TV A pentru operaţiunile de livrare de bunuri include toate elementele 

care reprezintă contrapartida obţinută sau care urmează să fie obţinută de furnizor în 

schimbul livrării. De asemenea, articolele 78 şi 79 stabilesc elementele incluse în 

baza de impozitare şi care sunt cele care nu pot face parte din aceasta. În ceea ce 

priveşte în special TV A, articolul 78 stipulează că baza de impozitare nu include 

TVA în sine. 

25. În jurisprudenţa sa, ori de câte ori a fost confruntată cu problema calificării unui 

element concret ca intrând sau nu în baza de impozitare în scopuri de TV A, Curtea a 

examinat circumstanţele specifice ale fiecărei speţe, realizând o analiză de la caz la 

caz6
• 

26. Prin urmare, în contextul analizei întrebării preliminare, vom avea în vedere 

următoarele circumstanţe care particularizează speţele în discuţie: 

27. În litigiul care a dat naştere trimiterii preliminare este vorba despre livrări de bunuri 

imobile (contracte de vânzare-cumpărare de bunuri imobile), operaţiuni supuse 

TV A potrivit .articolului 126"ocoroborat cu articolul. 141 din Legea nr. 571/2003,. 

privind Codul fiscal.. 

28. Fumizorul (vânzătorul) a ignorat obligaţia ce îi revenea, potrivit articolului 153, 

coroborat cu articolul 127 din Codul fiscal, de a se înregistra ca persoană 

impozabilă în scopuri de TVA, iar consumatorul final (cumpărătorul) nu avea 

6 A se vedea, în acest sens, hotărârile pronunţate în cauzele C-126/88, Boots Company, paragrafele 
16 şi 17, Argos Distributors, C-288/94, punctul 18 şi următoarele. 
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cunoştinţă de existenţa acestei obligaţii a fumizorului (vânzătorului). Ca urmare, 

părţile nu au prevăzut nimic referitor la TV A atunci când au stabilit preţul 

contractului. A vând în vedere că nu sunt evidenţiate costuri suplimentare sau alte 

elemente (taxe, subvenţii, etc.) care ar putea fi luate în considerare pentru stabilirea 

contrapartidei în condiţiile articolelor 73 şi 78 din Directiva 20061112/CE, 

contrapartida este reprezentată în această situaţie de preţul contractului. 

29. Calitatea de persoană impozabilă a fumizorului bunurilor imobile a fost stabilită 

ulterior încheierii operaţiunilor taxabile, ca urmare a unor controale fiscale. 

30. Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii, baza de impozitare pentru livrarea unui 

bun este constituită de contrapartida obţinută în schimbul livrării. Aceasta reprezintă 

valoarea subiectivă, adică valoarea în mod real percepută, şi nu o valoare stabilită în 

baza unor criterii obiective7
• Trebuie să existe o legătură directă între contrapartida 

obţinută şi livrarea efectuată, iar contrapartida astfel obţinută trebuie să poată fi 

exprimată în bani8
. 

31. Valoarea livrării de bunuri, pentru a fi subiectivă potrivit jurisprudenţei Curţii, 

trebuie să fie cea pe care beneficiarul livrării o atribuie bunurilor pe care 

intenţionează să şi le procure şi trebuie să corespundă sumei pe care acesta este 

dispus să o cheltuiască pentru a-şi procura respectivele bunuri9• 

32. Aplicând această jurisprudenţă la circumstanţele speţelor pe care instanţa naţională 

este chemată să le soluţioneze în raport cu susţinerile părţilor din acţiunile 

principale, potrivit cărora aplicarea TV A la întreaga sumă ce reprezintă preţul 

contractului ar aduce atingere principiului libertăţii contractuale, vom observa 

următoarele: 

7 A se vedea, în acest sens, hotărârile pronunţate de Curte în cauzele:cauza 154/80, Cooperatieve 
Aardappelenbewaarplaats, punctul 13; cauza 230/87, Naturally Yours Cosmetics, punctul 16; cauza 
C-126/88, Boots Company, punctul 19; cauza C-38/93, Glawe, punctul 8; cauza C-33/93, Empire 
Stores, C-33/93, punctul 18 şi cauza C-288/94, Argos Distributors, punctu116. 
8 A se vedea hotărârile în cauzele: cauza 154/80, Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats, punctul 
13; cauza 230/87, Naturally Yours Cosmetics, punctul 16 şi C-288/94, Argos Distributors, point 17, 
deja citate. 
9 A se vedea, în acest sens, hotărârea pronunţată de Curte în cauza C-33/93, Empire Stores, punctul 
19 şi C-380/99, Bertelsmann AG, punctul 23. 

11 





33. Pentru a putea fi considerat ca reprezentând contrapartida obţinută de furnizor 

(vânzător) într-un contract de vânzare-cumpărare de bunuri imobile, în condiţiile în 

care părţile nu au făcut referire la niciun alt cost suplimentar, preţul convenit în 

mod liber de părţi va cuprinde toate elementele pe care vânzătorul consideră că este· 

îndreptăţit să le primească în schimbul livrării şi pe care cumpărătorul este dispus să 

le plătească pentru a obţine bunul. 

34. Valoarea contrapartidei este aşadar stabilită de părţi în mod liber, în funcţie de 

percepţia lor subiectivă cu privire la valoarea tranzacţiei, rară ca legislaţia fiscală 

naţională sau autorităţile fiscale să intervină în vreun fel în determinarea 

contrapartidei. 

35. Decizia interpretativă confirmă această viziune favorabilă protejării principiului 

libertăţii contractuale şi exprimării libere a voinţei părţilor. 

36. Astfel, potrivit acestei decizii interpretati ve, părţile au posibilitatea de a stabili în 

mod liber contravaloarea (preţul) vânzării. Părţile pot conveni că TV A este inclusă 

în contravaloarea livrării sau nu. În cazul în care părţile nu prevăd nimic cu privire 

la TV A, potrivit deciziei interpretati ve, baza de impozitare o va constitui 

contravaloarea livrării. 

37. Mai mult, decizia interpretativă consemnează posibilitatea părţilor de a demonstra 

cu orice mijloc de probă dacă au avut intenţia de a include TV A în preţ. În acest 

context, subliniem că, în practica organelor fiscale naţionale se admite că părţile pot 

încheia un act adiţional la contract, ulterior încheierii tranzacţiei impozabile, care să 

cuprindă prevederi referitoare la includerea TV A în preţ, ca o componentă a 

acestuia. Părţilor li se dă astfel posibilitatea de a decide cu privire la componentele 

preţului. Aşadar, principiuUibertăţii contractuale este pe deplin respectat. 

Din contră, principiul libertăţii contractuale ar fi încălcat dacă am accepta că 

organele fiscale vor considera din oficiu TV A inclusă în preţ în situaţia în care 

părţile, nici la momentul încheierii contractului şi nici ulterior, nu au înţeles să îşi 

exprime voinţa în acest sens şi nici nu au probat prin alte mijloace prevăzute de lege 

că ar fi intenţionat includerea TV A în preţ. 
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38. În ceea ce priveşte calitatea de persoană impozabilă a furnizorului bunului imobil, 

potrivit articolului 127 alineatul (1) din Codul fiscal, este considerată persoană 

impozabilă "orice persoană care desraşoară, de o manieră independentă şi indiferent 

de loc, activităţi economice de natura celor prevăzute la aliri. (2), oricare ar fi scopul 

sau rezultatul acestei activităţi". Alineatul (2) al articolului 127 prevede că 

"activităţile economice cuprind activităţile producătorilor comercianţilor sau 

prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile 

profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate 

economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de 

venituri cu caracter de continuitate." 

39. Prevederile articolului 127 alineatul (2) redate mai sus transpun în dreptul naţional 

prevederile articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE. 

40. Potrivit articolului 126 din Codul fiscal, livrările de bunuri efectuate cu titlu oneros 

sunt operaţiuni impozabile, în condiţiile legii. Or, conform art. 153 din Codul fiscal, 

persoanele care desfăşoară activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile 

trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TV A la organul fiscal competent. 

41. Ignorând prevederile legale invocate mai sus, în vigoare la momentul efectuării 

operaţiunii impozabile, niciuna dintre părţi nu s-a considerat plătitor de TV A, aşadar 

nu ar fi putut avea în vedere includerea valorii TV A în preţul stabilit. Valoarea 

subiectivă a tranzacţiei nu ar fi putut, în acest condiţii, să includă TV A. Dimpotrivă, 

putem considera că preţul a fost stabilit la un anumit nivel, mai redus, tocmai ca 

urmare a faptului că operaţiunea a fost considerată nesupusă TV A. În acest context, 

vânzătorul, care nu şi-a respectat obligaţia legală de a se înregistra în scopuri de 

TV A înainte de efectuarea operaţiunii taxabile, a beneficiat de un avantaj 

concurenţial în raport cu alţi furnizori de bunuri imobile care de.sfăşoarăacel<ţşi tip 

de operaţiuni pe piaţă. 

42. Litigiul cu privire la stabilirea bazei de calcul a TV A care a generat întrebarea 

preliminară, a apărut ca o consecinţă a nerespectării de către furnizorul bunurilor a 

obligaţiilor prevăzute în sarcina sa de legea naţională în vigoare la momentul 

încheierii tranzacţiei. 

13 





43. În aceste condiţii, dacă se acceptă că contrapartida ce constituie baza de impozitare 

în scopuri de TV A (în speţă, preţul convenit prin contract) ar putea fi diminuată 

tocmai ca urmare a nerespectării de către persoana impozabilă a obligaţiilor sale 

legale, s-ar ajunge la încălcarea principiului fundamental al neutralităţii fiscale care 

interzice ca operatori economici care efectuează aceleaşi operaţiuni să fie trataţi 

diferit în ceea ce priveşte perceperea TVA10
. În fapt, un furnizor de bunuri care 

efectuează operaţiuni taxabile ar ajunge să beneficieze de nerespectarea unor 

obligaţii legale, în timp ce o persoană care îşi respectă obligaţiile legale - se 

înregistrează ca persoană impozabilă în scopuri de TV A şi livrează TV A către 

bugetul de stat - ar fi pusă într-o situaţie defavorabilă din punct de vedere 

concurenţial. 

44. Alături de principiul neutralităţii fiscale, cel de-al doilea principiu fundamental în 

materia TV A, pus în discuţie de reclamanţii din acţiunile principale, este cel al 

suportării taxei de către consumatorul final (în speţele în discuţie, cumpărătorul 

bunurilor imobile). Or, interpretarea autorităţilor fiscale naţionale, potrivit căreia, 

într-o situaţie precum cea descrisă în speţele în discuţie, baza de impozitare în 

scopuri de TV A o constituie preţul astfel cum a fost convenit în mod liber de părţi 

prin contract, nu aduce atingere acestui principiu. 

45. Principiul suportării TVA de către consumatorul final se aplică în toate situaţiile de 

regularitate în raport cu legea fiscală. Ori de câte ori livrarea taxabilă de bunuri 

imobile se desfăşoară cu respectarea de către părţile implicate a obligaţiilor legale 

ce le revin, baza de impozitare va fi constituită din toate elementele ce reprezintă 

contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută, cu excepţia TV A. 

46. Situaţia din speţă, în care contrapartida obţinută. de furnizor, reprez;entată prin preţ, a 

fost stabilită Iară luarea în considerare a TV A a fost generată de nerespectarea unei 

obligaţii legale de către furnizor şi reprezintă aşadar o situaţie de neregularitate. 

47. În acest caz, modul în care urmează a fi suportate consecinţele nerespectării 

obligaţiilor legale de către părţile implicate, respectiv suportarea sarcinii achitării 

10 A se vedea hotărâre a pronunţată în cauza C-216/97, Gregg, punctul 20. 
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TV A, este o chestiune ce priveşte raporturile dintre părţile implicate în livrare 

(vânzătorul şi cumpărătorul) care urmează a fi rezolvată potrivit dreptului intern .. 

IV. Concluzii 

48. Având în vedere observaţiile de mai sus, propunem să se răspundă întrebării 

preliminare după cum urmează: 

49. În cazul reconsiderării statutului vânzătorului de persoană impozabilă în scopuri de 

TV A, în situaţia în care contrapartida livrării a fost stabilită de părţi fără nicio 

menţiune cu privire la TV A, articolele 73 şi 78 din Directiva 2006/112/CE trebuie 

interpretate în sensul că baza de impozitare în scopuri de TV A este reprezentată de 

contrapartida livrării bunului, contrapartidă care nu include TV A conform 

Directivei 2006/112/CE. 

Roxana-Maria GIURESCU 

Consilier 

Ana - Lucia CRIŞAN 

Consilier 
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