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Asupra următoarelor chestiuni de drept ce fac obiectul pronunţării unei 
hotărâri prealabile: 

1. Dacă încasarea de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor de 
autor şi a drepturilor conexe a comisionului prevăzut de art.127 alin.l /it. i) şi 
art.134 alin.2 lit. b) din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile 
conexe reprezintă o operaţiune efectuată cu plată în sensul art.126 alin. 1 lit. a) din 
Legea nr.571/2003 privind Codulfiscal şi în consecinţă, colectarea remuneraţiilor 
pentru utilizarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe de către organismele 
de gestiune colectivă poate fi calificată drept o operaţiune impozabilă în sensul 
art.126 din Codul fisca!. 

2. Dacă în interpretarea art.134 şi art.14 O din Legea nr.571 /2003 privind 
Codul fiscal, faptul generator şi respectiv exigibilitatea taxei, în funcţie de care se 
stabileşte cota de TVA aplicabilă, au loc la data utilizării drepturilor de autor care 
a generat obligaţia de plată a remuneraţiei sau la data rămânerii definitive a 
hotărârii judecătoreşti prin care a fost stabilită obligaţia de plată amintită. 

1. TITULARUL ŞI OBIECTUL SESIZĂRII 

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV -a civilă a dispus, prin încheierea din 
data de 21 octombrie 2015, în dosarul nr. 34946/3/2013, sesizarea Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, în baza art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunilor de drept sus
menţionate. 
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II. NORMELE DE DREPT INTERN CARE FORMEAZĂ OBIECTUL 
SESIZĂRII ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE CU PRIVIRE LA 
PRONUNTAREA UNEI HOTĂRÂRI PREALABILE , 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare1 

Art.126 
(J) Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) operatiunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o 
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată; 

Norme metodologice2 

(2) În sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, o livrare de bunuri şi/sau o prestare de 
servicii trebuie să se efectueze cu plată. Condiţia referitoare la «plată» implică existenţa unei 
legături directe între operaţiune şi contrapartida obţinută. O operaţiune este impozabilă în 
condiţiile în care această operaţiune aduce un avantaj clientului, iar contrapartida obţinută, este 
aferentă avantaj ului primit, după cum urmează: 
a) condiţia referitoare la existenţa unui avantaj pentru un client este îndeplinită în cazul în care 
furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii se angajează să furnizeze bunuri şi/sau servicii 
determinabile persoanei ce efectuează plata sau, în absenţa plăţii, când operaţiunea a fost realizată 
pentru a permite stabilirea unui astfel de angajament. Această condiţie este compatibilă cu faptul 
că serviciile au fost colective, nu au fost măsurabile cu exactitate sau au făcut parte dintr-o 
obligaţie legală; 

b) condiţia existenţei unei legături între operaţiune şi contrapartida obţinută este îndeplinită chiar 
dacă preţul nu reflectă valoarea normală a operaţiunii, respectiv ia forma unor cotizaţii, bunuri 
sau servicii, reduceri de preţ, sau nu este plătit direct de beneficiar, ci de un tert." 

Art.134 
(1) Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale 
necesare pentru exigibilitatea taxei. 
(2) Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine 
îndreptăţită, în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la plata 
taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată. 
(3) Exigibilitatea plătii taxei reprezintă data la care o persoană are obligaţia de a 
plăti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). Această dată 
determină şi momentul de la care se datorează majorări de întârziere pentru 
neplata taxei. 

I Abrogată prin Legea nr. 227/2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016. 
2 HG nr. 4412004 - Partea 1 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 
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(4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul 
în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplică regimul de impozitare în 
vigoare la data exigibilităţii taxei. 

Art.140 
(1) Cota standard este de 24% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru 
operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse 
cotelor reduse. 

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

Art.127. 
(1) Statutul organismului de gestiune colectivă trebuie să cuprindă dispoziţii cu 
privire la: (. . .) 
i) modalităţile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi 
organismului de gestiune colectivă pentru acoperirea cheltuielilor necesare 
funcţionării; 

Art.134 
(1) Exercitarea gestiunii colective încredinţate prin contractul de mandat nu poate 
restrânge în nici un fel drepturile patrimoniale ale titulari/or. 

(2) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli: 
a) deciziile privind metodele şi regulile de colectare a remuneraţiei şi a altor 

sume de la utilizatori şi cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, 
precum şi cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie să 
fie luate de membri, în cadrul adunării generale, potrivit statutului; 

b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism 
de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestuia, 
prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. il. cumulat cu comisionul datorat organismului de 
gestiune colectivă care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. 
ci şi alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual;{. ... ) 

AL TE DISPOZIŢII RELEVANTE 

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu 
modificările şi completă riie ulterioare: 

Art.98 
(1) Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza 

ori de a interzice următoarele: 
a) fixarea interpretării sau a execuţiei sale; 
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b) reproducerea interpretării sau a execuţiei fixate; 
c) distribuirea interpretării sau a execuţiei fIXate; 
d) închirierea interpretării sau a execuţiei fIXate; 

e) împrumutul interpretării sau al execuţieifIXate; 
j) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a interpretării sau a 

execuţiei fIXate; 
g) radiodifuzarea şi comunicarea publică ale interpretării sau ale execuţiei sale, cu 
excepţia cazului în care interpretarea ori executia a fost deja fIXată sau 
radiodifuzată; 

g" 1) în situaţia specificată la /it. g) au dreptul numai la remuneraţie echitabilă. 

(3) RemuneraJia echitabilă prevăzută la alin. (1) lit. g) se stabileşte şi se colectează 
conform procedurii prevăzute la art. 131, 131"1, 131"2 şi 133. 

Art.106"5 
(1) Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop 

comercial ori a reproduceri/or acestora prin radiodifuzare sau prin orice 
modalitate de comunicare către public, artiştii interpreţi sau executanti şi 
producătorii de fonograme au dreptul la o remuneraţie unică echitabilă. 

(2) Cuantumul acestei remuneraţii se stabileşte prin metodologii, conform 
procedurii prevăzute la art. 131, 131"1 şi 131"2. 

(3) Colectarea remuneraţiei unice se efectuează în condiţiile prevăzute la art. 
133. 

III. EXPUNEREA SUCCINTĂ A PROCESULUI ÎN CADRUL 
CĂRUIA S-AU INVOCAT CHESTIUNILE DE DREPT MENŢIONATE 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilă, 
la data de 30 octombrie 2013, sub nr. 34946/3/2013, reclamantul CREDIDAM -
Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi a chemat în 
judecată pe pârâta S.C. A S.R .. L., solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin 
care să dispună obligarea pârâtei la: 

- plata sumei de 5.562,89 lei, cu TV A, reprezentând remuneraţie datorată 
artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea de către postul de radio X a 
fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, pentru perioada 01.04.2007-
30.06.2011; 

- plata sumei estimate de 250.000 lei, cu TV A, reprezentând remuneraţie 
datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea de către postul de 
radio X a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, pentru perioada 
01.07.2011-30.09.2013, urmând ca suma reală să fie stabilită prin expertiză 

contabilă; 
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- plata sumei estimate de 50.000 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente 
remuneraţiilor datorate, urmând ca suma reală să fie stabilită prin expertiză 
contabilă; 

- punerea la dispoziţia CREDIDAM, conform art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea 
nr.8/1996, a listei complete a fonogramelor utilizate în serviciile de programe 
pentru perioada menţionată. 

În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 
1.349 şi următoarele din Codul civil referitoare la răspunderea civilă delictuală, 
Legea nr.81l996, Metodologiile şi deciziile de colector publicate prin Decizia 
ORDA nr.74/2006, Decizia ORDA nr.23 0/2007, Decizia ORDA nr.284/2010, 
Decizia ORDA nr.216/2011, Deciziile civile nr.23A12007 şi nr. 153A12011 ale· 
Curţii de Apel Bucureşti. 

Prin raportul de expertiză contabilă efectuat în primă instanţă s-a stabilit că 
valoarea remuneraţiei datorată pentru perioada 1.04.2007-30.09.2013 este de 
14.478,19 lei, că valoarea TVA-ului aferent acestei remuneraţii este de 3.474,77 lei 
şi că valoarea penalităţilor de întârziere datorate pentru aceeaşi perioadă este de 
14.403,72 lei. În cuprinsul raportului de expertiză expertul contabil a făcut 
menţiunea că TV A a fost calculat prin aplicarea cotei de 24%. 

Prin sentin/a nr. 208111.02.2015, Tribunalul Bucureşti, Sec/ia a lll-a 
civilă, a admis cererea rec1amantului CREDIDAM, a obligat pe pârâta S.C. A 
S.R.L. la plata către reclamantă a sumei de 17.952,96 lei, cu TVA, reprezentând 
remuneraţie datorată artiştilor interpreţi, pentru radiodifuzarea fonogramelor de 
către pârâtă în perioada 01.04.2007 - 30.09.2013 precum şi la plata penalităţilor de 
întârziere în sumă de 14.103,72 lei; a obligat pârâta să pună la dispoziţia 

CREDIDAM lista fonogramelor utilizate în perioada de referinţă; a obligat pârâta 
la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă în sumă de 2800 lei. 

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat apel pârâta S.C. A S.R.L., ce a 
fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV -a civilă. 

Prin motivele de apel, s-a susţinut, pe lângă criticile referitoare la debitul 
principal, că TVA-ul aferent acestuia a fost calculat greşit, în condiţiile în care până 
în data de 1 iulie 2010 a fost de 19% şi abia după această dată, de 24%. 

Intimatul-reclamant CREDIDAM a formulat întâmpinare, prin care a arătat 
că este corectă obligarea pârâtei la plata TVA-ului de 24%, întrucât, potrivit 
legislaţiei, este aplicabil TV A-ul de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti în 
baza căreia vor fi emise, ulterior, facturile fiscale purtătoare de TV A. A mai arătat 
intimatul că este o asociaţie privată nonprofit, înfiinţată conform OG nr. 26/2000 şi 
Legii nr.8/1996 care îi acordă statutul de organism de gestiune colectivă; că 
organismele de gestiune colectivă, conform legii dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe, au dreptul de a reţine o cotă de administrare de maxim 15% pentru 
acoperirea cheltuielilor efectuate cu colectarea şi repartizarea remuneraţiilor către 
titularii de drepturi. Întrucât CREDIDAM este plătitor de TV A, pentru a evita 
prejudicierea titularilor de drepturi cu sumele care nu mai pot fi recuperate din 
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TVA-ul dedus la buget pentru facturi fiscale neîncasate, CREDIDAM emite 
înştiinţări de plată către utilizatori, urmând ca facturile fiscale să fie emise în 
momentul în care se confirmă efectuarea plăţii. 

IV. MOTIVELE REŢINUTE DE TITULARUL SESIZĂRII CARE 
SUSŢIN ADMISIBILITATEA PROCEDURII 

Prin încheierea de sesizare din data de 21 octombrie 2015, pronunţată în 
dosarul nr. 34946/3/2013, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a 

. constatat admisi bilă sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în raport cu 
dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei 
hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) 
şi (2) din Legea nr. 125/2014, având în vedere următoarele considerente: 

1. existenţa unei cauze aflate în curs de judecată această condiţie este 
îndeplinită, deoarece litigiul în legătură cu care s-a formulat sesizarea se află pe 
rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă; 

2. cauza să fie soluţionată în ultimă instanţă - această condiţie este 
îndeplinită, deoarece Curtea de Apel Bucureşti urmează să soluţioneze cauza în 
ultimă instanţă prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care este definitivă, 
potrivit art. 634 alin. (1) pct. 4 din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 
XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea 
instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii 
nr.134/20 10 privind Codul de procedură civilă, având în vedere faptul că tribunalul 
a fost sesizat cu o acţiune evaluabi1ă în bani în valoare mai mică de 1.000.000 lei; 

3. de lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 126 
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv art. 134 şi art. 140 din Codul fiscal 
depinde soluţionarea litigiului dedus judecăţii; 

4. chestiunea de drept enunţată este nouă, deoarece din consultarea 
jurisprudenţei s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de 
soluţionare. 

V. PUNCTUL DE VEDERE AL PĂRŢILOR CU PRIVIRE LA 
DEZLEGAREA CHESTIUNILOR DE DREPT 

1. Punctul de vedere al intimatului-reclamant CREDIDAM: 
Cu privire la chestiunea care este cota TV A corectă de aplicat la remuneraţie, 

19% sau 24%, s-a arătat că, dacă prestaţiile facturate se referă la servicii pentru 
care faptul generator a intervenit anterior datei de 1 iulie 2010, cota de TV A care ar 
trebui aplicată este de 19%, deoarece radiodifuzarea fonogramelor a avut loc în 
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perioada 01.04.2007-30.06.2010. Cum TV A este un accesoriu al prestaţiei facturate 
(în cazul reclamantei, prestaţia fiind radiodifuzarea fonogramelor), în opinia 
reclamantei nu se poate aplica un TVA de 24% intervenit după data de 01.07.2010, 
deoarece legea civilă nu poate fi aplicată retroactiv. 

Dacă prestaţiile facturate se referă la servicii pentru care faptul generator a 
intervenit după 1 iulie 2010, cota de TVA care ar trebui aplicată este de 24%, 
deoarece radiodifuzarea fonogramelor a avut loc în perioada 01.07.2010 -
30.09.2013. Cum TV A este un accesoriu al prestaţiei facturate (în cazul 
reclamantei prestaţia fiind radiodifuzarea fonogramelor), în opinia reclamantei 
pentru această perioadă cota TV A trebuie să fie de 24%. 

Conform art. 134 Cod fiscal, faptul generator îl reprezintă evenimentul (actul 
ori faptul juridic) prin care se naşte creanţa faţă de bugetul de stat. Exigibilitatea 
taxei reprezintă, conform art. 134 alin. (2) Cod fiscal, data la care autoritatea fiscală 
devine îndreptăţită, în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la 
plata taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată. Şi în materie de TV A, 
obligaţiile fiscale sunt stabilite cu termen, fiind datorate cumulat pentru o anumită 
perioadă fiscală (lună, trimestru) în perioada fiscală următoare. Dreptul de a solicita 
plata se naşte concomitent cu faptul generator, termenul legal priveşte doar 
executarea obligaţiei patrimoniale. Exigibilitatea plăţii taxei reprezintă data la care 
o persoană are obligaţia de a plăti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 
157 alin. (l) Cod fiscal. Exigibilitatea plăţii taxei intervine la data obligaţiei de a 
depune decontul de TV A ori altă declaraţie, termenul fiind comun pentru 
depunerea declaraţiei şi efectuarea plăţii. 

Deci, facturarea ulterioară faptului generator trebuie să păstreze "regimul în 
vigoare la data efectuării operaţiunilor respective". 

Facturarea se face cu întârziere din diferite motive: fie utilizatorul nu 
comunică veniturile la termenul scadent în vederea determinării remuneraţiei, fie 
utilizatorul nu comunică ponderea de utilizare a fonogramelor în vederea 
determinării remuneraţiei. 

În plus, organismele de gestiune colectivă, fiind asociaţii non-profit, în cazul 
utilizatorilor rău-platnici nu pot risca să mai emită direct facturi fiscale, deoarece în 
situaţia în care acestea nu sunt încasate până la data scadentă de plată a TVA, sunt 
nevoite să susţină cuantumul TV A neîncasat din cota de administrare şi astfel 
activitatea asociatiei este afectată, deoarece cota de administrare este pentru plata 
salariilor, chirie, taxe de timbru, expertize, taxe poştale (toate plicurile pleacă cu 
confirmări de primire) etc. 

Cu privire la întrebarea "dacă acţiunea este întemeiată pe răspundere civilă 
delictuală, sumele datorate sunt purtătoare de TVA?", intimata-reclamantă a arătat 
că, deşi acţiunea este întemeiată pe răspundere civilă delictuală, sumele datorate 
sunt purtătoare de TV A. În Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe există temei de drept, respectivart. 139 alin. (2) litera b), care precizează că 
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despăgubirile reprezintă triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de 
utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite. 

Prin acţiunea sa CREDIDAM nu a solicitat triplul remuneraţiei datorate, ci a 
solicitat doar cuantumul sumei care ar fi fost legal datorate, chiar dacă partea pârâtă 
nu şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de legea specială. Prin urmare, sumele încasate 
de CREDIDAM sunt asimilate remuneraţiilor, motiv pentru care sunt purtătoare de 
TVA. 

Aşa cum se poate observa, reclamanta nu se încadrează în excepţiile prevăzute 
de art.l37 din Codul fiscal. La excepţii se încadrează, printre altele, daunele
interese, pena1ităţi1e şi orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea unor obligaţii 
contractuale. 

2. Punctul de vedere al apelantei-pârâte S.C. A S.R.L. 
Apelanta-pârâtă a arătat că, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art. 

140 alin. (3) din Codul fiscal, cota de TVA aplicabilă livrărilor de bunuri şi/sau 
prestărilor de servicii este cota în vigoare la data la care intervine faptul generator. 

Potrivit prevederilor art. 1341 alin. (1) din Legea nr.57112003 (vechiul Cod 
fiscal) faptul generator intervine la data la care are loc livrarea bunurilor ori 
prestarea serviciilor, indiferent de data la care se emite factura de către furnizor. 

Remuneraţia datorată artiştilor interpreti şi executanţi pentru radiodifuzare 
intră în categoria fiscală a prestării de servicii. 

În ceea ce priveşte facturarea, art. 155 alin. (1) din Codul fiscal instituie 
regula potrivit căreia factura trebuie emisă de către persoana impozabilă cel mai 
târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care intervine faptul generator, 
exceptându-se cazurile în care factura a fost emisă anterior. Aceasta este o normă 
fiscală care face parte din dreptul public şi nu o normă supletivă din dreptul privat. 
Prevederea legală urmăreşte tocmai evitarea influenţării regimului fiscal aplicabil 
(inclusiv a cotei de TV A) în funcţie de momentul la care persoana impozabilă 
emite factura. 

Analizând prevederile legale mai sus prezentate, în speţă, raportat la data la 
care intervine faptul generator, cota de TV A aplicabilă este de 19%. 

În concluzie, nu poate fi acceptată opinia conform căreia ar trebui aplicată 
cota de TVA în vigoare la data emiterii facturii cu întârziere (mai târziu de a 15-a zi 
a lunii următoare celei în care intervine faptul generator), întrucât astfel s-ar 
permite jonglarea cu dispoziţiile legale, în sensul că s-ar da posibilitatea pentru 
persoana impozabi1ă emitentă a facturii de a alege între dispoziţiile legale care îi 
sunt mai favorabile prin alegerea aplicării unei cote de TV A mai mică sau mai 
mare, după caz. 

VI. PUNCTUL DE VEDERE AL COMPLETULUI DE JUDECATĂ 
CARE A SESIZAT ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE CU 
PRIVIRE LA DEZLEGAREA CBESTIDNILOR DE DREPT 
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Completul de judecată al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi-a 
exprimat prin încheierea de sesizare din 21 octombrie 2015, pronunţată în dosarul 
nr. 34946/312013, următorul punct de vedere: 

În primul rând, trebuie lămurit aspectul dacă operaţiunea de colectare a 
remuneraţiilor datorate pentru utilizarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, 
efectuată de către organismele de gestiune colectivă, reprezintă o operaţiune 
impozabilă în sensul art. 126 din Codul fiscal. 

Instanţa de trimitere a arătat că Legea nr. 57112003, abrogată începând cu 1 
ianuarie 2016 prin Legea nr. 227/2015, prin care s-a adoptat noul Cod fiscal, este 
aplicabilă raportului juridic dedus judecăţii. 

În speţă, organismul de gestiune colectivă CREDIDAM colectează drepturile 
conexe patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi, pentru utilizarea 
prin radiodifuzare a fonogramelor sau a reproducerilor acestora, de la apelantul
pârât, în calitate de organism de radiodifuziune. 

Remuneraţia unică echitabilă cuvenită artiştilor interpreţi sau executanţi, 
pentru utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor sau a reproducerilor acestora, 
nu este colectată de CREDIDAM în nume propriu, ci pe seama acestor titulari. 

Pentru efectuarea acestui serviciu de colectare a remuneraţiilor unice 
echitabile în numele titulari lor de drepturi, titularii de drepturi datorează un 
comision, al cărui cuantum este stabilit prin Statutul organismului de gestiune 
colectivă conform art. 127 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 8/1996, cu condiţia de a fi 
respectată limita maximă de 15% prevăzută de art. 134 alin. (2) Iit. b) din lege. 

Prima condiţie, prevăzută de art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pentru a 
se putea considera că o asemenea operaţiune este supusă TVA-ului, este aceea ca 
operaţiunea în discuţie să constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, 
efectuate cu plată. 

Având în vedere faptul că Legea nr. 57112003 defineşte noţiunea de "prestare 
de servicii" prin opoziţie cu cea de "livrare de bunuri", precum şi faptul că 
operaţiunea de colectare a remuneraţiilor de către organismul de gestiune în numele 
titularilor nu constituie în mod cert o livrare de bunuri, rezultă că sunt incidente 
dispoziţiile art. 129 din Codul fiscal pentru a stabili dacă operaţiunea în cauză 
constituie o prestare de servicii. 

În opinia instanţei de trimitere, operaţiunea de colectare a remuneraţiei unice 
echitabile, realizată de către organismul de gestiune în numele titulariIor drepturilor 
conexe, constituie o activitate de prestare de servicii ce se poate încadra în 
dispoziţiile art. 129 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal - având în vedere faptul că 
intimatul-rec1amant CREDIDAM este persoană impozabilă şi că realizează această 
operaţiune nu în nume propriu, ci în contul titularilor drepturilor conexe dreptului 
de autor - artiştii interpreţi sau executanţi ale căror fonograme se pretinde că au 
fost utilizate de către apelanta-pârâtă, în modalitatea radiodifuzării. 
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În continuare, problema de drept care se ridică este aceea dacă această 
operaţiune de colectare (în privinţa căreia opinia instanţei este că poate fi calificată 
drept o prestare de servicii) este efectuată cu plată. 

Având în vedere faptul că celelalte condiţii prevăzute de art. 126 alin. (1) !it. 
b )-d) Cod fiscal sunt îndeplinite, de răspunsul la această întrebare depinde însăşi 
calificarea operaţiunii în cauză drept impozabilă sau nu, deoarece - dacă comisionul 
suportat de titularii de drepturi conexe nu poate fi considerat o "plată" în sensul art. 
126 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal- atunci operaţiunea efectuată de organismul de 
gestiune colectivă nu va fi supusă TV A-ului. 

Astfel, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a considerat a fi 
îndeplinite celelalte condiţii, prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. b)-d) Cod fiscal, 
deoarece: locul de prestare a serviciilor este în România; prestarea serviciului este 
realizată de o persoană impozabilă; prestarea serviciului rezultă din una din 
activităţile economice prevăzute la art. 127 alin. (2) (aşa cum s-a arătat, opinia 
instanţei de trimitere este în sensul că ne aflăm în prezenţa unei activităţi 

economice decurgând din exploatarea, în numele şi pe seama titulari lor de drepturi 
de autor şi de drepturi conexe, de bunuri incorporale în scopul obţinerii de venituri 
cu caracter de continuitate, în sensul art. 127 alin. (2) teza fmală Cod fiscal şi art. 9 
alin. (1) teza finală din Directiva TVA). 

În opinia instanţei de trimitere, comisionul încasat de organismul de gestiune 
colectivă nu poate fi considerat o "plată" în sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul 
fi scaI. 

Pentru a ajunge la această concluzie, instanţa a avut în vedere modul de 
redactare a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Directiva TVA - potrivit căruia 
prestarea de servicii este supusă TV A dacă este "efectuată cu titlu oneros" de către 
o persoană impozabilă care acţionează ca atare. 

Jurisprudenta CJUE în interpretarea acestei norme din Directiva TV A este în 
sensul că "o prestare de servicii nu este efectuată cu titlu oneros, în sensul 
Directivei TV A, decât în cazul în care între prestator şi beneficiar există un raport 
juridic în care au loc prestatii reciproce, plata primită de prestator constituind 
contravaloarea efectivă a serviciului furnizat beneficiarului (Hotărâre a din 3 martie 
1994, Tolsma, C-16/93, par. 14, Hotărârea din 27 octombrie 2011, GFKL Financial 
Services, C-93/10, par. 18 şi Hotărârea Lebara, C-520/l0, par. 27). Potrivit acestei 
jurisprudenţe, existenţa unei legături directe între serviciul prestat şi contraprestaţia 
primită este, aşadar, necesară. Astfel, atunci când activitatea unui prestator constă 
în furnizarea în exclusivitate a prestaţiilor fără o contravaloare directă, nu există o 
bază d~ impozitare şi aceste prestatii nu sunt, aşadar, spuse plăţii TV A-ului. 

In speţă, există un raport juridic triunghiular - între utilizatori (organismele 
de radiodifuziune), titularii drepturilor conexe patrimoniale (artiştii interpreţi sau 
executanţi ale căror fonograme sunt utilizate în modalitatea radio difuzării) şi 
organismele de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori ai 
remuneraţii10r cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea 
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fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial sau a reproducerilor 
acestora de către organismele de radio difuziune - în care organismele de 
radio difuziune care utilizează fonogramele au obligaţia conform legii şi 
Metodologiilor aplicabile să plătească o remuneraţie unică echitabilă către 

organismele de gestiune colectivă şi în care organismele de gestiune colectivă au 
dreptul conform legii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe să reţină un 
comision stabilit conform Statutelor proprii cu limita stabilită conform art. 134 alin. 
(2) Iit. b) din Legea nr. 8/1996. 

În opinia instanţei de trimitere, nu există un raport juridic direct în care să 
aibă loc prestaţii reciproce Între - pe de o parte artiştii interpreţi sau executanţi în 
calitate de titulari de drepturi conexe patrimoniale şi, respectiv, organismul de 
gestiune colectivă care acţionează în numele lor şi - pe de altă parte organismul de 
radiodifuziune care utilizează fonogramele. Obligaţia utilizatorilor de a plăti 
remuneraţia unică echitabilă, respectiva titularilor drepturilor conexe de a suporta 
comisionul, îşi au izvorul în lege - art. 98 alin. (1) lit. gl şi art. 1065 din Legea nr. 
8/1996 şi Metodologiile aplicabile, care determină cuantumul remuneraţiei unice 
echitabile, respectiv art. 127 alin. (1) Iit. i) şi art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
8/1996. 

În al doilea rând, se impune a fi lămurit modul de interpretare a dispoziţiilor 
art. 134 şi art. 140 din Legea nr.57112003 privind Codul fiscal, în sensul dacă faptul 
generator şi, respectiv, exigibilitatea taxei, în funcţie de care se stabileşte cota de 
TV A aplicabilă, au loc la data utilizării drepturilor conexe de autor care a generat 
obligaţia de plată a remuneraţiei unice echitabile sau la data rămânerii defmitive a 
hotărârii judecătoreşti prin care a fost stabilită obligaţia de plată amintită. 

Opinia instanţei de trimitere este în sensul că se aplică acea cotă de TV A ce 
este în vigoare la data utilizării drepturilor conexe, pentru următoarele motive: 

Principiul prevăzut de teza 1 a art.134 alin. (1) şi (4) din Codul fiscal este cel 
conform căruia regimul de impozitare aplicabil este acela în vigoare la data la care 
intervine faptul generator, iar potrivit art. 1341 Cod fiscal, faptul generator intervine 
la data prestării serviciilor, nefiind incidentă, în opinia instanţei, niciuna din 
excepţiile prevăzute de Capitolul VI din Codul fiscal. 

De asemenea, potrivit art. 140 alin. (3) Cod fiscal, regula este aceea a cotei 
de TV A în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art. 1342 alin. (2), când se aplică cota de TVA în vigoare la data 
exigibilităţii taxei. 

Excepţia prevăzută de teza a doua a art. 134 alin. (1) şi (4) din Codul fiscal 
este aceea conform căreia, în anumite situaţii, expres prevăzute de art. 1342 alin. (2) 
Cod fi~cal, se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei. 

In speţa de faţă nu este incidentă niciuna dintre cele trei situaţii de excepţie 
prevăzute limitativ de art. 1342 alin. (2) Cod fiscal, deoarece: 

- CREDIDAM nu a emis facturile înainte de data la care a intervenit faptul 
generator (art. 1342 alin. (2) lit. a) Cod fiscal); 
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- nu suntem în situaţia efectuării unor plăţi în avans (art. 1342 alin. (2) lit. b) 
Cod fiscal); 

- nu suntem în situaţia prestării unor servicii realizate prin maşini automate 
de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare (art. 1342 alin. (2) lit. c) Cod fiscal). 

Intimata-reclamantă CREDIDAM a afirmat că emite facturile ce cuprind 
TV A în baza hotărârii judecătoreşti prin care se stabileşte cuantumul remuneraţiei 
unice echitabile, având în vedere şi practica organelor de control fiscal, aşa încât 
solicită a se constata că este aplicabilă cota de TV A in vigoare la momentul 
pronunţării hotărârii judecătoreşti. 

Instanţa de trimitere a arătat că acest argument nu poate fi primit, deoarece 
nu are suport in dreptul intern. 

Legiuitorul comunitar (art. 66 din Directiva TVA) a lăsat la latitudinea 
statelor membre posibilitatea de a prevedea in legislaţiile lor interne ca TV A-ui să 
devină exigibilă - pentru anumite operaţiuni sau anumite categorii de persoane 
impozabile, ce trebuiau a fi stabilite de statele membre - la data emiterii facturii. 

Or, din examinarea Capitolului VI al Codului fiscal, Curtea de Apel 
Bucureşti a constatat că o asemenea excepţie nu a fost prevăzută in dreptul intern, 
singura excepţie admisă de legiuitorul român fiind aceea a exigibilităţii TV A la 
data emiterii facturii, atunci când factura este emisă înainte de data la care intervine 
faptul generator (art. 1342 alin. (2) lit. a) Cod fiscal). 

În consecinţă, în opinia Curţii de Apel Bucureşti, este aplicabilă regula 
prevăzută de teza 1 a art. 134 alin. (1) şi (4) din Codul fiscal şi art. 140 alin. (3) teza 
1 Cod fiscal, cota TV A -ului fiind aceea în vigoare la data la care intervine faptul 
generator, respectiv data prestării serviciilor, conform art. 134) alin. (1) Cod fiscaL 

VII. JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR NAŢIONALE ÎN MATERIE 

1. Curţile de Apel Timişoara, Ploieşti, Piteşti, Oradea, Iaşi, Craiova, 
Constanta, Cluj, Bacău, Alba Iulia şi Braşov au comunicat că nu au identificat 
hotărâri judecătoreşti cu privire la această problemă de drept. 

2. La nivelul Curţii de Apel Galaţi nu a fost identificată practică judiciară, 
fiind comunicat punctul de vedere al judecătorilor din cadrul unor instanţe din 
circumscripţia Curţii, conturat în urma consultării acestora. 

Opinia teoretică majoritară a judecătorilor Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Galaţi este în sensul că: 

- colectarea remuneraţiilor pentru utilizarea drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe de către organismele de gestiune colectivă nu poate fi calificată 
drept o operaţiune impozabilă, in sensul art. 126 Cod fiscal, întrucât comisionul 
încasat de organismele de gestiune colectivă nu poate fi considerat o "plată" 
potrivit art. 126 alin. (I) lit. a) din Codul fiscal; 

- în interpretarea art. 134 şi art. 140 din Codul fiscal, faptul generator şi, 
respectiv, exigibilitatea taxei, în funcţie de care se stabileşte cota de TVA 
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aplicabilă, au loc la data utilizării drepturilor de autor care a generat obligaţia de 
plată a remuneraţiei. 

Opinia teoretică a judecătorilor Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi flscal din cadrul Tribunalului Vrancea este că, având în vedere 
dispoziţiile art. 134 din Legea nr. 8/1996, comisionul datorat de titularii de drepturi 
organismului de gestiune colectivă pentru acoperirea cheltuielilor necesare 
funcţionării şi remuneraţia încasată de acesta nu pot fi asimilate operaţiunilor 
impozabile prevăzute de art. 126 din Legea nr. 57112003. 

3. Curtea de Apel Bucureşti a identificat şi comunicat 12 hotărâri 

judecătoreşti, toate pronunţate de completeZe specializate în materia proprietăţii 
intelectuale din cadrul Secţiei a IV -a civile a Curţii de Apel, al Secţiei a III -a 
civile şi pentru cauze cu minori şi 'de familie a Tribunalului Bucureşti, respectiv din 
cadrul fostei Secţiei a IX-a civile şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală a 
Curţii de Apel Bucureşti. 

De asemenea, au fost comunicate punctele de vedere exprimate de 
judecătorii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, după cum urmează: 

La nivelul Secţiei a [V-a civile a Curţii de Apel Bucureşti au rezultat 
următoarele: 

Cu privire la prima problemă de drept din sesizare au fost exprimate trei 
OpInll: 

Într-o opinie, activitatea de colectare de către organismul colectiv de gestiune 
a remuneraţiei datorate pentru utilizarea operelor protejate prin dreptul de autor 
constituie o prestare de servicii supusă TV A, conform art. 126 alin. (1) şi art. 129 
alin. (1) din Codul fiscal (Legea nr. 57112003). 

În altă opinie se arată că, in cazurile în care angajarea răspunderii 
utilizatorului se face pe temeiul răspunderii civile delictuale, atunci solicitarea de 
aplicare a TVA-ului este neîntemeiată, faţă de caracterul de despăgubiri al sumelor 
de plată rezultate din fapta ilicită de comunicare a operelor muzicale fără 
autorizarea prin licenţă şi faţă de prevederile art. 137 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 
57112003 potrivit cărora baza de impozitare a TV A-ului nu cuprinde sumele 
reprezentând daune-interese stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă. 

În cea de-a treia opinie, se arată că operaţiunea de colectare a remuneraţiilor 
datorate pentru utilizarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, efectuată de 
către organismele de gestiune colectivă, nu reprezintă o operaţiune de prestare de 
servicii efectuată cu plată, deoarece comisionul încasat de organismul de gestiune 
colectivă nu poate fi considerat o "plată" în sensul art. 126 alin. (1) !it. a) din Codul 
fiscal (Legea nr. 571/2003). Această opinie se întemeiază pe jurisprudenţa CJUE 
creată în interpretarea Directivei 20061112/CE privind sistemul comun al taxei pe 
valoare adăugată, respectiv Hotărârea Curţii din data de 18 ianuarie 2017 în cauza 
C-37116, Minister Finansow împotriva SA WP şi Hotărârea din 27 octombrie 2011 
în cauza C-93/10, GFKL Financial Services. 
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Cu privire la cea de-a doua problemă de drept au fost exprimate trei opinii: 
Într-o opinie, exigibilitatea TV A intervine la data la care are loc faptul 

generator, potrivit art. 1342 alin. (1) din Codul fiscal, iar faptul generator intervine, 
potrivit art. 1341 alin. (1), la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, 
cu excepţiile prevăzute acolo. Aşadar, TV A aferentă remuneraţii10r datorate pentru 
utilizarea operelor ce constituie obiectul dreptului de autor intervine cel mai târziu 
la data exigibilităţii remuneraţiei înseşi asupra căreia TV A este calculată. 
Exigibilitatea nu intervine la data emiterii facturii fiscale, întrucât o asemenea 
interpretare ar nesocoti natura accesorie a obligaţiei de plată a TV A. 

Într-o altă opinie, cota de TV A aplicabilă este cea în vigoare la data la care 
intervine faptul generator, care este reprezentat de emiterea facturilor fiscale în 
temeiul ho1ărârii judecătoreşti. 

În cea de-a treia opinie, cota de TV A aplicabilă este cea în vigoare la data 
utilizării dreptului de autor care a generat obligaţia de plată a remuneraţiei, 
deoarece faptul generator intervine la data prestării serviciilor, potrivit art. 1341 din 
Codul fiscal. 

Magistraţii Secţiei a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, Secţiilor a III-a, 
respectiva [V-a Civile ale Tribunalului Bucureşti au concluzionat argumentat după 
cum urmează: 

Cu privire la prima problemă de drept, s-a arătat că încasarea de către 

organismele de gestiune colectivă a comisionului prevăzut de art. 127 alin. (1) lit. i) 
şi art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 este o operaţiune efectuată cu plată, 
în sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, 
actualizată. Argumentele care califică operaţiunea respectivă ca fiind efectuată cu 
plată se regăsesc în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind 
Codul fiscal, adoptate în cazul de faţă pentru aplicarea art. 126 alin. (1) lit. a). Din 
analiza condiţiilor prevăzute în Normele metodologice, rezultă cu claritate că aceste 
condiţii sunt întrunite în cazul comisionului în cauză, fiind vorba de un comision 
datorat, după cum se prevede chiar în conţinutul art. 127 alin. (1) lit. i) şi art. l34 
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996. Pe cale de consecinţă, colectarea 
remuneraţiilor pentru utilizarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe de către 
organismele de gestiune colectivă poate fi calificată drept o operaţiune impozabilă 
în sensul art. 126 din Codul fiscal. Această calificare, realizată "pe cale de 
consecinţă" , se datorează modului strict determinat în care a fost formulată 

solicitarea de la pct. 1 din sesizare (care ar conţine de fapt două întrebări, răspunsul 
la a doua fiind direct condiţionat, Iară nicio altă posibilitate, chiar de către titularul 
care a conceput solicitarea de interpretare, doar de răspunsul la prima întrebare). 

Referitor la problema de drept expusă la punctul 2, s~a arătat că faptul 
generator şi exigibilitatea TV A, în funcţie de care se stabileşte cota de TV A 
aplicabilă, au loc la data utilizării drepturilor de autor care a generat obligaţia de 
plată a remuneraţiei, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. l34 şi următoarele din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Faţă de conţinutul clar şi imperativ al 
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dispoziţiilor legale care privesc faptul generator şi exigibilitatea TV A, este exclus a 
se considera că pot fi determinate aceste două elemente prin raportare la momentul 
la care rămâne definitivă o hotărâre judecătorească, prin care se tranşează problema 
litigioasă ce are ca obiect însăşi stabilirea existenţei sau nu a obligaţiei de plată a 
remuneraţiei şi a cuantumului acesteia, după caz. 

Magistraţii Secţiei a V-a Civilă a Tribunalului Bucureşti au exprimat, 
referitor la prima problemă de drept, opinia unitară conform căreia comisionul nu 
reprezintă o operaţiune efectuată cu plată, în sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal şi, în consecinţă, colectarea remuneraţiilor 
pentru utilizarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, de către organismele 
de gestiune colectivă, nu poate fi calificată drept o operaţiune impozabilă în sensul 
art. 126 din Codul fiscal. 

În ceea ce priveşte a doua problemă de drept, în interpretarea art. 134 şi art. 
140 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, a fost exprimată opinia unitară în 
sensul că faptul generator şi, respectiv, exigibilitatea taxei în funcţie de care se 
stabileşte cota de TV A aplicabilă, au loc la data utilizării drepturilor de autor care a 
generat obligaţia de plata a remuneraţiei. 

La nivelul Tribunalului Ialomiţa, cu privire la problemele de drept expuse, 
opinia magistraţilor concordă cu opinia exprimată de Curtea de Apel Bucureşti -
Secţia a IV-a civilă în încheierea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Magistratii din cadrul Tribunalului Ilfov au arătat că operaţiunea de 
intermediere între utilizatorii operelor şi deţinătorii drepturilor patrimoniale de 
autor constituie o prestare de servicii. întrucât se acţionează în nume propriu, dar în 
contul altei persoane, ca intermediar în prestarea de servicii, astfel că, din punct de 
vedere al TV A, îi sunt aplicabile prevederile art. 129 din Legea nr. 57112003 
privind Codul fiscal şi reprezintă o operaţiune impozabilă în sensul art. 126 din 
Codul fiscal. Nu este vorba de o impunere la plata TV A aferentă drepturilor de 
autor, ci la plata TV A aferentă veniturilor obţinute din prestările de servicii, 
respectiv sumele facturate în nume propriu, dar în contul altei persoane. Din 
perspectiva TV A nu are relevanţă dacă remuneraţiile facturate de organismele de 
gestiune colectivă către utilizatorii operelor reprezintă sau nu veniturile acestora, 
deoarece în situaţia în care organismele de gestiune colectivă emit facturi către 
utilizatorii operelor, acestea sunt considerate din punct de vedere al TV A 
cumpărători-revânzători, conform art. 129 alin. (2) din Codul fiscal. Independent de 
calificarea tranzacţiilor din perspectiva altor dispoziţii legale. în materia fiscală 
determinant este conţinutul economic al tranzacţiilor, autorităţile fiscale fiind 
îndreptăţite să reÎncadreze forma şi conţinutul juridic al tranzacţiilor pentru a 
reflecta conţinutul economic propriu-zis al acestora, după cum prevăd dispoziţiile 
art. 1 alin. (3) şi art. 11 alin. (1) din Codul fiscal. 

Magistraţii din cadrul Tribunalului Giurgiu au arătat că operaţiunea de 
încasare de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor nu 
reprezintă o operaţiune impozabilă în sensul art. 126 din Codul fi scai, întrucât 
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prestaţia efectuată de către organismul colectiv nu are o contravaloare directă şi 
deci nu există o bază de impozitare. Cu referire la cea de-a doua chestiune s-a 
conturat opinia majoritară că exigibilitatea taxei în funcţie de care se stabileşte cota 
de TV A aplicabilă are loc la data utilizării drepturilor conexe de autor care au 
generat obligaţia de plată a remuneraţiei unice, iar nu la data rămânerii defmitive a 
hotărârii judecătoreşti prin care a fost stabilită obligaţia, întrucât principiul degajat 
din art. 134 alin. (1) din Codul fiscal este cel conform căruia regimul de impozitare 
aplicabil este acela în vigoare la data la care intervine faptul generator. 

4. inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat următoarele: 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal a comunicat prin adresa nr. 

1311SCAF /31 martie 2017 că, din verificarea hotărârilor redactate până la acest 
moment, nu au fost identificate decizii de speţă în care să se fi dat o dezlegare 
expresă problemei de drept privind calificarea operaţiunii de încasare a 
comisionului privind dreptul de autor ca operaţiune impozabilă în accepţiunea art. 
126 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 57112003. 

A fost ataşată decizia nr. 861/26.02.2015 pronunţată în dosarul nr. 
7541/2/2013, din care rezultă că cererea reclamantei CREDIDAM având ca obiect 
suspendarea unui act administrativ denumit "Înştiinţare privind stingerea creanţelor 
fiscale" a fost respinsă ca lipsită de interes. 

Acţiunea în anulare a deciziei de impunere sus-menţionate este înregistrată 
pe rolul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal sub nr. 2219/2/2014, cu termen 
de soluţionare la data de 6 iunie 2017. 

La nivelul Secţiei 1 civile a fost pronunţată decizia nr. 380/19.02.2016. 
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, prin adresa nr. 460/C/6871III-5/2017 din 2 martie 2017, a comunicat că, la 
nivelul Secţiei Judiciare - Serviciul Judiciar Civil, nu se verifică, în prezent, 
practică judiciară, în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în 
problema de drept care formează obiectul prezentei sesizări. 

VIII. JURISPRUDENŢA CURŢTI CONSTITUŢIONALE 

În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate decizii relevante ale 
Curţii Constituţionale cu privire la chestiunile de drept ce fac obiectul prezentei 
sesizări. 

IX. JURISPRUDENŢ A CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNn 
EUROPENE 

Prin Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din data de 18 ianuarie 
2017 pronunţată în cauza C-37/16 s-a stabilit că Directiva 20061112/CE a 
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată, astfel cum a fost modificată de Directiva 2010/451UE a Consiliului din 
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13 iulie 2010, trebuie interpretată în sensul că titularii drepturilor de reproducere nu 
efectuează o prestare de servicii, în sensul acestei directive, în favoarea 
producătorilor şi a importatorilor de suporturi neînregistrate şi de aparate de 
inregistrare şi de reproducere de la care organismele de gestiune colectivă a 
drepturilor de autor şi a drepturilor conexe percep pe se~a acestor titulari, insă in 
nume proprIu, remuneraţii compensatorii pentru vânzarea acestor aparate şi 

suporturi. 

X. PUNCTUL DE VEDERE EXPRIMAT DE JUDECĂTORII 
RAPORTORI ASUPRA SESIZĂRII ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI 
JUSTIŢIE CU PRIVIRE LA PRONUNŢAREA UNEI HOTĂTÂRI 
PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT 

IX.1. Admisibilitatea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti 

Potrivit dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă adoptat prin 
Legea nr. 134/2010: "Dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, investit cu 
soluţionarea cauzei in ultimă instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei 
lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi asupra 
acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui 
recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu 
chestiunii de drept cu care a fost sesizată". 

Norma relevă o serie de condiţii de admisibilitate pentru declanşarea acestei 
proceduri, care se impun a fi întrunite în mod cumulativ, după cum urmează: 

- existenţa unei cauze în curs de judecată; 
- cauza care face obiectul judecăţii să se afle in competenta legală a unui 

complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al 
tribunalului învestit să o soluţioneze în ultimă instanţă; 

- ivirea unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe 
fond a cauzei în curs de judecată; 

- chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă; 
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat şi nici să nu facă obiectul 

unui recurs în interesul1egii în curs de soluţionare. 
Primele două condiţii de admisibilitate sunt îndeplinite. 
Cauza in care s-a ivit chestiunea de drept se află în curs de judecată la Curtea 

de Apel Bucureşti, pe rolul unui complet de judecată specializat în materia 
proprietăţii intelectuale, învestit cu soluţionarea unui apel într-un litigiu ce are ca 
obiect cererea formulată de un organism de gestiune colectivă de obligare a unui 
post de radio la plata remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru 
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utilizarea de fonograme prin radiodifuzare şi a accesoriilor acestui debit (inclusiv 
TVA)~ pe temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Determinarea competenţei şi a căii de atac deschise împotriva hotărârii intră 
în atribuţiile instanţei de trimitere~ iar constatările sale pe acest aspect sunt 
suficiente în verificarea admisibilităţii sesizării pe temeiul art. 519 Cod procedură 
civilă. 

Completul de judecată care a adresat întrebarea s-a considerat legal învestit 
cu soluţionarea apelului împotriva sentinţei pronunţate de Tribunalul Bucureşti şi, 
de asemenea, a apreciat că judecă în ultimă instanţă, hotărârea sa nefiind supusă 
recursului. 

Astfel, se consideră că sunt incidente prevederile art. 95 pct. 2 Cod procedură 
civilă, cele ale art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru 
degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare 
a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 634 alin. 
1 pct. 4 Cod procedură civilă. 

În ceea ce priveşte condiţia ca solutionarea pe fond a cauzei în curs de 
judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei lămurire se cere, se reţin 
următoarele: 

Motivele de apel au vizat, în ceea ce priveşte taxa pe valoare adăugată ce a 
fost aplicată prin hotărârea primei instanţe la remuneraţia stabilită în sarcina pârâtei 
persoană juridică, chestiunea cotei TV A. 

în cursul judecării apelului, instanţa a pus în discuţie chestiunile ce constituie 
obiect al sesizării de faţă, anume calificarea colectării remuneraţiilor de către 

organismele de gestiune colectivă drept operaţiune impozabilă, în raport de faptul 
încasării unui comision, precum şi data la care este datorată TV A. 

În situaţia în care sesizarea vizează o chestiune ce nu a fost invocată ca atare 
prin motivele de apel, dar a fost invocată din oficiu şi pusă în discuţia părţilor, 
revine instanţei de trimitere să aprecieze dacă eventualul răspuns poate fi valorificat 
în soluţionarea litigiului, ca motiv de apel de ordine publică, motiv de apel implicit 
sau printr-un alt mijloc procesual. 

Pentru aprecierea condiţiei legăturii cu cauza, este suficient că ambele 
întrebări din sesizare au în vedere chestiuni ce interesează soluţionarea apelului, 
astfel încât această condiţie se consideră a fi îndeplinită. 

Întrucât această condiţie presupune ca răspunsul la chestiunea de drept să fie 
în mod efectiv valorificat în cauză, urmează a se avea în vedere categoria de titulari 
de drepturi în care se încadrează părţile din cauză şi aspectele specifice raporturilor 
juridice ale acestora cu tertii. 

Se constată, totodată, că este îndeplinită şi conditia noutăţii chestiunii de 
drept a cărei rezolvare de principiu se solicită, chiar dacă această chestiune nu 
vizează un act normativ recent, dată fiind jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene. 
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În ceea ce priveşte ultima condiţie de admisibilitate, se constată că Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat asupra chestiunii de drept prin hotărâri de 
speţă, iar chestiunea de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs 
de soluţio,nare. 

IX.2. Punctul de vedere al judecătorilor raportori asupra sesizării: 

Litigiul pendinte pe rolul instanţei de trimitere a fost generat de utilizarea 
neautorizată de către un post de radio de fonograme conţinând prestatii ale unor 
artişti interpreţi sau executanţi, iar organismul de gestiune colectivă a solicitat in 
cauză obligarea utilizatorului la plata remuneraţiilor cuvenite titularilor drepturilor 
conexe, cu TV A, şi a penalităţi10r de întârziere. 

În raport de data utilizării (2007 - 2013), este aplicabilă Legea nr.57112003 
privind Codul fiscal, abrogată cu începere de la 1 ianuarie 2016. 

Faţă de obiectul cererii deduse judecăţii, prin prima intrebare formulată, 
instanţa de trimitere urmăreşte, în esenţă, a se clarifica dacă operaţiunea de 
colectare a remuneraţiilor pentru utilizarea drepturilor de autor şi a drepturilor 
conexe de către organismele de gestiune colectivă (denumită în continuare 
remuneraţie) poate fi calificată drept o operaţiune impozabilă în sensul art.126 din 
Codul fiscal. 

Potrivit art. 126 Cod fiscal, pentru ca o operaţiune să fie considerată 
impozabilă din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată (TVA), este 
necesară întrunirea cumulativă a mai multor condiţii. 

Întrebarea instanţei de trimitere are în vedere doar prima condiţie, astfel 
încât, în limitele sesizări i, se impune ca răspunsul să fie circumscris acesteia, 
independent de condiţiile din art. 126 alin. 1 lit. b - d Cod fiscal. 

În conformitate cu art. 126 alin. 1 lit. a, poate fi socotită drept operaţiune 
impozabilă din perspectiva TV A orice operaţiune "care, în sensul art. 128 - 130, 
constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in 
sfera taxei, efectuate cu plată". 

Astfel cum rezultă din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
condiţia din art. 126 alin. 1 lit. a referitoare la «plată» implică existenţa unei 
legături directe între operaţiune şi contrapartida obţinută. 

În logica întrebării instanţei de trimitere, calificarea ca operaţiune impozabilă 
a remuneraţiei ar putea depinde de calificarea drept "plată", in sensul normei 
anterioare, a comisionului ce i se cuvine organismului de gestiune colectivă în baza 
art.!27 alin.! lit. i) şi art.134 alin.2 lit. b) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe. 

Urmează a se verifica din această perspectivă relevanţa încasării 
comisionului de către organismul de gestiune colectivă. 

Obiectul principal de activitate al oricărui organism de gestiune colectivă a 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe, după cum rezultă din art. 124 al Legii nr. 
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8/1996, îl constituie "colectarea şi repartizarea drepturilor a căror gestiune le este 
încredinţată de către titulari". 

Gestiunea colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe - cea 
efectuată de către un organism de gestiune colectivă, atunci când titularii optează 
pentru o asemenea modalitate ori gestiunea individuală nu poate fi exercitată -, se 
exercită pe bază de mandat acordat de către acei titulari de drepturi care au creat în 
mod direct organismul de gestiune colectivă, prin liberă asociere, şi care sunt 
membri ai acestuia (art. 125). 

Comisionul vizat de art.l27 alin.l lit. i) şi art.l34 alin.2 lit. b) din Legea 
nr.811996 este datorat de titularii de drepturi care sunt membri ai unui organism de 
gestiune colectivă şi au destinaţia de acoperire a cheltuielilor de funcţionare a 
acelui organism. 

Aşadar, comisionul interesează exclusiv raporturile juridice dintre 
organismul de gestiune colectivă şi membrii săi, titulari de drepturi, fiind datorat şi 
reţinut efectiv (în condiţiile prevăzute de statutul fiecărui organism de gestiune 
colectivă) ulterior colectării remuneraţii10r şi înainte de repartizarea acestora către 
titulari. 

În măsura în care comisionul poate fi calificat drept o "plată" în sensul art. 
126 alin. 1 lit. a Cod fiscal, atare plată ar caracteriza o eventuală livrare de 
bunuri/prestare de servicii către membrii asociaţiei organism de gestiune colectivă, 
deci titularii de drepturi înşişi, ca beneficiari, ţinând cont de cerinţa existenţei "unei 
legături directe Între operaţiune şi contrapartida obţinută", în termenii din norma 
metodologică. 

În condiţiile în care în litigiul pendinte se pretinde plata de către utilizator a 
remuneraţii10r cuvenite titularilor drepturilor conexe din utilizarea acestora, 
înseamnă că se pune problema dacă se poate identifica o "operaţiune impozabi1ă", 
în ceea ce priveşte TVA, în derularea chiar a raportului juridic direct legat de 
utilizarea drepturilor conexe. Prin prisma condiţiei din art' 126 alin. 1 lit. a Cod 
fiscal, interesează în cauză dacă remuneraţia însăşi reprezintă o "plată", decurgând 
din legătura directă cu utilizarea de către un terţ. 

Încasarea comisionului de către organismul de gestiune colectivă nu asigură 
o legătură directă cu utilizarea drepturilor conexe de către un tert, deci calificarea 
operaţiunii de colectare a remuneraţiilor ca operaţiune impozabilă in sensul 
art.126 din Codul fiscal nu depinde de calificarea comisionului ca fiind sau nu o 

l t v" "p a a . 
Această constatare nu este pusă în discuţie de eventuala incidenţă a 

dispoziţiilor art. 129 alin. 2 Cod fiscal, potrivit cărora "Atunci când o persoană 
impozabilă care acţionează în nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la 
o prestare de servicii, se consideră că a primit şi a prestat ea însăşi serviciile 
respective. " 
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Pe acest temei, TV A aferent serviciului prestat de un intermediar ar fi 
aplicabil la contravaloarea serviciului distinct la care a participat, şi nu la 
contravaloarea serviciului propriu prestat. 

Chiar dacă s-ar califica, însă, actul de colectare a remuneraţiei de către 
organismul de gestiune colectivă drept o intermediere de servicii, se observă că 
cerinţa esenţială de aplicare a normei este aceea ca intermedierea să vizeze o 
"prestare de servicii", care trebuie să reprezinte o operaţiune impozabi1ă de sine -
stătătoare, distinctă de serviciul prestat de intermediar. 

Şi în acest caz, tot raportul juridic direct legat de utiJizarea drepturilor conexe 
interesează în cauză, aplicarea art. 129 alin. 2 Cod fiscal depinzând, aşadar, de 
clarificarea acestuia din perspectiva identificării unei operaţiuni impozabile în 
sensul art. 126 alin. 1 lit. a Cod fiscal. 

Urmează a se cerceta în continuare dacă titularii de drepturi conexe din 
categoria celor din prezenta cauză efectuează o livrare de bunuri/prestare servicii, 
în sensul art. 126 alin. l lit. a Cod fiscal, în favoarea unui terţ care utilizează, prin 
radiodifuzare, înregistrări sonore conţinând fixarea prestaţii10r artistice ale 
titularilor în cauză. 

Potrivit art. 129 alin. 1 Cod fiscal, "Se consideră prestare de servicii orice 
operaţiune care nu constituie livrare de bunuri, aşa cum este definită la art. 128." 

Alin. 3 al aceleiaşi norme enumeră exemplificativ câteva operaţiuni care sunt 
considerate prestări de servicii, din punctul de vedere al TV A. 

La pct. b) din alin. 3 este prevăzută în mod expres "cesiunea bunurilor 
necorporale, indiferent dacă acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, 
cum sunt: transferul şi/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor, 
mărcilor comerciale şi a altor drepturi similare". 

Atât art. 126, cât şi art. 129 Cod fiscal, au corespondent în Directiva 
2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei 
pe valoarea adăugată, reprezentând echivalentul art. 2 alin. 1 lit c, 24 şi 25 Iit. a din 
directivă. 

Directiva, ca act al Uniunii Europene, nu produce, de regulă, efect direct în 
dreptul intern, însă trebuie ţinut cont de obligaţia ce revine instanţei naţionale de a 
interpreta dreptul intern în conformitate cu dreptul Uniunii Europene (consacrată 
prin hotărârea din cauza C-14/83 Van Colson et Kamann pronunţată de Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene şi menţionată constant în jurisprudenţa Curţii). 

Prin prisma acestei obligaţii, atunci când este vorba despre o directivă, 
obligaţia constă în interpretarea legii naţionale ce transpune directiva prin prisma 
textului şi a finalităţii acelui act. 

Prin Hotărârea pronunţată la data de 18 ianuarie 2017 în cauza C-37/16, 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a interpretat dispoziţiile art. 2 alin. 1 Iit. c, 24 
şi 25 lit. a din Directiva 20061112/CE în sensul că "titularii drepturilor de 
reproducere nu efectuează o prestare de servicii, în sensul acestei directive, în 
favoarea producătorilor şi a importatorilor de suporturi neînregistrate şi de aparate 
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de înregistrare şi de reproducere de la care organismele de gestiune colectivă a 
drepturilor de autor şi a drepturilor conexe percep pe seama acestor titulari, însă în 
nume propriu, remuneratii compensatorii pentru vânzarea acestor aparate şi 
suporturi. " 

Se observă că titularii de drepturi din prezenta cauză sunt diferiţi de cei din 
cauza soluţionată de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 

Cu toate acestea, avându-se în vedere obligaţia deja menţionată ce revine 
instanţei naţionale, unnează a se verifica dacă finalitatea directivei este atinsă prin 
interpretarea legii naţionale în mod similar interpretării făcute de CJUE în 
respectiva hotărâre. 

În acest context, se apreciază că artiştii interpreţi şi executanţi, ca titulari de 
drepturi conexe, nu efectuează o prestare de servicii, în sensul art. 126 alin. 1 tit. a 
Cod fiscal, în favoarea unui terţ care utilizează, prin radiodifuzare, înregistrări 
sonore conţinând fixarea prestaţiilor artistice ale titularilor în cauză. 

CJUE a reţinut două argumente principale pentru care a considerat că nu este 
vorba despre o "prestare de servicii", ca operaţiune cu titlu oneros (echivalentul 
condiţiei "cu plată" din Cod fiscal): 

Nu există un raport juridic în care au loc prestaţii reciproce între titularii 
drepturilor (de reproducere), pe de o parte, titularii drepturilor sau, eventual, 
organismul de gestiune colectivă a unor asemenea drepturi şi, pe de altă parte, 
producătorii şi importatorii de suporturi neînregistrate şi de aparate de înregistrare 
şi de reproducere. Obligaţia de a plăti prestaţii remuneratorii precum cele în 
discuţie în litigiul principal este impusă acestor producători şi importatori în 
temeiul legii naţionale, care detennină şi cuantumul lor. 

Compensaţia echitabilă cuvenită titulari/or nu constituie contravaloarea 
directă a unei oarecare prestatii, întrucât este legată de prejudiciul care rezultă 
pentru aceşti titulari din reproducerea neautorizată a operelor lor protejate. 

În raport de aceste argumente, Curtea nu a mai verificat natura prestării de 
servicii şi din perspectiva unei cesiuni a unui bun necorporal. 

Aceste considerente sunt aplicabile mutatis mutandis şi in situaţia titularilor 
de drepturi conexe din cauză. 

In confonnÎtate cu art. 98 din Legea nr. 8/1996, artistul interpret sau 
executant are, ca regulă, dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice 
actele de utilizare de către terţi a interpretării sau a execuţiei sale. 

Acest drept este conservat şi in cazul unei utilizări prin radiodifuzarea şi 
comunicarea publică ale interpretării sau ale execuţiei sale, cu excepţia situaţiei în 
care interpretarea ori execuţia a fost deja fIXată sau radiodifuzată, potrivit art. 98 
alin. 1 /it. g din lege. 

În situaţia de excepţie menţionată, titularii au dreptul numai la remuneraţie 
echitabilă (art. 98 alin. 1 lit. gl), care se stabileşte şi se colectează conform 
procedurii prevăzute la art. 131,131"1,131"2 şi 133 (art. 98 alin. 3). 
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Această prevedere este reluată într-o altă formă în art. 1065 din lege, cu 
referire expresă la utilizarea fonogramelor, în sensul că ,'pentru utilizarea directă 
sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor 
acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare către public, 
artiştii interpreti sau executanţi şi producătorii de fonograme au dreptul la o 
remuneraţie unică echitabilă."· 

Se menţionează şi în aceste cazuri stabilirea şi colectarea remuneraţiei 
conform art. 131, 131"1, 131"2 şi 133 din Legeanr. 8/1996. 

Normele la care se face trimitere prevăd stabilirea drepturilor patrimoniale 
cuvenite prin metodologii pe domenii lor de activitate, negociate cu utilizatorii în 
vederea plăţii acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare 
face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi. 

Colectarea remuneraţiei echitabile se face prin intermediul organismului de 
gestiune colectivă desemnat drept colector unic de către Oficiul Român pentru 
Drepturile de Autor, în speţă, reclamanta din cauză. 

Aşadar, este vorba despre o situaţie similară cu cea în care s-a pronunţat 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prin hotărârea cu efecte obligatorii. 

Prin aplicarea rationamentului juridic din acea hotărâre, se poate conchide că 
în cauză nu există un raport juridic direct în sensul art. 126 alin. 1 lit. a Cod fiscal, 
bazat pe prestaţii reciproce între titularii drepturilor conexe din cauză şi un tert care 
face o radiodifuzare sau o comunicare publică a interpretării sau a execuţiei sale 
deja fixate pe suporturi. 

De asemenea, remuneraţia echitabilă cuvenită titularilor nu constituie 
contravaloarea directă a unei prestaţii anume, întrucât este legată de prejudiciul 
care rezultă pentru aceşti titulari din reproducerea neautorizată a operelor lor 
protejate. 

Această din urmă concluzie se impune cu atât mai mult în raport de obiectul 
şi cauza litigiului pendinte, în care pretenţiile au fost formulate tocmai în 
considerarea utilizării neautorizate de către un tert. 

Faţă de toate considerentele expuse, urmează a se răspunde la prima întrebare 
în sensul că artiştii interpreţi şi executanţi nu efectuează o prestare de servicii, în 
sensul art. 126 alin. 1 lit. a Cod fiscal, în favoarea unui terl care utilizează, prin 
radiodifuzare sau comunicare publică, înregistrări sonore conţinând fzxarea 
prestatii/or artistice ale titulari/or in cauză. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua întrebare, se constată că premisa acesteia 
este aceea în care este vorba despre o operaţiune impozabilă în sensul art. 126 alin. 
1 lit. a Cod fiscal, solicitându-se a se clarifica momentul în raport de care se 
stabileşte cota de TV A aplicabilă. 

Deoarece s-a răspuns la prima intrebare in sensul că nu se datorează TVA in 
speţă, urmează să se constate că cea de-a doua întrebare nu mai are obiect. 
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