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 Miercuri, 14 octombrie 2020                                                                                               

Hotărâre în cauza C-677/19 Valoris 

TVA 

Prin această cerere de decizie preliminară, Tribunalul Vâlcea 

(România) dorește să afle dacă principiile cooperării loiale, 

echivalenței și efectivității trebuie interpretate în sensul că se 

opun unei reglementări naționale, precum cea cuprinsă în 

articolul 1 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

52/2017, care a fixat un termen de decădere de aproximativ un 

an pentru formularea cererilor de restituire a unor taxe percepute 

cu încălcarea dreptului Uniunii, în condițiile în care legislația 

națională nu prevede un termen similar pentru exercitarea 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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dreptului la restituirea sumelor încasate cu încălcarea normelor 

interne. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 octombrie 2020                                                                                                           

Concluzii în cauzele conexe C-562/19 P Comisia / 

Polonia și C-596/19 P Comisia / Ungaria 

Compatibilitatea impozitelor speciale poloneze și maghiare cu 

normele privind ajutoarele de stat în UE 

Polonia și Ungaria au introdus impozite sectoriale speciale în 

vederea creșterii contribuției companiilor (în mare parte 

multinaționale) cu o cifră de afaceri mare la bugetul public. Aceste 

impozite sunt de natură progresivă și, în mod proporțional, 

afectează companiile multinaționale mai puternice, cu o cifră de 

afaceri mare decât concurenții lor naționali mai mici. Impozitele în 

cauză în cazurile în cauză sunt, pentru Polonia, una impusă 

sectorului de vânzare cu amănuntul și, pentru Ungaria, una 

percepută pentru reclame. 

Comisia a calificat aceste taxe drept un ajutor de stat ilegal 

acordat concurenților naționali menționați. 

Polonia și Ungaria au introdus acțiuni împotriva deciziilor Comisiei 

privind impozitele în cauză în fața Tribunalului, care, prin 

hotărârile din 16 mai 2019 și 27 iunie 2019, a decis că taxele în 

cauză nu constituiau ajutor de stat contrar legislației UE și, prin 

urmare, a anulat deciziile atacate. 

Comisia a introdus recurs împotriva hotărârilor Tribunalului în 

fața Curții de Justiție. 

Documente de referință 

 

 

  

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-677/19
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190064en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp190084en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-562/19
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Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 

interesante cazuri din următoarele două săptămâni, plus o 

scurtă descriere cu cele mai importante fapte. 

Este numai pentru uzul mass-media și nu obligă în mod legal 

Curtea. 
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