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1.1. Dreptul primar

• Dreptul primar al UE este reprezentat acum de Tratate şi Protocoalele

acestora – inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale, care are valoare juridică

egală cu cea a Tratatelor – şi de Tratatul Euratom.

• Dreptul secundar al UE se referă la deciziile adoptate de instituţiile competente

în acest sens, în conformitate cu Tratatele.

• Aceste izvoare sunt discutate şi exemple sunt oferite în cele ce urmează,

derivate, în principal, din dreptul european privind impozitele indirecte.



1.2. Tratatul de la Lisabona

• Tratatul de la Lisabona nu aduce schimbări majore în domeniul fiscal. Articolului 58 CE (prezentul
art. 68 TFUE) i se adaugă o nouă prevedere, care permite unor state membre să impună restricţii
fiscale asupra circulaţiei capitalurilor în relaţiile cu state terţe. O altă modificare cu potenţial
important este aceea că la finalul art. 93 CE (prezentul art. 113 TFUE) expresia „(…) în termenul
stabilit la art. 14” a fost înlocuită cu „(…) şi pentru a evita denaturarea concurenţei”, ceea ce
înseamnă că impozitele indirecte nu trebuie doar să fie armonizate în măsura necesară funcţionării
pieţei interne, ci în măsura necesară pentru a asigura condiţii de concurenţă egale pe piaţa
internă. Nu putem da asigurări în sensul că astfel de condiţii egale de concurenţă nu erau deja
necesare funcţionării pieţei interne anterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Mai mult,
ordinea art. 94 şi art. 95 CE este inversată (în prezent art. 114 şi art. 115 TFUE), dar acest fapt nu
schimbă nimic în domeniul fiscal: încă este necesară o decizie în unanimitate pentru orice măsuri
adoptate la nivelul UE, atât în materia impozitelor directe, cât şi a celor indirecte.



1.4. Dreptul internaţional cutumiar

• Izvoarele dreptului UE descrise până acum au o trăsătură comună în faptul că ele 
toate produc drept scris. La fel ca toate sistemele de drept însă, ordinea juridică a 
UE nu poate consta în întregime în norme scrise: întotdeauna vor exista lacune care 
trebuie umplute prin drept nescris. Dreptul nescris al UE acoperă obiceiul juridic şi 
principiile generale de drept

• În cauza C-162/96 (Racke), Curtea de Justiţie a recunoscut că dreptul internaţional 
cutumiar face parte din ordinea juridică a UE. În această cauză întrebarea era dacă 
era aplicabilă aşa-numita „clausula rebus sic stantibus”, pe baza căreia o modificare a 
circumstanţelor poate presupune caducitatea sau suspendarea unui tratat, în această 
cauză Acordul de cooperare dintre Comunitate şi fosta Iugoslavie.



1.5. Libertăţile fundamentale

libera circulaţie a mărfurilor

libera circulaţie a serviciilor

libera circulaţie a persoanelor

libera circulaţie a capitalurilor

Dreptul de şedere  important pentru migraţia non-economică

Importantă pentru impozitele indirecte

Importantă pentru impozitele indirecte

Importantă pentru impozitele directe

Importantă pentru impozitele directe



1.6. Impozitarea indirectă şi dreptul primar 

al UE. Acquis-ul

• O importanţă deosebită pentru dreptul european privind impozitele indirecte 

o prezintă în cadrul dreptului primar al UE, art. 28-37 şi art. 110-113 

TFUE. Articolele 28-37 TFUE (fostele art. 23-31 CE) se referă la libera 

circulaţie a mărfurilor, uniunea vamală şi interdicţia restricţiilor 

cantitative. Articolele 110-113 TFUE (fostele art. 90-93 CE) interzic 

discriminarea fiscală şi dumpingul fiscal cu impozite indirecte între statele 

membre şi instruiesc Consiliul să adopte prevederi de armonizare în 

domeniul impozitelor indirecte



1.8. Principiile fundamentale pentru 

ordinea juridică a UE în domeniul fiscal

Principiul 
atribuirii, 

subsidiarităţii şi 
al 

proporţionalităţii

Principiul 
cooperării loiale

Principiul 
nediscriminării 

pe criteriul 
naţionalităţii



Principiul atribuirii, subsidiarităţii şi al 

proporţionalităţii

• Articolul 5 TUE prevede că delimitarea competenţei Uniunii este guvernată de 
principiul atribuirii. Exercitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiile 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În temeiul principiului atribuirii, Uniunea 
acţionează numai în limitele competenţelor care i-au fost atribuite de statele membre 
prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin acestea. Orice competenţă 
care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre.

• În temeiul principiului subsidiarităţii, în domeniile care nu sunt de competenţa sa 
exclusivă, Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii 
preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre nici la 
nivel central, nici la nivel regional şi local, dar, datorită dimensiunilor şi efectelor 
acţiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.



❖ Principiul proporţionalităţii încorporat în art. 5(4) TUE este de mare importanţă. Proporţionalitatea poate fi

definită ca „o expresie a dreptului general al cetăţeanului faţă de stat la limitarea libertăţii sale de către autorităţile

publice numai în măsura strict necesară pentru protejarea interesului public” . Ex multis, cauzele Ampafrance şi

Sanofi se referă la acest principiu.

❖ A se vedea, de asemenea, concluziile Avocatului General Trstenjak în cauza C-539/09 Comisia/Germania, în

cadrul căreia aceasta a susţinut că principiul proporţionalităţii impune, în special, ca măsurile individuale să fie

adecvate, necesare şi rezonabile pentru a atinge obiectivele avute în vedere. O măsură este adecvată pentru

asigurarea atingerii obiectivului urmărit dacă ea răspunde cu adevărat preocupării de a-l atinge în mod coerent şi

sistematic. O măsură este necesară dacă ea este cel mai puţin împovărătoare pentru interesul sau valoarea juridică

în discuţie, din mai multe măsuri care sunt adecvate pentru realizarea obiectivului urmărit. O restricţie

nerezonabilă a intereselor sau a valorilor juridice în discuţie există în cazul în care, în ciuda contribuţiei la

atingerea obiectivelor legitime urmărite, măsura are ca rezultat o ingerinţă excesivă în acele interese sau valori

juridice).



Principiul cooperării loiale a pus bazele 

pentru :

interdicţia Curţii de Justiţie asupra acţiunilor 
statelor membre care ar putea zădărnici efectul 

util (effet utile) al măsurilor UE sau chiar al 
măsurilor propuse.Cauza 199/82 San Giorgio, cu 

privire la plata sarcinilor impuse contrar dreptului 
comunitar,a se vedea, de asemenea, secţiunea 

5.8.3. A se vedea, de asemenea, cauza 9/70 Grad, 
la secţiunea 5.1.

jurisprudenţa prin care se 
cere instanţelor naţionale să 
interpreteze dreptul naţional 
de aşa manieră încât acesta 

să fie în acord cu dreptul 
relevant al UE

jurisprudenţa care prevede că 
dreptul procedural naţional nu 

poate fi mai împovărător în 
ceea ce priveşte exercitarea 

drepturile UE decât este în ceea 
ce priveşte acţiunile similare de 

natură internă 

jurisprudenţa care angajează, în 
anumite condiţii, răspunderea statelor 
membre pentru prejudiciile suferite de 
particulari sau întreprinderi ca urmare 
a neimplementării sau a implementării 

incorecte a directivelor CE 

jurisprudenţa care prevede că dreptul 
procedural naţional nu poate fi mai 

împovărător în ceea ce priveşte 
exercitarea drepturile UE decât este în 
ceea ce priveşte acţiunile similare de 

natură internă 



Principiul nediscriminării pe criteriul 

naţionalităţii

• Diferenţierile evidente, ascunse şi indirecte pe baza naţionalităţii sau originii sunt interzise ca 
discriminare directă. Diferenţierile bazate pe alte criterii decât naţionalitatea persoanelor sau 
originea bunurilor şi care par astfel neutre, cum ar fi reşedinţa sau supunerea la răspundere 
fiscală limitată sau nelimitată, dar care dezavantajează în principal non-naţionalii, mărfurile 
importate sau investiţia străină, sunt la fel de dăunătoare liberei circulaţii ca şi discriminarea 
direct.

• Drepturile de acces pe piaţă presupun ca şi măsurile fără diferenţieri (obstacole) să poată fi 
interzise în cazul în care fac libera circulaţie mai puţin atractivă şi nu există nicio justificare 
disponibilă. Spre exemplu, cauza Bosman arată că, uneori, Curtea de Justiţie interzice măsuri 
care au acelaşi efect intern şi transfrontalier, în cazul în care acel efect face practic imposibil 
mersul în străinătate



Principiile echivalenţei, efectivităţii şi 

securităţii juridice

• Conform principiului echivalenţei, dispoziţiile naţionale privind acţiunile pentru recuperarea taxelor care sunt 
declarate incompatibile cu dreptul UE nu pot fi mai puţin favorabile decât cele care guvernează acţiuni 
interne similare, nici nu se poate ca o astfel de taxă să fie în mod deliberat supusă unor prevederi mai 
restrictive adoptate ca urmare a constatării incompatibilităţii.

• În cauza C-62/00, Marks &Spencer I Curtea de Justiţie a reţinut în ceea ce priveşte principiile menţionate mai 
sus:” Cu titlu preliminar trebuie amintit că, în absenţa unei reglementări comunitare privind rambursarea 
taxelor naţionale colectate în mod greşit, sistemul juridic intern al fiecărui stat membru trebuie să stabilească 
instanţele competente şi dispoziţiile procedurale detaliate care guvernează acţiunile destinate să asigure 
apărarea drepturilor conferite particularilor de dreptul comunitar, cu condiţia ca, în primul rând, astfel de 
dispoziţii să nu fie mai puţin favorabile decât cele care guvernează acţiuni interne similare (principiul 
echivalenţei) şi, în al doilea rând, ele să nu facă practic exercitarea drepturilor conferite de dreptul comunitar 
imposibilă sau excesiv de dificilă (principiul efectivităţii) (a se vedea, în special, hotărârea din 17 noiembrie 
1998, cauza C-228/96 Aprile, pct. 18, şi hotărârile citate mai sus în Dilexport, pct. 25, şi Metallgesellschaft 
ş.a., pct. 85”



❖ În ceea ce priveşte ultimul principiu, Curtea a recunoscut compatibilitatea cu dreptul comunitar a fixării unor 
termene rezonabile pentru introducerea unei acţiuni sub sancţiunea decăderii, în interesul securităţii juridice 
care protejează atât contribuabilul, cât şi administraţia Într-adevăr, astfel de termene nu sunt de natură să 
facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridică comunitară.

❖ În plus, din hotărârile citate în cauza Aprile (pct. 28) şi cauza Dilexport (pct. 41 şi 42) rezultă că o 
reglementare naţională pentru scurtarea termenului în cadrul căruia poate fi solicitată restituirea sumelor 
încasate cu încălcarea dreptului comunitar este, în anumite condiţii, compatibilă cu dreptul comunitar. Pe de 
o parte, ea nu trebuie să urmărească limitarea consecinţelor unei hotărâri a Curţii din care rezultă că o 
reglementare naţională privind un anumit tip de taxă este incompatibilă cu dreptul comunitar. Pe de altă 
parte, o astfel de reglementare trebuie, din perspectiva condiţiilor sale de aplicare în timp, să fixeze un termen 
suficient pentru a garanta eficacitatea dreptului la restituire. În această privinţă, Curtea a arătat că o 
reglementare care nu are în fapt efect retroactiv în ceea ce priveşte domeniul de aplicare îndeplineşte această 
condiţie.

❖ În ceea ce priveşte principiul echivalenţei, a se vedea, de asemenea, cauza C-472/99 Clean Car Autoservice, în 
care Curtea de Justiţie a arătat că plata costurilor suportate de către părţile din cauza principală pentru 
obţinerea unei hotărâri preliminare este guvernată de regulile interne aplicabile procedurilor din faţa 
instanţelor naţionale, cu condiţia ca acele reguli să nu fie mai puţin favorabile decât cele aplicabile etapelor 
procedurale similare care pot fi urmate în cadrul unor astfel de proceduri în conformitate cu dreptul naţional.



• Primul domeniu în care s-a dezvoltat principiul acoperă folosirea 
abuzivă a dreptului comunitar pentru a eluda dreptul naţional. Cauza 
Van Binsbergen, Cauza 229/83 (Leclerc) 

(1) Folosirea dreptului UE 
pentru a eluda sau a înlocui 

dreptul naţional

• Suntem într-o situaţie de abuz dacă:

• (i) operatorul economic intenţionează să obţină un beneficiu 
UE care nu îi era destinat, prin crearea artificială a unei situaţii 
care întruneşte criteriile UE – elementul subiectiv

• (ii) deşi în mod formal se îndeplinesc criteriile, obiectul şi 
scopul normei UE nu sunt atinse – elementul obiectiv

(2) Urmărirea unui avantaj 
financiar din fonduri UE prin 
folosirea abuzivă a dreptului 

UE



• Curtea de Justiţie a afirmat în mod constant că 
„dreptul comunitar nu împiedică un stat membru 
să adopte, în lipsa armonizării, măsuri menite să 
prevină folosirea oportunităţilor create de tratate în 
mod contrar intereselor legitime ale statului”. Chiar 
şi în cazul în care există măsuri de armonizare, pot 
prevala prevederile naţionale privind abuzul de 
drept.

(3) Folosirea dreptului UE 
de o manieră considerată 
contrară unei prevederi 

naţionale privind abuzul de 
drept

❖ În cauza C-321/05 (Kofoed) Curtea de Justiţie a afirmat că (…) în măsura în care situaţia juridică ce

decurge din măsurile naţionale de transpunere este suficient de precisă şi clară pentru a permite

particularilor interesaţi să cunoască întinderea drepturilor şi a obligaţiilor lor, transpunerea în dreptul

intern a unei directive nu impune în mod obligatoriu adoptarea unei măsuri legislative în fiecare stat

membru. De asemenea, (...) transpunerea unei directive poate fi, în funcţie de conţinutul acesteia, în

anumite cazuri, îndeplinită prin existenţa unui context juridic general, astfel încât nu este necesară o

preluare oficială şi expresă a dispoziţiilor directivei în cadrul dispoziţiilor naţionale specifice (...).



Tranzacţiile concepute doar pentru 

obţinerea unui avantaj fiscal

• După cum am menţionat, abuzul de drept poate apărea în cazul în care o persoană caută să invoce un drept conferit de
dreptul UE pentru a eluda sau înlocui dreptul naţional. În mod probabil, abuzul acoperă scenarii în care drepturile UE sunt
conferite particularilor pe calea dreptului naţional care implementează o directivă. TVA se bazează pe directive care trebuie
implementate prin intermediul legislaţiei. Astfel, dacă teoria abuzului de drept se aplică TVA, trebuie să fie în condiţiile în
care o persoană urmăreşte să invoce un drept conferit de dreptul UE pentru a eluda sau înlocui dreptul naţional.

• Directiva TVA include mai multe prevederi şi măsuri privind fenomenul fraudei fiscale, sau, mai precis, al evaziunii fiscale:

• (i) Unele acordând statelor membre puterea de a adopta măsuri în domenii cum ar fi prestarea de servicii [art. 59a din
Directiva TVA, fostul art. 9(3) din A Şasea Directivă], scutirea serviciilor (art. 131 la 136 din Directiva TVA, fostul art. 13A
şi B din A Şasea Directivă), scutirea la import şi export (art. 140 la 153 din Directiva TVA, fostele art. 14 şi 15 din A Şasea
Directivă), obligaţiile contribuabililor [art. 273 din Directiva TVA, fostul art. 22(8) din A Şasea Directivă], derogările
[art. 395 din Directiva TVA, fostul art. 27(1) din A Şasea Directivă], livrările intracomunitare de bunuri [art. 138 din
Directiva TVA, fostul art. 28c(A) din A Şasea Directivă], obligaţiile persoanelor taxabile privind livrările de bunuri în cadrul
pieţei comune [art. 273 şi 138 la 140 din Directiva TVA, fostele art. 22(8), 28c(A) şi (B) din A Şasea Directivă] şi mărfurile
duty-free [art. 158 din Directiva TVA, fostul art. 28k(5) din A Şasea Directivă];

• (ii) Articolul 395 din Directiva TVA (fostul art. 27 din A Şasea Directivă) precizează că statele membre pot obţine
autorizaţia din partea Consiliului de a introduce derogări speciale de la prevederile directivei, cu scopul de a preveni anumite
tipuri de evitare şi evaziune fiscală.



• Îndoiala, în caz că exista vreuna, că teoria abuzului de drept se poate aplica TVA a

fost înlăturată, cel puţin într o oarecare măsură, prin concluziile avocatului general

într o cauză privind accizele la produsele din tutun din Marea Britanie expediate

din Luxemburg în Marea Britanie. În această cauză (EMU Tabac) , AG Ruiz Jarabo

Colomer a arătat în concluziile sale:

“ În acelaşi fel, în cazul în care ar fi necesar, ca ultimă soluţie, instanţa naţională ar

putea să refuze să aplice regula invocată de recurenţi (taxare la origine), pe motiv că

aplicarea ei în speţă ar contraveni în mod cert spiritului şi scopului directivei şi s-ar

împotrivi eficacităţii altor prevederi ale acesteia. Procedând astfel, ea ar aplica doar

principiul general al interzicerii actelor făcute cu fraudarea legii.”



Teoria abuzului de drept formulat ca „problema tranzacţiilor menite doar

să obţină avantaje fiscale” a fost abordată în principal în cauza Halifax.

• Curtea de Justiţie a început cu o analiză a definiţiilor pentru persoana impozabilă şi activităţile
economice, arătând că sfera noţiunii de activităţi economice este foarte largă, iar termenul are un
caracter obiectiv, în sensul că activitatea este evaluată per se şi fără a se lua în considerare scopul
sau rezultatele sale. Această analiză şi cea a definiţiilor „livrării de bunuri” şi „persoană impozabilă
acţionând ca atare” arată, în opinia Curţii de Justiţie, că aceste noţiuni, care definesc operaţiuni
impozabile în temeiul celei de A Şasea Directive, au toate o natură obiectivă şi se aplică fără luarea
în considerare a scopului sau rezultatelor operaţiunilor vizate.

• În opinia Curţii de Justiţie, în domeniul TVA, se poate constata existenţa unei practici abuzive
numai dacă, în primul rând, operaţiunile vizate, în ciuda aplicării formale a condiţiilor prescrise de
prevederile relevante din A Şasea Directivă şi de legislaţia naţională pentru transpunerea acesteia,
duc la obţinerea unui avantaj fiscal a cărui acordare ar fi contrară scopului acelor prevederi.



2. Neutralitatea fiscală

• Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra

bunurilor şi serviciilor a unei taxe generale de consum exact proporţională cu

preţul bunurilor şi serviciilor, indiferent de numărul de operaţiuni care au loc

în procesul de producţie şi de distribuţie anterior etapei în care este percepută

taxa.

• La fiecare operaţiune, TVA, calculată la preţul bunurilor sau serviciilor la o

cotă aplicabilă bunurilor sau serviciilor respective, este exigibilă după

deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale preţului.



Exemple ale principiului neutralităţii 

fiscale astfel cum a fost aplicat de Curtea 

de Justiţie
În cauza C-45/95 (Comisia/Italia) neutralitatea fiscală este abordată din perspectiva evitării cumulării. Curtea de Justiţie a apreciat :

“ Această argumentaţie nu poate fi acceptată. Într-adevăr, caracterul neglijabil al cuantumului taxei care ar fi datorate în caz de dublă
impunere, presupunând că acesta ar fi real, fapt contestat de Comisie, nu ar putea absolvi Italia de aplicarea corectă a art. 13B(c) din A
Şasea Directivă [în prezent art. 136(a) şi (b) din Directiva TVA BT/JK], al cărui scop este tocmai evitarea dublei impuneri contrare principiului
neutralităţii fiscale inerent sistemului comun privind taxa pe valoarea adăugată.”

În cauza C-384/01 (Comisia/Franţa) Curtea de Justiţie a subliniat egalitatea de tratament în cazul bunurilor:

“ Curtea a afirmat deja că introducerea şi menţinerea unor cote reduse de TVA, inferioare cotelor normale fixate de art. 12(3)(a) din A
Şasea Directivă (în prezent art. 97-99 din Directiva TVA, BT/JK) sunt admisibile numai în măsura în care sunt conforme cu principiul
neutralităţii fiscale inerent sistemului comun al TVA, care interzice ca mărfurile similare care sunt, aşadar, în concurenţă unele cu altele, să
fie tratate în mod diferit din punctul de vedere al TVA (Hotărârea din 3 mai 2001, Comisia/Franţa, cauza C-481/98, pct. 21 şi 22)”

A se vedea, de asemenea, cauza C-141/00 (Ambulanter Pflegedienst Kügler). Curtea de Justiţie a afirmat:

“ Trebuie să amintim, în această privinţă, că principiul neutralităţii fiscale se opune, în special, ca operatori economici care efectuează
aceleaşi operaţiuni să fie trataţi în mod diferit în materia perceperii TVA. Rezultă că principiul menţionat ar fi înlăturat dacă posibilitatea
invocării exonerării prevăzute pentru serviciile de îngrijiri medicale menţionate la art. 13A(1)(c) [în prezent art. 132(1)(c) din Directiva
TVA, BT/JK] ar depinde de forma juridică prin intermediul căreia persoana impozabilă îşi exercită activitatea (...).”



• În opinia Curţii de Justiţie, în cauzele conexate C-443/04 şi C-444/04 (Solleveld şi Van den Hout-van

Eijnsbergen) principiul egalităţii de tratament nu impune doar ca situaţiile identice să fie tratate identic, ci

şi situaţiile similare; în cazul în care o situaţie nu este identică, o activitate poate fi privită ca similară

numai în măsura în care este de calitate echivalentă din punctul de vedere al destinatarilor.

❖Cu alte cuvinte, principiul neutralităţii fiscale – o expresie particulară a

principiului egalităţii de tratament la nivelul dreptului secundar al UE şi în

domeniul special al impozitării – nu este o regulă a dreptului primar în raport

cu care se poate verifica valabilitatea excepţiilor de la schema generală a

sistemului TVA prevăzut în Directiva TVA. Acest principiu nu permite nici

extinderea sferei unor astfel de excepţii în absenţa unei prevederi neechivoce

în acest sens.



3. Aspecte juridice.

A. Regulamentele

Aplicabilitate generală

Obligativitate în toate elementele sale

Aplicabilitate directă



B. Directivele

În temeiul art. 288 TFUE (fostul art. 249 CE), o directivă este obligatorie pentru statele membre 

cărora li se adresează, în privinţa rezultatului care trebuie obţinut, dar lasă la alegerea autorităţilor

naţionale forma şi mijloacele prin care vor fi atinse aceste rezultate.

În domeniul impozitării indirecte, în mod evident, cea mai cunoscută directivă este A Şasea Directivă 

TVA, înlocuită în prezent prin Directiva 2006/112/CE („Directiva TVA de reformare” sau „Directiva 

TVA”) şi în domeniul accizelor aşa-numita Directivă orizontală, înlocuită prin Directiva 2008/118/CE 

privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei orizontale 92/12/CEE din 1 aprilie 

2010.



C. Deciziile

• În temeiul art. 288 TFUE (fostul art. 249 CE) deciziile sunt obligatorii în întregime. O decizie

care precizează destinatarii cărora le este adresată este obligatorie numai pentru aceştia. Ea se

diferenţiază de regulament prin faptul că are o aplicare individuală: persoanele cărora le este

adresată trebuie numite în aceasta şi sunt singurii pentru care este obligatorie.

Decizia:

se diferenţiază faţă de directivă prin faptul că este obligatorie în întregime (în timp ce directiva 

stabileşte doar obiectivele care trebuie atinse);

este direct aplicabilă celor cărora li se adresează. O decizie adresată unui stat membru poate, 

uneori, să aibă acelaşi efect direct în privinţa cetăţenilor ca şi o directivă.



Obligaţia motivării regulamentelor, 

directivelor şi deciziilor.

Articolul 296 TFUE (fostul art. 253 CE) dispune:

În cazul în care tratatele nu prevăd tipul actului care trebuie adoptat, instituţiile îl aleg de la caz la caz, cu 
respectarea procedurilor aplicabile şi a principiului proporţionalităţii.

Actele juridice se motivează şi fac trimitere la propunerile, iniţiativele, recomandările, cererile sau avizele prevăzute în 
tratate.

În cazul în care examinează un proiect de act legislativ, Parlamentul European şi Consiliul se abţin de la 
adoptarea de acte care nu au fost prevăzute de procedura legislativă aplicabilă domeniului respectiv.

Exemple: cauza C-408/95 (Eurotunnel) , Cauza T-78/99 (Sonia Marion Elder şi Robert 

Dale Elder), Cauza T-178/99 (Sonia Marion Elder şi Robert Dale Elder), Cauza 

T-356/99 (Sonia Marion Elder şi Robert Dale Elder).



4. Căile de atac și protecția judiciară

• Misiunea Curţii de Justiţie a UE este aceea de a asigura respectarea dreptului în
interpretarea şi aplicarea tratatelor.

• Curtea AELS- Competenţa Curţii AELS cuprinde statele AELS părţi ale Acordului
SEE (în prezent Islanda, Liechtenstein şi Norvegia). Curtea este, în principal,
competentă să judece acţiunile privind constatarea neîndeplinirii obligaţiilor,
introduse de Autoritatea de Supraveghere AELS împotriva statelor membre AELS
cu privire la implementarea, aplicarea sau interpretarea normelor SEE, acţiunile
pentru soluţionarea litigiilor între două sau mai multe state membre AELS, căile de
atac împotriva deciziilor luate de Autoritatea de Supraveghere AELS şi să emită
opinii consultative pentru instanţele din statele AELS privind interpretarea normelor
SEE



Acțiunile directe

➢Curtea de Justiţie a UE, ca instituţie, are în competenţă acţiunile directe. În 

cadrul acestei instituţii, sarcinile sunt împărţite între:

Curtea de Justiţie, care judecă:

-litigiile între instituţii, cauzele C-272/02 şi C-273/02 

(Comisia/Consiliul şi PE/Consiliul) având ca obiect deli-

mitarea măsurilor fiscale privind piaţa internă);

– litigiile între statele membre

– litigiile între instituţii şi statele membre

- recursurile împotriva deciziilor Tribunalului 

– cererile de pronunţare a unei hotărâri preliminare (

Tribunal, care judecă litigiile dintre instituţii şi

particulari, cum ar fi:

-controlul legalităţii actelor în acţiunile introduse de 

persoane fizice sau juridice, spre exemplu, cauza T-78/99 

(Elder)

– constatarea unei încălcări a obligaţiilor prevăzute de 

tratate, spre exemplu, cauza T-78/99 (Elder)

– litigiile privind despăgubirile pentru prejudiciile cauzate 



5. Încălcarea dreptului UE de către statele 

membre

Acţiunile în constatarea 

încălcării obligaţiilor de către 

un stat membru

• Nerespectarea           

hotărârilor

Acţiunile în constatarea 

neîndeplinirii obligaţiilor între 

statele membre

Încălcarea dreptului UE de 

către instanţa supremă a 

unui stat membru



Accesul direct al particularilor

• Controlul legalităţii actelor cauza Schulz, cauza T-346/94 

(France-Aviation), Cauza T-296/10 (Varga şi Haliu/Consiliul )

• Omisiunea cauza Elder (T-78/99), Cauza C-408/95 (Eurotunnel)

• Repararea prejudiciilor Cauza 253/84 (GAEC )

• Litigiile între Uniunea Europeană şi funcţionarii săi cauza T-197/99 

(Anthony Gooch)

• Întrebările preliminare.      cauza C-495/03 (Intermodal Transports)



6. Efectivitatea dreptului UE 

(privind impozitele indirecte). 

6.1. Efectul direct al directivelor

➢ directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la
rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce
priveşte forma şi mijloacele.

➢ regulamentele sunt direct aplicabile şi, în consecinţă, prin natura lor, sunt
susceptibile să producă efecte directe.

➢ pentru ca prevederile unei directive să aibă efect direct, ele trebuie să fie suficient de
clare şi necondiţionate.

➢ Curtea de Justiţie a (re)calificat împrejurările în care o prevedere poate avea efect
direct. Nu numai o prevedere clară şi necondiţionată ar putea fi invocată, ci şi o
prevedere clară, dar condiţionată.



6.2. Efectul direct invers

• O directivă nu se aplică direct în direcţia opusă.       un stat membru în culpă 

nu poate invoca, în cadrul unei acţiuni, o directivă pe care nu a 

implementat-o.

• Ea nu are nici efect direct orizontal între doi particulari

Cauza 152/84 (Marshall), cu privire la tratamentul inegal dintre femei și 
bărbați



6.3. Efectul orizontal

• Curtea de Justiţie a respins în mod expres ideea efectului orizontal deoarece 

directivele se adresează statelor membre, nu ar trebui să poată crea prin ele 

însele obligaţii pentru particulari sau societăţi care nu ar avea cunoştinţă de 

astfel de obligaţii în baza dreptului naţional.

Cauza C-91/92 (Faccini Dori), având ca obiect un curs de limbă engleză prin corespondenţă, contractul 

fiind încheiat în afara spaţiilor comerciale ale unei societăți. Ulterior, comanda a fost anulată, invocând, 

inter alia, beneficiul dreptului de renunţare prevăzut de Directiva 85/577/CEE pentru protejarea 

consumatorilor în privinţa contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale.

CURTEA.      deşi sunt întrunite condiţiile efectului direct, posibilitatea de a invoca aplicarea unei 

prevederi nu este disponibilă în toate împrejurările, din moment ce directivele nu au efect orizontal direct.



6.4. Interpretarea conformă

• obligaţie de a da o interpretare în conformitate cu o directivă, aşa-numita

interpretare conformă (denumită şi principiul interpretării conforme)

• fundamentul pentru aceasta art. 10 CE în prezent art. 4(3) TUE, care are ca

obiect principiul cooperării loiale denumit anterior loialitate comunitară

• instanţa unui stat membru trebuie să interpreteze legislaţia în lumina textului şi a

scopului directivei

• Curtea de Justiţie a adăugat nuanţa că această interpretare ar trebui să se facă „pe cât

posibil” în lumina textului şi a obiectivului directivei care face obiectul interpretării.



6.5. Termenele prevăzute de legislaţia

naţională

Exemple: Cauza C-427/10 (Banca Antoniana Popolare Veneta), Cauza C-208/90 
(Emmott ), Cauzele conexate C-397/98 (Metallgesellschaft)

➢ Curtea de Justiţie a afirmat că un stat membru care nu a transpus în mod corect o directivă nu 

poate invoca termenele de prescripţie naţionale pentru a contracara acţiunea particularilor care 

îşi pretind drepturile lor comunitare în temeiul unei prevederi direct aplicabile a unei directive.

➢ Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care 

trebuie atins, lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele”

➢ Curtea de Justiţie a decis că până la transpunerea în mod corespunzător a unei directive, statul nu 

poate invoca termenele naţionale de prescripţie/decădere.



6.6. Răspunderea pentru daune

CONDIȚIILE ANGAJĂRII RĂSPUNDERII MATERIALE A 

STATULUI

rezultatul prevăzut de 

directivă trebuie să 

presupună acordarea de 

drepturi particularilor

trebuie să poată fi 

identificat conţinutul

acelor drepturi pe baza 

prevederilor directivei 

(recalificată ulterior drept 

„încălcare gravă”

trebuie să existe o legătură 

de cauzalitate între 

încălcarea obligaţiilor

statului şi prejudiciul suferit 

de persoanele vătămate



Răspunderea pentru daune

• În cauzele Brasserie du Pêcheur II, Factortame III şi British Telecom s-a stabilit că, la
momentul examinării răspunderii unui stat membru, nu este relevant faptul că
norma comunitară încălcată se referea la prevederi direct aplicabile. De asemenea,
rezultă din aceste cauze că, înainte de angajarea răspunderii unui stat membru, este
necesară o încălcare „suficient de gravă” a dreptului UE. O astfel de încălcare gravă
este, în orice caz, prezentă atunci când Curtea de Justiţie a decis deja că statul
membru vizat nu şi-a îndeplinit obligaţiile în temeiul unei directive sau când statul
membru în cauză, în mod evident şi grav, a apreciat greşit competenţele privind
marja sa de apreciere Cauzele conexate C-46/93 şi C-48/93 (Brasserie du Pêcheur şi
Factortame) şi cauza C-392/93 (British Telecommunications).



7. Impedimentele invocate împotriva 

răspunderii materiale

Limitarea în timp a 
efectelor hotărârilor 

CJUE

Dobânzi la sumele 
colectate cu 

încălcarea dreptului 
UE 

principiul res 
judicata

îmbogăţirea fără 
justă cauză



7.1 Limitarea în timp a efectelor hotărârilor 

CJUE

• În principiu, Curtea de Justiţie nu permite limitarea (înapoi) în timp a 

efectelor hotărârii sale. Cu toate acestea, în cazul în care directiva este 

ambiguă, Curtea de Justiţie permite o limitare în timp (o astfel de restricţie 

poate fi permisă numai prin hotărârea efectivă de stabilire a interpretării 

solicitate).

• Cauza C-200/90 (Dansk Denkavit ApS şi P. Poulsen Trading ApS), Cauza 

C-437/97 (EKW), Cauza C-475/03 (Banca Popolare di Cremona), Cauza 

C-292/04 (Meilicke)



7.1 Limitarea în timp a efectelor hotărârilor 

CJUE

• Curtea de Justiţie a apreciat că trebuie neapărat să existe o singură ocazie în 

care se ia o decizie cu privire la efectele în timp ale interpretării solicitate 

ataşate unei prevederi a dreptului comunitar. În această privinţă, principiul 

conform căruia se poate permite o restricţie numai prin hotărârea însăşi care 

statuează asupra interpretării garantează tratamentul egal al statelor membre 

şi al altor persoane supuse dreptului comunitar în faţa acestui drept, 

îndeplinind, în acelaşi timp, condiţiile care reies din principiul securităţii 

juridice.



7.2 Respectarea autorităţii de lucru judecat 

(res judicata)

• autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti se aplică numai în anumite 
împrejurări în care există o triplă identitate de (1) obiect, (2) cauză, şi (3) părţi, între 
un litigiu deja soluţionat şi un litigiu subsecvent.

• în virtutea principiilor echivalenţei şi efectivităţii, statele membre nu sunt îndreptăţite 
să se prevaleze de principiul res judicata pentru a se opune unei acţiuni în despăgubiri 
împotriva statului

• Acţiunea în răspunderea statului nu are acelaşi scop şi nu implică, în mod necesar, 
aceleaşi părţi ca acţiunea care a condus la hotărârea care a dobândit statutul de res 
judicata.



7.2 Respectarea autorităţii de lucru judecat 

(res judicata)

• În Cauza C-453/00 (Kühne & Heitz) - Curtea a afirmat că securitatea juridică este unul dintr-o serie de 

principii recunoscute de dreptul comunitar. Caracterul definitiv al unei decizii administrative, dobândit 

la expirarea termenelor rezonabile de introducere a căilor de atac sau prin epuizarea căilor de atac 

respective, contribuie la această securitate juridică şi rezultă că dreptul comunitar nu impune ca un organ 

administrativ să fie, în principiu, obligat să revină asupra unei decizii administrative care a dobândit un astfel de 

caracter definitiv.

• Cauza C-234/04 (Rosmarie Kapferer), cauza C-462/05 (Comisia/Portugalia), Cauza C-2/08 (Fallimento 

Olimpiclub Srl, în lichidare)



7.2.1 C.E.D.O. în calitate de gardian al 

jurisprudenţei Curţii de Justiţie

• Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a devenit un gardian neaşteptat al 

jurisprudenţei Curţii de Justiţie referitoare la efectul direct, răspunderea statului şi res judicata

• Plângerea C.E.D.O. nr. 36677/97 S.A. Dangeville împotriva Franţei    

C.E.D.O. a acordat societăţii Dangeville valoarea TVA pentru perioada în discuţie, cu titlu de 

prejudiciu material

• Cererile C.E.D.O. nr. 49217/99 şi 49218/99S.A Cabinet Diot şi S.A Gras Savoye împotriva Franţei

În ceea ce priveşte plata de despăgubiri, Diot a pretins 102.807 euro cu titlu de TVA nedatorată, 

majorată cu coeficientul de depreciere a valorii monetare din 1978 la 181.969 euro, Gras Savoye a pretins 

275.991 şi, respectiv, 488.505 euro. C.E.D.O. a acordat doar valoarea TVA nedatorate.



7.3. Îmbogăţirea fără justă cauză

• ??? în cazurile impozitelor percepute cu încălcarea dreptului UE, poate fi respinsă restituirea 
pe motivul „îmbogăţirii fără justă cauză”

• În Cauza C-147/01 (Weber’s Wine World) Curtea de Justiţie a reamintit că ea a decis deja că un 
organ legislativ naţional nu poate, în urma unei hotărâri a Curţii din care rezultă că o anumită 
legislaţie este incompatibilă cu tratatul, să adopte norme procedurale care reduc în mod 
special posibilităţile de introducere a unei acţiuni pentru recuperarea taxei plătite fără a fi 
datorate, în temeiul acelei legislaţii. În ceea ce priveşte principiile echivalenţei şi efectivităţii, 
Curtea de Justiţie a decis că principiul echivalenţei se opune dispoziţiilor naţionale care 
prevăd norme procedurale mai puţin favorabile pentru cererile de rambursare a unei taxe 
percepute fără a fi datorate din perspectiva dreptului comunitar decât normele aplicabile 
acţiunilor similare bazate pe anumite prevederi de drept intern.



7.3.1 Condiţia transferului taxelor 

(impozitelor)

• Cauzele conexate 331/85, 376/85 şi 378/85 (Jules Bianco şi J. Girard) un stat membru nu este îndreptăţit să adopte
prevederi care condiţionează rambursarea taxelor percepute contrar dreptului comunitar de prezentarea dovezii că acele
taxe nu au fost transferate asupra cumpărătorilor produselor supuse taxelor şi să plaseze sarcina acestei probe negative în
întregime asupra persoanelor fizice sau juridice care solicită rambursarea.

• Cauza 207/87 (Weissgerber) Curtea de Justiţie a respins argumentele autorităţilor fiscale în sensul că sistemul fiscal ar
fi perturbat în cazul în care s-ar putea pretinde o scutire a posteriori, în detrimentul contribuabililor aflaţi în relaţii
comerciale cu persoana scutită de impozit. În cazul în care o persoană pretinde o scutire şi, în consecinţă, nu mai
facturează impozitul destinatarilor serviciilor sale, rezultatul este că terţii nu sunt afectaţi. Un efect negativ ar putea
apărea numai dacă operatorul economic care pretinde scutirea a transferat impozitul în conformitate cu formalităţile
prescrise de directivă în acea privinţă şi în cazul în care destinatarul serviciilor este supus el însuşi TVA. Curtea de
Justiţie a dispus că dl Weissgerber poate invoca scutirea fiscală în cazul în care nu a transferat impozitul asupra persoanei
care beneficiază de serviciile sale, astfel încât să îndreptăţească acea persoană să deducă taxa aferentă achiziţiilor.



7.3.1 Condiţia transferului taxelor 

(impozitelor)

• Cauzele C-62/00 (Marks & Spencer I) şi C-309/06 (Marks & Spencer II)

• Cât priveşte posibilele restricţii la dreptul de rambursare în baza principiilor egalităţii de tratament şi neutralităţii fiscale, Curtea de
Justiţie a început cu observaţia că dreptul UE nu împiedică un sistem juridic naţional să interzică rambursarea taxelor nedatorate în
cazurile în care acest lucru ar duce la îmbogăţirea fără justă cauză a beneficiarilor, dar, pentru a respecta dreptul UE, principiul
interzicerii îmbogăţirii fără justă cauză trebuie pus în aplicare în conformitate cu principii cum este cel al egalităţii de tratament.

• Curtea de Justiţie a amintit că, în cazul în care o taxă a fost percepută pe nedrept în temeiul dreptului UE şi s-a stabilit că numai o parte
a acelei taxe a fost transferată asupra altor persoane, autorităţile naţionale trebuie să ramburseze suma care nu a fost transferată şi că, şi
în cazurile în care taxa este încorporată integral în preţ, persoana impozabilă poate fi prejudiciată ca urmare a scăderii volumului de
vânzări. În consecinţă, existenţa şi gradul de îmbogăţire fără justă cauză a unui contribuabil, pe care o presupune rambursarea unei taxe
nedatorate din perspectiva dreptului UE, pot fi stabilite numai în urma unei analize economice în care să fie luate în considerare toate
împrejurările relevante.

• Referitor la principiul egalităţii de tratament, Curtea de Justiţie a arătat că, în temeiul legislaţiei naţionale cum este cea aplicabilă în
litigiul referitor la Marks & Spencer, diferenţa de tratament a operatorilor economici în privinţa noţiunii de îmbogăţire fără justă cauză,
pe baza poziţiei lor iniţiale de creditori sau debitori faţă de Trezorerie din perspectiva TVA, nu este justificată obiectiv.



7.4 Dobânzile la sumele colectate cu 

încălcarea dreptului UE

• Statele membre care au perceput taxe cu încălcarea dreptului UE trebuie, în

principiu, atât să restituie taxele percepute cu încălcarea dreptului UE, cât şi

să plătească dobânzi compensatorii pentru indisponibilizarea sumelor plătite.

• Cauza C-591/10 (Littlewoods Retail ş.a.)

atunci când un stat membru a încasat

impozite cu încălcarea normelor de drept

comunitar, justiţiabilii au dreptul la

restituirea nu numai a impozitului

perceput fără temei, ci şi a sumelor plătite

acestui stat sau reţinute de acesta în

legătură directă cu impozitul respectiv

în absenţa unei reglementări la

nivelul UE, revine ordinii juridice

interne din fiecare stat membru

atribuţia de a prevedea condiţiile în

care se impune acordarea acestor

dobânzi, în special rata şi modul de

calcul al dobânzilor (dobânzi simple

sau dobânzi compuse)

Curtea a afirmat că respectarea

principiului echivalenţei presupune că

norma naţională în discuţie se aplică

fără distincţie atât acţiunilor întemeiate

pe încălcarea dreptului UE, cât şi celor

întemeiate pe nerespectarea dreptului

intern care au un obiect şi o cauză

asemănătoare



7.4 Dobânzile la sumele colectate cu 

încălcarea dreptului UE

• În Cauza C-431/12 (Rafinăria Steaua Română) Curtea a statuat că art. 183 din Directiva TVA trebuie

interpretat în sensul că se opune unei situaţii în care o persoană impozabilă, care a înaintat o cerere de restituire a unui
surplus de TVA aferentă achiziţiilor faţă de TVA pe care trebuie să o plătească, nu poate obţine din partea autorităţilor
fiscale ale unui stat membru dobânzi de întârziere la o restituire făcută cu întârziere de către acele autorităţi în privinţa unei
perioade pe parcursul căreia erau în vigoare măsuri administrative care excludeau rambursarea şi care au fost anulate
ulterior printr-o hotărâre judecătorească.

• Cauza C-565/11 (Mariana Irimie) Curtea a decis că trebuie să se constate că un regim care limitează dobânzile

la cele care curg începând din ziua care urmează datei formulării cererii de restituire a taxei percepute fără temei nu
îndeplineşte această cerinţă. Această pierdere depinde, inter alia, de durata indisponibilizării sumei percepute fără temei, cu
încălcarea dreptului UE, şi survine astfel, în principiu, în perioada cuprinsă între data plăţii fără temei a taxei în cauză şi
data restituirii acesteia.

dreptul UE trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim
naţional precum cel în discuţie în litigiul principal, care limitează dobânzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu
încălcarea dreptului UE la cele care curg începând din ziua care urmează datei formulării cererii de restituire a acestei taxe.



8. Metode de interpretare

• Pe baza art. 267 TFUE [fostul art. 234 CE şi, anterior, art. 177 din Tratatul
C(E)E], Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să emită
hotărâri preliminare privind interpretarea tratatelor şi privind validitatea şi
interpretarea actelor instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, în
cazul în care o asemenea chestiune se invocă în faţa instanţelor naţionale
dintr-un stat membru.

• Orice instanţă poate solicita Curţii să pronunţe o hotărâre preliminară, o
instanţă dintr-un stat membru ale cărei decizii nu sunt supuse niciunei căi de
atac în dreptul intern fiind obligată să solicite o astfel de hotărâre.



8.2. Acte éclairé

• În Cauza 283/81 (Sri CILFIT şi Lanificio di Gavardo), Curtea a declarat

(...) autoritatea interpretării, deja statuată de Curte, în temeiul art. 177, poate priva obligaţia de a sesiza Curtea cu orice problemă de

interpretare de scopul în care a fost instituită şi o poate goli de conţinut.

• În opinia Curţii de Justiţie, aceasta se întâmplă în special atunci când problema invocată este practic

identică cu o întrebare care a făcut deja obiectul unei hotărâri preliminare într-o cauză

similară. Această situaţie este cunoscută în mod obişnuit ca acte éclairé (act clarificat).

• Acelaşi efect în ceea ce priveşte limitele obligaţiei stabilite de alin. (3) al art. 177 din Tratatul CE

(în prezent art. 267 TFUE), poate apărea în cazul în care hotărâri anterioare ale Curţii de Justiţie

au analizat deja aspectul de drept în discuţie, indiferent de natura procedurii care a dus la

pronunţarea acelor hotărâri, chiar dacă problemele în discuţie nu sunt strict identice.



8.3 Acte clair

• Tot în cauza CILFIT . Pe lângă acte éclairé, Curtea de Justiţie se referă la noţiunea de acte clair (act 
clar). Curtea o defineşte după cum urmează:

• Înainte de a concluziona că este vorba de o astfel de situaţie, instanţa naţională trebuie să fie convinsă 
că acest aspect se impune într-un mod la fel de evident şi instanţelor naţionale ale celorlalte state membre şi 
Curţii de Justiţie. Numai în cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite, instanţa naţională va putea să 
se abţină să trimită această întrebare Curţii de Justiţie şi să îşi asume responsabilitatea de a o soluţiona 
ea însăşi.

În sfârşit, aplicarea corectă a dreptului comunitar se poate impune 

într-un mod atât de evident încât să nu lase loc niciunei îndoieli 

rezonabile privind modul de rezolvare a întrebării adresate.



8.3.1. La fel de evident şi instanţelor 

naţionale ale celorlalte state membre

• instanţa naţională trebuie să fie convinsă că problema este la fel de evidentă atât
instanţelor naţionale ale celorlalte state membre, cât şi Curţii de Justiţie

• argumentul că o directivă este implementată în mod necorespunzător ar trebui să fie
un motiv convingător ca atare, atunci când se poate face trimitere la o măsură
identică implementată în mod diferit în toate celelalte state membre

• în cauza C-495/03 (Intermodal Transports) Comisia nu consideră că există vreo
necesitate de a pune în discuţie condiţiile stabilite de Curte în CILFIT, cu excepţia
cerinţei ca interpretarea dreptului comunitar să fie atât de evidentă încât să nu lase
loc niciunei îndoieli rezonabile asupra acestui aspect.



8.3.2. Douăzeci şi patru de limbi autentice

• Cauza C-161/06 (Skoma-Lux) are ca obiect întrebarea dacă un stat membru poate aplica împotriva unui particular,

un regulament care, la momentul aplicării sale nu fusese publicat în mod corespunzător în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene în limba oficială a acelui stat.

Skoma-Lux era prin definiţie, informat cu privire la regulile comunitare aplicabile, deoarece activitatea sa 

consta în comerţ internaţional şi trebuia să cunoască conţinutul cerinţelor vamale, şi anume, în special, 

cerinţa de a face declaraţii exacte cu privire la bunurile importate, Curtea de Justiţie nu a considerat acest 

fapt suficient pentru a putea pune în executare împotriva unui particular, legislaţia comunitară care nu a 

fost publicată în mod corespunzător în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Deşi legislaţia comunitară este 

disponibilă pe internet şi particularii utilizează acest mijloc din ce în ce mai frecvent pentru a se familiariza 

cu aceasta, punerea la dispoziţie a legislaţiei în acest mod nu echivalează cu publicarea valabilă în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene în absenţa oricăror reguli în această privinţă în dreptul comunitar.



8.3.2. Douăzeci şi patru de limbi autentice

• În cauza C-149/97 (Institute of  the Motor Industry) Institute of  the Motor Industry a solicitat o decizie în sensul că 
activităţile sale ar trebui considerate ca fiind scutite de TVA. Commissioners au decis că Institute nu se califica pentru 
scutire, iar acesta din urmă a atacat decizia. Tribunalul a sesizat Curtea de Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri 
referitoare la faptul dacă Institute se califica în temeiul art. 13A(1)(I) din A Şasea Directivă [în prezent art. 132(1)(I) 
din Directiva TVA]. Curtea a observat că:

❖ Astfel, termenii folosiţi în mai multe versiuni, printre care şi versiunea engleză („aims of  a trade-union nature”), vizează în 
esenţă, obiectivele urmărite de către sindicatele lucrătorilor, în timp ce termenii folosiţi în alte versiuni, printre care şi 
versiunea franceză („objectifs de nature syndicale”), vizează în plus, obiectivele urmărite de organizaţiile profesionale care nu 
constituie sindicate.

❖ Conform unei jurisprudenţe constante, formularea utilizată într-un dintre versiunile lingvistice ale unei dispoziţii comunitare 
nu poate servi ca bază unică pentru interpretarea acestei dispoziţii sau pentru a i se atribui, în această privinţă, un caracter
prioritar raportat la celelalte versiuni lingvistice. O astfel de abordare ar fi într-adevăr, incompatibilă cu cerinţa uniformităţii 
aplicării dreptului comunitar. În caz de divergenţă între versiunile lingvistice, dispoziţia în cauză trebuie interpretată în 
funcţie de economia generală şi de scopul reglementării din care face parte (...).



8.3.2. Douăzeci şi patru de limbi autentice

• În cauza Cauza 138/86 (Direct Cosmetics şi Laughtons Photographs), Curtea de Justiţie a decis

Versiunea în limba franceză, precum şi majoritatea celorlalte versiuni lingvistice ale Jurnalului Oficial,
menţionat anterior, în care a fost publicată decizia tacită (în sensul de emisă conform procedurii tacite de adoptare –
n.r.) a Consiliului, fac referire la evitarea impozitării. Deşi este adevărat că, în versiunea în limba engleză a

aceluiaşi Jurnal Oficial, este vorba de „tax evasion”, această eroare, care s-a strecurat şi în textele în limbile
greacă şi olandeză, nu este de natură să modifice sensul şi spiritul textului în ansamblul său. Această eroare
a fost, de altfel, remediată de rectificarea publicată de Consiliu în Jurnalul Oficial, versiunea engleză din 7
aprilie 1987 (JO L 93, p. 17).

• În cauza 122/87 (Comisia/Italia) scutirea serviciilor de îngrijire prestate în exercitarea actelor
medicale a fost declarată neaplicabilă în cazul serviciilor de chirurgie veterinară din moment
ce în toate celelalte limbi autentice, cu excepţia limbilor engleză şi italiană, scutirea este
limitată la serviciile de îngrijire a persoanelor.



8.3.3. Terminologia UE

• În opinia Curţii de Justiţie, trebuie de asemenea avut în vedere chiar şi în cazul în care diferitele versiuni lingvistice

sunt în deplin acord unele cu celelalte (sau, după cum am văzut, după ignorarea versiunilor incorecte), că dreptul

comunitar (UE) foloseşte o terminologie care îi este specifică şi că conceptele juridice nu au, în mod necesar,

acelaşi înţeles în dreptul comunitar (UE) şi în dreptul diferitelor state membre

• La 28 octombrie 1987, AG Sir Gordon Slynn a menţionat următoarele în Concluziile sale în cauza Cauza 102/86 

(Apple and Pear Development Council)

Obiectul ambelor directive este armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri, în vederea

stabilirii unui sistem comun şi a unei baze uniforme de evaluare. Fiecare dintre versiunile lingvistice trebuie să fie menită a avea

acelaşi înţeles şi să atingă acelaşi obiectiv. Prin urmare, ar fi greşit să interpretăm expresia „livrare/prestare (...) efectuată cu

titlu oneros” în lumina sensului tehnic al cuvintelor din dreptul englez intern, după cum ar fi, în egală măsură greşit, să

interpretăm textele în celelalte limbi prin referire la înţelesul tehnic din dreptul intern relevant. A conferi un astfel de înţeles

tehnic termenilor ar fi de natură să producă, dacă nu chiar ar fi cel mai probabil să producă, diversitate şi nu armonizare.

Termenii trebuie astfel interpretaţi în contextul lor din dreptul comunitar ca o expresie de drept comunitar, ţinându-se seama de

diferitele versiuni lingvistice.



8.3.3. Terminologia UE

• În cauza C-44/11 (Deutsche Bank) AG Sharpston a discutat principiul interpretării stricte a scutirilor. În ceea 
ce priveşte principiul neutralităţii fiscale în materie de TVA, raportat la art. 135(1)(f) şi (g) din Directiva TVA, 
deşi acest principiu poate explica raportul dintre scutirile exprese atât pentru investiţiile directe, cât şi pentru 
gestionarea fondurilor comune de plasament, AG nu a recunoscut că acesta poate extinde domeniul de 
aplicare al unei scutiri exprese, în absenţa unei formulări clare în acest sens. Acesta nu reprezintă un principiu 
fundamental ori o normă de drept primar care poate condiţiona validitatea unei scutiri, ci un principiu de 
interpretare, care trebuie aplicat în paralel cu – şi limitând – principiul potrivit căruia scutirile sunt de strictă 
interpretare. Din jurisprudenţă, rezultă clar că activităţile care sunt comparabile într-o anumită măsură şi, 
astfel, sunt într-o anumită măsură în concurenţă pot fi tratate diferit din punctul de vedere al TVA atunci 
când diferenţa de tratament este prevăzută expres. În plus, dacă toate activităţile aflate parţial în concurenţă 
unele cu altele ar trebui să beneficieze de acelaşi tratament din punctul de vedere al TVA, rezultatul final ar 
fi – din moment ce practic fiecare activitate se suprapune într-o anumită măsură cu alta – eliminarea integrală 
a tuturor diferenţelor privind tratamentul din punctul de vedere al TVA.



8.3.4. Metoda de interpretare contextuală

• În CILFIT, Curtea de Justiţie prezintă metoda de interpretare contextuală. În opinia 
Curţii, fiecare prevedere a dreptului comunitar trebuie să fie plasată în contextul său 
şi interpretată în lumina prevederilor dreptului comunitar ca întreg.

• În cauza cauza 89/81 (Hong Kong Development Council) Curtea de Justiţie nu îşi 
limitează interpretarea contextuală la un anumit articol, ci aplică „sistemul general al 
taxei pe valoarea adăugată astfel cum este prevăzut în directivă” şi se referă chiar la 
dreptul comunitar în întregul său

interpretare contextuală sau 

sistematică 



8.3.5. Interpretarea conformă
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În mod constant, Curtea a
statuat că în cazul în care
formularea dreptului
secundar al Uniunii este
susceptibilă de mai multe
interpretări, ar trebui să se
prefere interpretarea care
face ca prevederea să fie
conformă cu tratatele în
locul celei care face ca
aceasta să fie
incompatibilă cu tratatele

P
ri

n
ci

p
ii 

d
e 

in
te

rp
re

ta
re

Statele membre nu trebuie
doar să interpreteze
dreptul lor naţional de o
manieră conformă
dreptului UE, ci şi să se
asigure că nu se bazează
pe o interpretare a
formulării legislaţiei
secundare care ar fi în
conflict cu drepturile
fundamentale protejate de
ordinea juridică a Uniunii
sau cu celelalte principii
generale ale dreptului UE
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În conformitate cu un 
principiu general de 
interpretare, un act al 
Uniunii trebuie interpretat, 
în măsura în care este 
posibil, de o manieră care 
să nu îi afecteze validitatea



8.3.6. Metoda interpretării teleologice

• În opinia Curţii de Justiţie, fiecare prevedere a dreptului comunitar trebuie interpretată în 
lumina prevederilor dreptului comunitar în întregul său, ţinându-se seama de obiectivele 
acestuia

• În cauza 294/82 (Senta Einberger ll), Curtea de Justiţie a statuat (sublinierea autorilor):

13. Odată stabilit acest lucru, reiese de asemenea, din contextul şi obiectivele sale că A Şasea Directivă exclude perceperea taxei 
pe valoarea adăugată asupra medicamentelor importate ilegal în cadrul Comunităţii. Această concluzie este inevitabilă 
din perspectiva hotărârii anterioare a Curţii care excludea colectarea taxelor vamale în aceleaşi împrejurări, datorită 
faptului că situaţia juridică, reprezentată în acest caz de faptul generator, este în esenţă aceeaşi în ambele cauze.

• Conform unei jurisprudenţe constante, în cazul existenţei unei diferenţe între versiunile 
lingvistice, prevederea în cauză trebuie interpretată prin referire la scopul şi regimul general 
al regulilor din care face parte.



8.3.7. Stadiul evoluţiei dreptului UE

• După cum a observat Curtea de Justiţie în CILFIT, trebuie să se ţină seama de stadiul evoluţiei dreptului
comunitar la momentul aplicării prevederii în discuţie. Cu diferite ocazii, Curtea se referă la dreptul comunitar
în stadiul său actual

• În cauza C-97/09 (I. Schmelz) în care Curtea a statuat că, în stadiul actual al evoluţiei sistemului TVA, obiectivul
care constă în garantarea efectivităţii controlului fiscal în vederea combaterii fraudei, evaziunii fiscale şi a
posibilului abuz şi obiectivul regimului pentru întreprinderi mici care este acela de a sprijini competitivitatea
unor astfel de întreprinderi, justifică, în primul rând limitarea aplicării scutirilor de la TVA a activităţilor
întreprinderilor mici stabilite pe teritoriul statului membru în care se datorează TVA şi, în al doilea rând, cifra
de afaceri anuală generată care trebuie luată în considerare ca fiind cea generată în statul membru în care este
stabilită întreprinderea.

Element dinamic

Concepte care trebuie adaptate in timp



8.3.8. Metoda de interpretare istorică

• În cauza C-48/97 (Kuwait) Curtea de Justiţie a statuat:

23. Mai mult decât atât, după cum a arătat dl avocat general la punctul 26 din cadrul Concluziilor sale, această interpretare este 
susţinută de istoria legislativă a art. 5(6) din A Şasea Directivă (în prezent art. 16 din Directiva TVA BT/JK). Punctul 6 din Anexa A 
la A Doua Directivă 67/228/CEE a Consiliului din 11 aprilie 1967 pentru armonizarea legislaţiilor statelor membre referitor la 
impozitul pe cifra de afaceri – Structura şi procedurile pentru aplicarea sistemului comun de taxă pe valoarea adăugată (JO, 
English Special Edition 1967, p. 16) şi art. 5(3)(a) din propunerea Comisiei pentru A Şasea Directivă, înaintată Consiliului la 29 
iunie 1973 (JO 1973, C 80, p. 1) prevedeau, inter alia, că solicitările în scopul oferirii de mostre sau de daruri de mică valoare, 
susceptibile a fi clasificate drept cheltuieli generale care conferă scutire de impozit, nu trebuiau – contrar regulii generale –
considerate ca operaţiuni impozabile.

• În cauza Direct Cosmetics, Curtea de Justiţie a decis:

În timp ce A Doua Directivă a Consiliului privind taxa pe valoarea adăugată se referea exclusiv la conceptul de „fraudă”, A 
Şasea Directivă menţionează în plus, conceptul de evitare a impozitării. Aceasta înseamnă că legiuitorul a intenţionat să 
introducă un element nou în legătură cu conceptul preexistent de evaziune fiscală.


