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Jurisprudență recentă CJUE  

• C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România (12 sep. 2018) 

• C-101/16 Paper Consult (19 oct. 2017) 

• C-81/17 Zabrus Siret SRL (26 aprilie 2018) 
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Jurisprudență recentă CJUE  

Cauza C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România  

(12 sep. 2018) 

 „Directiva 2006/112/CE […], în special articolele 213, 214 și 273 din 

aceasta, trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări 

naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care permite 

administrației fiscale să refuze unei persoane impozabile care a 

efectuat achiziții în perioada în care numărul de identificare în scopuri 

de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat ca urmare a neprezentării 

unor declarații fiscale dreptul de deducere a taxei pe valoarea 

adăugată aferente acestor achiziții prin declarații privind taxa pe 

valoarea adăugată prezentate – sau prin facturi emise – ulterior 

reactivării numărului său de identificare, pentru simplul motiv că 

aceste achiziții au avut loc în perioada de dezactivare, în condițiile în 

care cerințele de fond sunt îndeplinite, iar dreptul de deducere nu este 

invocat în mod fraudulos sau abuziv.” 
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Jurisprudență recentă CJUE  

Cauza C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România  

• Vizează art. 11 alin. (11) CF, versiunea în vigoare în perioada faptelor din 

litigiu (oct. 2010 – mai 2011): „Autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare 

o tranzacţie efectuată de un contribuabil declarat inactiv […].” 

• În strânsă legătură cu C-101/16 Paper Consult (19 oct. 2017): 

 „Directiva 2006/112/CE […] trebuie să fie interpretată în sensul că se 

opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în cauza 

principală, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe valoarea 

adăugată este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul că 

operatorul care i-a furnizat o prestare de servicii în schimbul unei 

facturi pe care figurează separat prețul și taxa pe valoarea adăugată a 

fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru, 

această declarare a inactivității fiind publică și accesibilă pe internet oricărei 

persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al dreptului 

de deducere este sistematic și definitiv, nepermițând să se facă 

dovada absenței unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale.” 

 

 



5 

Jurisprudență recentă CJUE  

Cauza C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România  

• Reconfirmă că prevederile art. 11 privitoare la anularea dreptului de 

deducere al TVA nu sunt conforme cu Directiva 2006/112 privind sistemul 

comun de TVA 

• Utilitate:  

• Contribuabilii care în perioadele anterioare nu au dedus TVA în baza 

prevederilor art. 11 

• Contribuabilii ce se află încă în litigii cu autoritățile fiscale pe spețe 

similare 

• În cazul inspecțiilor fiscale ce vor viza perioade anterioare 

• Trebuie avut în vedere termenul de prescripție – art. 219 CPF 

• Aplicarea în timp a prevederilor art. 11 CF 
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Jurisprudență recentă CJUE  

Cauza C-81/17 Zabrus Siret SRL (26 aprilie 2018) 

 „Articolele 167, 168, 179, 180 și 182 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului 

din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/45/UE a 

Consiliului din 13 iulie 2010, precum și principiile efectivității, neutralității 

fiscale și proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun unei 

reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care, 

prin derogare de la termenul de prescripție de cinci ani prevăzut de 

dreptul național pentru corectarea declarațiilor privind taxa pe 

valoarea adăugată (TVA), împiedică, în împrejurări precum cele din 

litigiul principal, o persoană impozabilă să efectueze o astfel de 

corectare în vederea exercitării dreptului său de deducere pentru 

simplul motiv că această corectare privește o perioadă care a făcut 

deja obiectul unei inspecții fiscale.” 
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Jurisprudență recentă CJUE  

Cauza C-81/17 Zabrus Siret SRL 

• Vizează art. 84 din vechiul CPF (art. 105 din noul CPF), conform căruia 

declarațiile fiscale nu pot fi depuse și nu pot fi corectate după 

anularea rezervei verificării ulterioare, sau în timpul inspecției fiscale 

• Consecințe: 

• Art. 105 din noul CPF ar trebui revizuit 

• Aplicabilitate retroactivă: în baza acestei hotărâri, contribuabilii pot 

solicita corectarea deconturilor de TVA anterioare, din perioade ce au 

fost supuse inspecției fiscale – cu observarea termenului de prescripție 

(art. 219 CPF) 

• Poate fi aplicată și în cazul declarațiilor fiscale ce vizează alte 

impozite? 
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Regimul voucherelor de la 1 ianuarie 2019  

 Directiva (UE) 2016/1065 de modificare a Directivei 2006/112 în ceea ce 

privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice  

• Cupon valoric – instrument ce presupune obligația de a-l accepta drept 

contrapartidă sau parte a contrapartidei unei livrări/prestări și care 

presupune indicarea bunurilor/serviciilor ce urmează a fi livrate/prestate sau 

a identității potențialilor furnizori/prestatori, fie pe cupon, fie în cadrul 

documentației aferente  

• Cupon valoric cu utilizare unică (SPV) – un cupon valoric în cazul căruia 

locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul 

valoric și TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute 

în momentul emiterii cuponului valoric 

• Cupon valoric cu utilizări multiple (MPV) – un cupon valoric, altul decât 

un cupon valoric cu utilizare unică 
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Regimul voucherelor de la 1 ianuarie 2019  

 Directiva (UE) 2016/1065 de modificare a Directivei 2006/112 în ceea ce 

privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice  

• Fiecare transfer al unui SPV reprezintă o livrare a bunurilor/prestare a 

serviciilor la care se referă cuponul valoric. Predarea/prestarea efectivă a 

bunurilor/serviciilor, în schimbul unui SPV, nu se consideră a fi o tranzacție 

independentă 

• În cazul în care furnizorul bunurilor/prestatorul serviciilor nu este 

persoana impozabilă care, acționând în nume propriu, a emis SPV, 

furnizorul/prestatorul se consideră a fi livrat bunurile/prestat serviciile 

(la care se referă) persoanei impozabile respective 

• În cazul unui MPV, operațiunea în sfera TVA are loc la predarea/prestarea 

efectivă a bunurilor/serviciilor în schimbul cuponului. Orice transfer anterior 

al cuponului, nu intră în sfera TVA  

• În cazul în care MPV este transferat de o persoană impozabilă, alta 

decât persoana care efectuează operațiunea în sfera TVA, orice 

prestare de servicii identificată (distribuție, promovare), intră în sfera 

TVA 
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Regimul voucherelor de la 1 ianuarie 2019  

 Prevederile actuale – pct. 25 alin. (5) – (8) din normele metodologice 

de aplicare a Codului fiscal  

• Voucher cu scop unic - toate informațiile relevante privind regimul TVA 

aplicabil operațiunii la care acesta se referă, respectiv livrarea de 

bunuri/prestarea de servicii ulterioară, trebuie să fie cunoscute la momentul 

vânzării acestuia și bunurile și serviciile trebuie să fie identificate 

• Voucher cu scop multiplu - altul decât cel cu scop unic 

• Sumele încasate pentru vânzarea unui voucher cu scop unic reprezintă 

avansuri 

• În cazul bonurilor de valoare pentru carburanți auto, biletelor de 

călătorie, biletelor la spectacole și al altor vouchere cu scop unic 

similare, care acoperă integral contravaloarea bunurilor 

livrate/serviciilor prestate, orice transfer se consideră a fi o livrare de 

bunuri/prestare de servicii. Predarea/prestarea efectivă a 

bunurilor/serviciilor nu intră în sfera TVA 

• Vouchere cu scop multiplu – tratament similar cu cel din Directiva 

2016/1065 
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Regimul voucherelor de la 1 ianuarie 2019  

 Stadiul implementării: 

• Proiect de lege publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe în data de 27 

august 2018 

• Textul proiectului reia prevederile directivei, cu unele diferențe: în cazul 

transferului unui SPV, se menționează că la predarea/prestarea 

efectivă a bunurilor/serviciilor, pentru partea contrapartidei neacoperită 

de SPV se consideră că are loc o tranzacție independentă 

Potențiale probleme: 

• Modificarea normelor metodologice 

• Includerea în categoria SPV a cupoanelor ce pot reprezenta doar o parte a 

contrapartidei   

• Adaptarea caselor de marcat și sistemelor informatice pentru situația 

predării/prestării efective a bunurilor/serviciilor în cazul SPV – se mai 

colectează TVA? 

• Identificarea unor prestări de servicii în sfera TVA în cazul transferului unui 

MPV 
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Mulțumesc! 

 

Sorin Biban 

Tax Senior Manager 

Biriș Goran Consulting SRL 

 

sbiban@birisgoran.ro  

www.birisgoran.ro  
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