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Privind interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind 

sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
1
, denumită în continuare „Directiva TVA”. 

 

Comisia Europeană are onoarea să îi expună Curţii următoarele observaţii. 

 

I. CADRUL JURIDIC 

A. Dispoziţiile din dreptul Uniunii relevante în cauza de faţă 

1. Directiva 2006/112/CE prevede: 

Art. 131 

Scutirile prevăzute la capitolele 2-9 se aplică fără să aducă atingere altor dispoziții 

comunitare și în conformitate cu condițiile pe care statele membre le stabilesc în scopul 

de a asigura aplicarea corectă și directă a acestor scutiri și de a preveni orice posibilă 

evaziune, fraudă sau abuz. 

Art.146 (1) 

(1)   Statele membre scutesc următoarele operațiuni: (…) 

(e) prestarea de servicii, inclusiv transportul și operațiunile accesorii acestuia, dar 

exceptând prestarea de servicii scutite în conformitate cu articolele 132 și 135, atunci 

când acestea sunt legate direct de exportul sau importul bunurilor reglementate de 

articolul 61 și articolul 157 alineatul (1) litera (a). 

 

Art.153 

Statele membre scutesc prestarea de servicii efectuată de către intermediari, care 

acţionează în numele şi în contul altei persoane, atunci când aceştia participă la 

operaţiunile prevăzute la capitolele 6, 7 şi 8 sau la operaţiunile efectuate în afara 

Comunităţii (…) 

 
2. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului din 9 

octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii prevede:  

Art.269  

(1)   Mărfurile unionale care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii sunt 

plasate sub regimul de export.(..) 

                                                 
1
  JO L 347, 11.12.2006, p.1 
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3. Manualul de Tranzit pentru Regimul TIR (documentul TAXUD/1873/2007
2
) elaborat de 

Comisia Europeană - Direcţia Generală pentru Impozitare şi Uniune Vamală - în cadrul 

Comitetului Codului Vamal - sesiunea Tranzit - TIR, prevede la art. 1.2 al Părţii IX:   

 

Carnetul TIR este o declaraţie vamală pentru transportul de mărfuri. Acesta reprezintă 

dovada existenţei garanţiei. Carnetele TIR sunt distribuite asociaţiilor garante naţionale 

de o organizaţie internaţională (în prezent Uniunea Internaţională a Transportatorilor 

Rutieri). O declaraţie vamală sub forma unui carnet TIR este valabilă pentru un singur 

transport TIR. Aceasta începe să fie utilizată în ţara de plecare şi permite efectuarea 

controlului vamal pe teritoriul ţărilor contractante de plecare, tranzit şi destinaţie. 

B. Legislația națională 

4. Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede : 

Art. 143 

Sunt scutite de taxă: (…) 

c) prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, altele 

decât cele prevăzute la art. 141, legate direct de exportul de bunuri.  
 

Art. 144
1 

 

Sunt scutite de taxă serviciile prestate de intermediarii care acţionează în numele şi în 

contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură cu 

operaţiunile scutite prevăzute la art. 143 şi 144, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la 

art. 143 alin. (1) lit. f) şi alin. (2), sau în legătură cu operaţiunile desfăşurate în afara 

Comunităţii. 

 

Ordinul nr. 2222/2006 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea 

Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile 

prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144"1 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal prevede:  

 

Art. 4 

Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de 

transport de bunuri legate direct de exportul de bunuri, se justifică de prestator în 

măsura în care locul prestării serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate 

cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, şi dacă aceasta ar fi fost persoana obligată la 

                                                 
2
 http://girca.org/uploads/transit_manuel_tir_en.pdf 
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plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul în care nu se aplica o 

scutire de taxă. Documentele pe baza cărora se justifică scutirea de taxă sunt: 

a) factura, care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul 

fiscal, sau, după caz, pentru persoanele care prestează efectiv serviciul de transport, 

documentul specific de transport, dacă acesta conţine cel puţin informaţiile prevăzute la 

art. 155 alin. (19) din Codul fiscal; 

b) contractul încheiat cu beneficiarul; 

c) documentele specifice de transport prevăzute la alin. (4), în funcţie de tipul 

transportului, sau, după caz, copii de pe aceste documente; 

d) documente din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate. 

(....) 

(4) Se consideră documente specifice de transport în funcţie de tipul transportului: 

a) în cazul transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit  

comunitar T, în cazul unui transport intracomunitar, documentul de transport 

internaţional;(…) 

 

II. SITUAȚIA DE FAPT ȘI ÎNTREBAREA PRELIMINARĂ 

5. Pentru o descriere detaliată a cadrului factual al prezentei trimiteri preliminare, Comisia 

se referă la ordonanța de trimitere. 

6. Tribunalul Prahova a adresat Curții de Justiție următoarele întrebări preliminare:  

În scopul scutirii de TVA pentru operaţiuni şi servicii de transport aferente exportului de 

bunuri, conform Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind 

sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, carnetul TIR vizat de oficiul vamal al ţării 

de destinaţie reprezintă document justificativ al exportului bunurilor transportate, având 

în vedere regimul acestui document de tranzit vamal stabilit prin Manualul de tranzit 

pentru regimul TIR nr. TAXUD/1873/2007 de către Comitetul Codului Vamal - secţiunea 

Tranzit din cadrul Direcţiei Generale pentru Impozitare şi Uniune Vamală a Comisiei 

Europene? 

Articolul 153 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind 

sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată se opune unei practici fiscale care impune 

contribuabilului să dovedească exportul mărfurilor transportate numai prin declaraţie 

vamală de export, refuzând acordarea dreptului de deducere a TVA pentru serviciile de 

transport al mărfurilor exportate în cazul absenţei acestei declaraţii, deşi exista carnet 

TIR vizat de vama ţării de destinaţie? 
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III. ÎN DREPT 

7. Prin cele două întrebări preliminare, pe care Comisia în prezentele observații scrise le va 

trata împreună, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească care sunt 

documentele prin care se poate face dovada că bunurile transportate au fost exportate, 

pentru ca tranzacția în cauză să poată beneficia de scutirea de TVA.  

8. Societatea reclamantă din procesul principal este un operator de intermediere de servicii 

de transport rutier de mărfuri, care solicită, în contradictoriu cu administrația fiscală, 

scutirea de TVA pentru servicii de transport legate direct de exportul de bunuri. Conform 

legislației naționale, documentele pe baza cărora se justifică scutirea de taxă sunt factura 

emisă de transportator, contractul de transport încheiat cu beneficiarul prestației, 

documentele specifice de transport și documentele din care rezultă că bunurile 

transportate au fost exportate.  

9. În speță, societatea reclamantă a prezentat în cadrul controlului efectuat de inspecția 

fiscală, pentru cele 7 facturi vizate de colectarea de TVA, carnete TIR și scrisori de 

transport CMR
3
 vizate de oficiile vamale ale țărilor în care s-au realizat exporturile 

respective. Respectivele documente nu au fost acceptate de inspecția fiscală; în opinia 

acesteia documentul care ar face dovada exportului este declarația vamală de export.  

10. În acest context, Comisia amintește că articolul 146 din Directiva 2006/112 privește 

scutirea de TVA a operațiunilor de export în afara Uniunii Europene. Astfel, în cadrul 

comerțului internațional, o asemenea scutire vizează respectarea principiului impozitării 

bunurilor sau al serviciilor vizate la locul de destinație a acestora. Orice operațiune de 

export, precum și orice operațiune asimilată exportului trebuie astfel scutite de TVA în 

scopul garantării impozitării operațiunii în cauză exclusiv la locul unde bunurile 

respective vor fi consumate [a se vedea hotărârea din 29 iunie 2017, C-288/16, L.Č, 

ECLI :EU : C : 2017 : 502, punctul 18 ; în ceea ce privește articolul 15 din A șasea 

directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor 

statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe 

valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO 1977, L 145, p. 1), hotărârea din 18 

                                                 

3
 Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele, semnată la Geneva la data 

de 19 mai 1956 
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octombrie 2007, Navicon, C-97/06, EU:C:2007:609, punctul 29, precum și hotărârea din 

22 decembrie 2010, Feltgen și Bacino Charter Company, C-116/10, EU:C:2010:824, 

punctul 16]. 

11. Scutirea care figurează la articolul 146 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2006/112 o 

completează pe cea prevăzută la același articol 146 alineatul (1) litera (a) și vizează, 

precum această ultimă scutire, să garanteze impozitarea prestării de servicii în cauză la 

locul de destinație al acestora, respectiv cel unde vor fi consumate produsele exportate. 

12. În acest scop, articolul menționat 146 alineatul (1) litera (e) prevede în special că 

serviciile de transport legate direct de exportul de bunuri în afara Uniunii sunt scutite de 

TVA. 

13. O interpretare extensivă a acestei dispoziții, care ar cuprinde servicii care nu sunt 

furnizate direct exportatorului, importatorului sau destinatarului unor astfel de bunuri ar 

putea echivala, pentru statele membre și pentru operatorii vizați, cu constrângeri care ar fi 

ireconciliabile cu aplicarea corectă și directă a scutirilor, prevăzută la articolul 131 din 

Directiva 2006/112. 

14.   Pe de altă parte, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, scutirile de TVA trebuie 

interpretate în mod strict, dat fiind că acestea constituie excepții de la principiul general 

potrivit căruia această taxă este percepută pentru fiecare livrare de bunuri și pentru fiecare 

prestare de servicii efectuată cu titlu oneros de către o persoană impozabilă (a se vedea în 

special hotărârea din 26 iunie 1990, Velker International Oil Company, C-185/89, 

EU:C:1990:262, punctul 19, hotărârea din 16 septembrie 2004, Cimber Air, C-382/02, 

EU:C:2004:534, punctul 25, hotărârea din 14 septembrie 2006, Elmeka, C-181/04-

C-183/04, EU:C:2006:563, punctele 15 și 20, precum și hotărârea din 19 iulie 2012, A, 

C-33/11, EU:C:2012:482, punctul 49). 

15. În consecință, rezultă din modul de redactare și din obiectivul articolului 146 alineatul (1) 

litera (e) din Directiva 2006/112 că această dispoziție trebuie interpretată în sensul că 

existența unei legături directe implică nu numai că, prin obiectul lor, prestarea de servicii 

vizată contribuie la realizarea efectivă a unei operațiuni de export sau de import, ci și că 

aceste servicii sunt furnizate direct, după caz, exportatorului, importatorului sau 

destinatarului bunurilor vizate prin dispoziția menționată. 
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16. În această privință, din jurisprudența Curții reiese că, în lipsa unei dispoziții concrete în 

Directiva TVA referitoare la probele pe care persoanele impozabile sunt obligate să le 

prezinte pentru a beneficia de scutirea de TVA, revine statelor membre sarcina de a 

stabili, în conformitate cu articolul 131 din această directivă, condițiile în care scutesc 

livrările intracomunitare pentru a asigura aplicarea corectă și simplă a scutirilor și pentru 

a preveni orice posibilă evaziune, fraudă sau abuz. Cu toate acestea, în exercitarea 

competențelor lor, statele membre trebuie să respecte principiile generale ale dreptului 

care fac parte din ordinea juridică a Uniunii, între care figurează în special principiile 

securității juridice și proporționalității (hotărârea din 9 octombrie 2014, C-492/13, 

Traum, ECLI:EU:C:2014:2267, punctul 27 și jurisprudența citată, hotărârea 

Mecsek-Gabona, EU:C:2012:547, punctul 36 și jurisprudența citată). 

17. Principiul securității juridice, care are drept corolar principiul protecției încrederii 

legitime, impune, pe de o parte, ca normele de drept să fie clare și precise și, pe de altă 

parte, ca aplicarea acestora să fie previzibilă pentru justițiabili (hotărârea Plantanol, 

C-201/08, EU:C:2009:539, punctul 46 și jurisprudența citată). 

18. Trebuie amintit că acest principiu se impune cu o rigoare deosebită atunci când este vorba 

de o reglementare care poate presupune obligații financiare, pentru a permite persoanelor 

interesate să cunoască cu exactitate obligațiile pe care le impune aceasta. Rezultă că este 

necesar ca persoanele impozabile să aibă cunoștință de obligațiile lor fiscale înainte de a 

încheia o tranzacție (a se vedea hotărârea Teleos și alții, EU:C:2007:548, punctul 48 și 

jurisprudența citată). 

19. În acest context, Curtea a precizat că obligațiile care revin unei persoane impozabile în 

materie de probă trebuie determinate în funcție de condițiile prevăzute expres în această 

privință de legislația națională și de practica obișnuită stabilită pentru tranzacții similare 

(a se vedea hotărârea Mecsek-Gabona, EU:C:2012:547, punctul 38). 

20.  În special, în ceea ce privește principiul proporționalității, Curtea a hotărât că, potrivit 

acestui principiu, statele membre trebuie să recurgă la mijloace care, permițând totodată 

să se atingă în mod eficient obiectivul urmărit de dreptul intern, aduc cât mai puțin 

atingere obiectivelor și principiilor stabilite prin legislația Uniunii în cauză (a se vedea 

hotărârea din 18 decembrie 1997, Molenheide și alții, C-286/94, C-340/95, C-401/95 și 

C-47/96, Rec., p. I-7281, punctul 46, precum și hotărârea citată anterior Teleos și alții, 
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punctul 52, hotărârea din 21 februarie 2008, C-271/06, ECLI:EU:C:2008:105 Netto 

Supermarkt, punctul 19, hotărârea din 18 noiembrie 2010, C-84/09 X, 

ECLI:EU:C:2010:693, punctul 36). 

21. Astfel, dacă este legitim ca măsurile adoptate de către statele membre să urmărească să 

protejeze cât mai eficient posibil drepturile Trezoreriei publice, acestea nu trebuie să 

depășească ceea ce este necesar în acest scop (a se vedea în special hotărârile citate 

anterior Molenheide și alții, punctul 47, precum și Netto Supermarkt, punctul 20). 

22. În plus, măsurile pe care statele membre le adoptă în acest scop nu pot să fie utilizate în 

așa fel încât să afecteze neutralitatea TVA-ului (a se vedea hotărârea din 19 septembrie 

2000, Schmeink & Cofreth și Strobel, C-454/98, Rec., p. I-6973, punctul 59, hotărârea 

din 21 februarie 2006, Halifax și alții, C-255/02, Rec., p. I-1609, punctul 92, precum și 

hotărârea din 27 septembrie 2007, Collée, C-146/05, Rep., p. I-7861, punctul 26). 

23. În această privință, Comisia amintește că, potrivit unei jurisprudențe constante, o măsură 

națională depășește ceea ce este necesar pentru a asigura perceperea corectă a taxei în 

cazul în care condiționează în esență dreptul la scutirea de TVA de respectarea unor 

obligații de formă fără a lua în considerare cerințele de fond și, mai ales, fără a se verifica 

dacă acestea erau îndeplinite. Astfel, operațiunile trebuie să fie impozitate luând în 

considerare caracteristicile lor obiective (a se vedea în acest sens hotărârea din 20 

octombrie 2016, C-24/15, Plöckl, ECLI:EU:C:2016:791, punctul 37 şi hotărârea din 27 

septembrie 2007, Collée, C-146/05, EU:C:2007:549, punctele 29 și 30). 

24. Rezultă că principiul neutralității fiscale impune ca scutirea de TVA să fie acordată dacă 

aceste condiții de fond sunt îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de formă nu au fost 

respectate de persoanele impozabile (hotărârea din 9 februarie 2017, Euro Tyre, C-21/16, 

ECLI:EU:C:2017:106, punctul 36). 

25. Astfel, trebuie arătat că, potrivit jurisprudenței Curții, există numai două situații în care 

nerespectarea unei cerințe de formă poate determina pierderea dreptului la scutirea de 

TVA (a se vedea în acest sens hotărârile Plöckl, C-24/15, punctul 43 şi Euro Tyre, 

punctul 38). 
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26. Pe de o parte, principiul neutralității fiscale nu poate fi invocat, în vederea scutirii de 

TVA, de o persoană impozabilă care a participat cu intenție la o fraudă fiscală ce a pus în 

pericol funcționarea sistemului comun de TVA (a se vedea hotărârile Plöckl, C-24/15, 

punctul 44 și Euro Tyre, punctul 39). 

27. Este necesar să se arate că, potrivit jurisprudenței Curții, nu este contrar dreptului Uniunii 

să se pretindă unui operator să acționeze cu bună-credință și să ia orice măsură care i s-ar 

putea pretinde în mod rezonabil pentru a se asigura că operațiunea pe care o efectuează 

nu îl determină să participe la o fraudă fiscală (hotărârea din 6 septembrie 2012, 

Mecsek-Gabona, C-273/11, EU:C:2012:547, punctul 48 și jurisprudența citată). În 

ipoteza în care persoana impozabilă în cauză știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunea pe 

care a efectuat-o făcea parte dintr-o fraudă săvârșită de persoana care a achiziționat 

bunurile și nu a luat toate măsurile rezonabile care îi stăteau în putere pentru a evita 

frauda respectivă, scutirea ar trebui să îi fie refuzată (hotărârea din 6 septembrie 2012, 

Mecsek-Gabona, C-273/11, EU:C:2012:547, punctul 54). 

28. Pe de altă parte, încălcarea unei cerințe de formă poate conduce la refuzul scutirii de 

TVA dacă această încălcare are ca efect împiedicarea probării cu certitudine a îndeplinirii 

cerințelor de fond (a se vedea hotărârea Plöckl, punctul 46 și Euro Tyre, punctul 42). 

29. În speță, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă un carnet TIR vizat de oficiul 

vamal al țării de destinație reprezintă un document justificativ al exportului bunurilor 

transportate. Instanța de trimitere solicită de asemenea să se stabilească dacă art.153 din 

Directiva TVA se opune unei practici fiscale care impune contribuabilului să dovedească 

exportul mărfurilor transportate numai prin declarația vamală de export.  

30. Conform legislației naționale, documentele pe baza cărora se justifică scutirea de taxă 

sunt factura emisă de transportator, contractul de transport încheiat cu beneficiarul 

prestației, documentele specifice de transport și documentele din care rezultă că bunurile 

transportate au fost exportate.  

31. Cu titlu preliminar, Comisia observă că declarația vamală de export şi carnetul TIR au 

finalități diferite.  
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32. Pe de o parte, Comisia relevă că declarația vamală de export este necesară, având în 

vedere că mărfurile unionale care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii 

sunt plasate sub regimul de export. Acest regim presupune prezentarea mărfurilor şi a 

unei copii a declarației vamale de export la biroul vamal de ieșire, care se asigură dacă 

mărfurile prezentate corespund celor declarate şi supraveghează plecarea lor efectivă. În 

mod normal, documentele vamale privind exportul sunt completate înainte de eliberarea 

documentelor de tranzit TIR, iar autoritățile vamale solicită prezentarea documentelor 

privind exportul înainte de completarea carnetului TIR.  

33. Pe de altă parte, carnetul TIR reprezintă o declarație vamală de tranzit, în baza căreia se 

realizează transportul mărfurilor sub control vamal, cu traversarea unor frontiere 

internaționale, fără plata taxelor care ar fi în mod normal datorate la import sau la export. 

Mărfurile sunt deci transportate de la biroul vamal de plecare, situat într-o ţară, la biroul 

vamal de destinație, situat într-o altă ţară, sub acoperirea unui document de tranzit vamal 

acceptat la nivel internațional, respectiv carnetul TIR, care garantează de asemenea plata 

taxelor vamale suspendate.  Carnetul TIR confirmă deci că transportul mărfurilor la 

destinație a avut loc. Sistemul de garanție TIR este gestionat de o organizație 

internațională, respectiv Uniunea Internațională a Transportului Auto.  

34. În acest context, Comisia este de opinie că, în speță, carnetul TIR nu ar putea înlocui 

declarația vamală de export. Articolul 269 din Codul vamal al Uniunii prevede că 

mărfurile unionale care urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii sunt 

plasate sub regimul de export. Or, documentul necesar în vederea plasării mărfurilor sub 

regimul de export este declarația vamală de export ( a se vedea în acest sens și art.263 (3) 

din Codul vamal al Uniunii). În schimb, scopul carnetului TIR este certificarea 

transportului mărfurilor la destinație și garantarea plății taxelor vamale suspendate.  

35. În consecință, în absenţa unor dispoziții armonizate la nivelul Uniunii, îi revine instanței 

naționale să stabilească dacă, în circumstanțele litigiului principal, condițiile pentru a 

dovedi exportul bunurilor sunt îndeplinite, ținând cont de principiile generale ale 

dreptului care fac parte din ordinea juridică a Uniunii, și să examineze dacă 

neîndeplinirea cerinței formale de a prezenta declarația vamală de export ar avea ca efect 

împiedicarea probării cu certitudine a îndeplinirii cerințelor de fond, pentru a asigura 

aplicarea corectă și simplă a scutirilor și pentru a preveni orice posibilă evaziune, fraudă 

sau abuz.  
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IV. CONCLUZII 

36. Având în vedere cele expuse mai sus, Comisia are onoarea să îi propună Curţii să dea 

următorul răspuns util la întrebările preliminare formulate de Tribunalul Prahova:  

În absenţa unor dispoziții armonizate la nivelul Uniunii, îi revine instanței naționale să 

stabilească dacă, în circumstanțele litigiului principal, condițiile pentru a dovedi 

exportul bunurilor sunt îndeplinite, ținând cont de principiile generale ale dreptului care 

fac parte din ordinea juridică a Uniunii, și să examineze dacă neîndeplinirea cerinței 

formale de a prezenta declarația vamală de export ar avea ca efect împiedicarea probării 

cu certitudine a îndeplinirii cerințelor de fond, pentru a asigura aplicarea corectă și 

simplă a scutirilor și pentru a preveni orice posibilă evaziune, fraudă sau abuz.  

 

Lidia LOZANO PALACIOS Lucia RADU BOUYON 

Agenţi ai Comisiei 

 

 

 


