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Cerere de decizie preliminară adresată de România
către Curtea Europeană de Justiție – cauza C-183/14

Până în prezent Curtea Europeană de Justiție nu a emis
o decizie cu privire la această cauză.

Context

Aspecte practice

Pe 11 martie 2015 a avut loc pledoaria pentru cauza
C-183/14 - Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean
vs. Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj introdusă
de Curtea de Apel Cluj către Curtea Europeană de
Justiție.

Decizia în acest caz ar putea clarifica aspecte legate de
recunoașterea retroactivă a dreptului de deducere a
TVA al persoanelor (fizice), calificate de către
autoritățile fiscale drept persoane impozabile.

Cauza se referă la tranzacții imobiliare derulate de
persoane fizice care au fost retroactiv calificate drept
persoane impozabile.
Interpretarea autorităților fiscale a conceptului de
<<activitate economică>> a suferit modificări ca urmare
a clarificărilor introduse în normele de aplicare ale
Titlului VI „TVA” din Codul fiscal începând cu ianuarie
2010. Până la această dată, autoritățile fiscale au
considerat livrările de construcții efectuate de persoane
fizice ca fiind vânzări care se înscriu în cadrul
administrării patrimoniului privat al acestora.
Întrebări adresate
Pe scurt, următoarele întrebări au fost adresate:
-

Pentru tranzacțiile imobiliare desfășurate,
persoana fizică poate fi considerată persoană
impozabilă în scopuri de TVA?

-

Principiile generale de TVA se opun unei
practici naționale conform căreia autoritățile
fiscale reclasifică operațiunile ca fiind activități
economice supuse TVA, calculând retroactiv
accesorii, la doi ani după ce au perceput
impozit pe veniturile din transferul inițial al
proprietăților?

-

Directiva de TVA se opune ca autoritățile
fiscale să refuze dreptul de deducere a TVA
aferentă bunurilor și serviciilor utilizate în
scopul operațiunilor taxabile numai pentru că
nu a fost înregistrat în scopuri de TVA la
momentul la care i s-au prestat serviciile?

-

Directiva de TVA se opune unei reglementări
naționale care stabilește în sarcina persoanei
impozabile care s-a înregistrat cu întârziere în
scopuri de TVA obligația de plată a TVA pe
care ar fi trebuit să o colecteze fără a fi
îndreptățită să scadă TVA deductibilă pentru
fiecare perioadă fiscală? In acest caz, dreptul
de deducere a TVA poate fi exercitat ulterior
prin decontul de TVA depus după înregistrarea
în scopuri de TVA, cu eventualele consecințe
de calcul a accesoriilor?

Deducerea TVA aferentă achizițiilor efectuate anterior
înregistrării în scopuri de TVA este permisă prin
intermediul primului decont de TVA depus după
înregistrare. Confirmarea posibilității deducerii TVA în
aceeași perioadă pentru care se datorează TVA pentru
livrările făcute ar reduce semnificativ atât TVA de plată,
cât și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați:
Pieter Wessel
Partener
+40 21 207 52 42

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau să vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts.
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