
DIRECTIVE 

DIRECTIVA 2009/69/CE A CONSILIULUI 

din 25 iunie 2009 

de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu 
privire la evaziunea fiscală legată de import 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în 
special articolul 93, 

având în vedere propunerea Comisiei, 

având în vedere avizul Parlamentului European ( 1 ), 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social 
European ( 2 ), 

întrucât: 

(1) În concluziile reuniunii sale din 28 noiembrie 2006, 
Consiliul Afaceri Economice și Financiare și-a exprimat 
acordul cu privire la stabilirea unei strategii de combatere 
a fraudei fiscale implementate la nivel comunitar, pentru 
a completa eforturile naționale, mai ales în ceea ce 
privește taxarea indirectă. 

(2) Anumite măsuri care au fost examinate în contextul 
respectiv impun modificarea Directivei 2006/112/CE ( 3 ). 

(3) Importul de mărfuri este scutit de plata taxei pe valoarea 
adăugată (TVA) dacă este urmat de livrarea sau trans
ferarea produselor respective unei persoane impozabile 
într-un alt stat membru. Condițiile în care se acordă 
scutirea sunt stabilite de statele membre. Experiența a 
arătat însă că diferențele în ceea ce privește aplicarea 
acestei dispoziții sunt exploatate de comercianți pentru 
a evita plata TVA pentru mărfurile importate în aceste 
circumstanțe. 

(4) Pentru a împiedica aceasta se impune să se stabilească, la 
nivel comunitar, în cazul anumitor operațiuni, condițiile 
minime în care se aplică această scutire. 

(5) Deoarece, pentru motivele arătate, obiectivul prezentei 
directive, și anume abordarea chestiunii evaziunii de la 
plata TVA, nu poate fi realizat în mod suficient de statele 
membre și poate fi realizat, prin urmare, mai bine la 
nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul 

proporționalității, prevăzut la articolul respectiv, prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivului respectiv. 

(6) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitu 
țional pentru o mai bună legiferare ( 4 ), statele membre 
sunt încurajate să elaboreze pe cont propriu și în 
interesul Comunității tabelele de corespondență care să 
ilustreze, pe cât posibil, corelația dintre dispozițiile 
prezentei directive și măsurile de punere în aplicare și 
să le facă publice. 

(7) Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui să fie 
modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 22 

Se consideră ca fiind achiziție intracomunitară de bunuri 
efectuată cu titlu oneros utilizarea de către forțele armate 
ale unui stat care este parte la Tratatul Atlanticului de 
Nord, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil care 
le însoțește, a unor bunuri la a căror achiziție nu s-au aplicat 
regulile generale de impozitare care guvernează piața internă 
a unui stat membru, atunci când importul bunurilor în cauză 
nu poate beneficia de scutirea prevăzută la articolul 143 
alineatul (1) litera (h).” 

2. La articolul 140, litera (b) se înlocuiește cu următorul text: 

„(b) achiziția intracomunitară de bunuri al căror import este 
scutit în toate circumstanțele în temeiul articolului 143 
alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (e)-(l);”. 

3. Articolul 143 se modifică după cum urmează: 

(a) textul introductiv se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Statele membre scutesc următoarele operațiuni:”;
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(b) se adaugă următorul alineat: 

„(2) Scutirea prevăzută la alineatul (1) litera (d) se 
aplică în cazurile în care importul este urmat de 
livrarea bunurilor scutite în temeiul articolului 138 
alineatul (1) și alineatul (2) litera (c), numai dacă, la 
data importului, importatorul a pus la dispoziția autori
tăților competente ale statului membru al importului cel 
puțin informațiile următoare: 

(a) numărul său de identificare TVA atribuit în statul 
membru în care are loc importul sau numărul de 
identificare TVA al reprezentantului său fiscal, care 
este obligat la plata TVA, atribuit în statul membru 
în care are loc importul; 

(b) numărul de identificare TVA al clientului, căruia îi 
sunt livrate produsele în conformitate cu 
articolul 138 alineatul (1), atribuit în alt stat 
membru sau propriul număr de identificare TVA, 
atribuit în statul membru în care se încheie expe
dierea sau transportul produselor, atunci când 
acestea sunt transferate în conformitate cu 
articolul 138 alineatul (2) litera (c); 

(c) dovada faptului că produsele importate sunt destinate 
să fie transportate sau expediate din statul membru 
în care se face importul spre un alt stat membru. 

Cu toate acestea, statele membre pot dispune ca dovada 
menționată la litera (c) să fie prezentată autorităților 
competente numai la cerere.” 

Articolul 2 

Transpunere 

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive de la 1 ianuarie 2011. Comisiei îi 
sunt comunicate de îndată de către statele membre textele 
acestor dispoziții. 

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc 
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre 
textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le 
adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. 

Articolul 3 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Articolul 4 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2009. 

Pentru Consiliu 
Președintele 

L. MIKO
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