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Rambursarea TVA-ului în cadrul cheltuielilor din domeniul 
coeziunii este problematică, afirmă Curtea de Conturi 
Europeană  
Potrivit unui studiu de caz rapid realizat de Curtea de Conturi Europeană, rambursarea taxei pe 
valoarea adăugată (TVA), un element de cost important în cadrul cheltuielilor din domeniul 
coeziunii, este expusă la erori și nu reprezintă întotdeauna o utilizare optimă a fondurilor UE. 
Curtea consideră că, în perioada de după 2020, organismele publice nu ar mai trebui să beneficieze 
de rambursarea TVA-ului legat de cheltuieli din domeniul coeziunii.  

Cheltuielile efectuate de UE în acest domeniu implică adesea subvenționarea unor achiziții de bunuri 
sau servicii, iar TVA-ul aferent acestor achiziții poate reprezenta până la o cincime din costul total al 
unui proiect. Ca regulă generală, TVA-ul este eligibil pentru cofinanțare din partea UE numai în cazul în 
care nu poate fi recuperat în temeiul legislației naționale.  

În urma analizei pe care a realizat-o cu privire la datele colectate de-a lungul mai multor ani, Curtea 
subliniază că rambursarea TVA, pe lângă faptul că reprezintă o sursă frecventă de erori, poate 
conduce și la o utilizare suboptimă a fondurilor UE. Acest lucru este valabil în special în cazul 
organismelor publice – autorități naționale, regionale și locale – care primesc un sprijin din partea UE.  

Curtea pune în evidență o serie de cazuri care nu reprezintă o utilizare optimă a fondurilor UE. De 
exemplu, un minister dintr-un stat membru poate implementa un proiect de infrastructură și poate 
declara TVA-ul drept cost eligibil pentru a fi rambursat de către UE. Or, în același timp, statul membru 
va încasa venituri din TVA-ul aferent proiectului respectiv prin intermediul sistemului său de 
impozitare. Prin urmare, rambursarea va reprezenta o supracompensare în raport cu cheltuielile reale 
efectuate de statul membru. 

„Suma rambursată de UE unui stat membru poate chiar depăși costul real al unui proiect”, a afirmat 
domnul Tony Murphy, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de studiul de caz rapid. 
„Această observație este deosebit de relevantă în cazul proiectelor mari de infrastructură care 
beneficiază de o rată ridicată de cofinanțare.” 
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În propunerea pe care a prezentat-o cu privire la legislația din domeniul coeziunii pentru perioada de 
după 2020, Comisia Europeană a sugerat că TVA-ul – indiferent dacă este recuperabil sau nu – ar 
trebui rambursat în cazul proiectelor cu un cost mai mic de 5 milioane de euro. Pe baza analizei sale, 
Curtea își menține punctul de vedere deja exprimat potrivit căruia organismele publice nu ar trebui să 
beneficieze de rambursarea TVA-ului și recomandă așadar o regândire a legislației propuse. 

 

Note către editori 

TVA-ul este un impozit indirect pe consumul de bunuri și servicii și face obiectul normelor stabilite la 
nivel de stat membru. Cotele standard de TVA aplicate în UE variază de la 17 % în Luxemburg la 27 % 
în Ungaria. Pentru a se asigura o armonizare în UE, Directiva TVA din 2006 a stabilit un sistem comun 
pe care statele membre trebuie să îl integreze în normele lor naționale. Societățile comerciale 
înregistrate percep TVA la vânzări și transferă sumele colectate către autoritatea fiscală națională. În 
schimb, ele pot solicita restituirea TVA-ului care a fost perceput pentru propriile achiziții de bunuri și 
servicii. La sfârșitul procesului, bugetul de stat primește cuantumul total al componentei de TVA 
incluse în prețul final. Consumatorii finali nu au dreptul la restituirea TVA-ului și, prin urmare, suportă 
suma integrală reprezentând TVA.  

Un studiu de caz rapid constată și prezintă situația de fapt care există în legătură cu o anumită 
chestiune sau problemă; un astfel de studiu nu este un raport de audit. 

Prezentul document de analiză vine în completarea observațiilor formulate cu privire la TVA în 
rapoartele anuale ale Curții de Conturi Europene, precum și în completarea punctelor de vedere 
exprimate în Avizul nr. 6/2018 referitor la propunerea Comisiei privind tratamentul în viitor al TVA-
ului în Regulamentul privind dispozițiile comune. Documentul este disponibil în limba engleză pe site-
ul Curții la adresa eca.europa.eu; alte versiuni lingvistice vor fi adăugate în timp util. 
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