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Decizia Curții Europene de Justiție din 17 ianuarie 2013 în cauza C-224/11 

schimbă abordarea din persectiva TVA a statutului refacturărilor de prime de 

asigurare de către societățile de leasing  

 

Cauza 224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. împotriva Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 

 

 Cauza C-224/11 BGŻ Leasing privește abordarea din perspectiva TVA a tratatmentului 

aplicabil primelor de asigurare refacturate de societatea de leasing utilizatorului, asigurarea 

vizând bunurile ce fac obiectul leasingului.  Poziția adoptată de administrația fiscală 

poloneză a fost similar celei adoptate de administrația fiscală română, și anume aceea că în 

astfel de situații primele de asigurare sunt accesorii serviciului de leasing prestat de 

societatea de leasing, fiind prin urmare parte din baza de impunere a acestui serviciu, 

așadar supuse TVA în cota standard.   

 Curtea Europeană de Justiție este însă de altă părere, decizia sa în cauza C-224/11 find 

aceea că serviciul de leasing și cel de asigurare reprezintă, în principiu, două prestații 

distincte și independente din perspectiva TVA, fiecare dintre acestea urmând reguli de 

TVA specifice: taxare pentru serviciile de leasing și respectiv, scutire fără drept de deducere 

pentru refacturarea costurilor de asigurare de către BGŻ Leasing clienților săi.  Vă atragem 

însă atenția asupra faptului că această decizie a fost dată în baza circumstanțelor specifice 

ale BGŻ Leasing și a tipului de contract de leasing practicat de această societate, iar Curtea 

Europeană de Justiție a lăsat în orice caz decizia finală cu privire la tratamentul aplicabil în 

acest caz specific la latitudinea curții naționale poloneze (cea care a referit întrebările la 

Curte).  Așadar recomandăm analizarea circumstanțelor specifice a fiecărui caz de contract 

de leasing în parte pentru a vedea dacă aceeași concluzie vă este aplicabilă.  

 Importanța acestei decizii constă în potențialul său de modificare a tratamentului de 

TVA aplicat primelor de asigurare refacturate de societățile de leasing, acolo unde ele 

erau refacturate cu TVA, acest aspect fiind important atât din perspectiva societăților 

de leasing (care ar putea fi obligate să refactureze primele de asigurare în regim de 

scutire de TVA fără drept de deducere), cât și a utilizatorilor (care pot fi puși în 

situația de a nu-și mai putea deduce TVA aferentă primelor de asigurare facturate de 

societățile de leasing). 

 Un alt aspect important ridicat de decizia Curții Europene de Justiție în cauza C-224/11 

privește necesitatea clasificării corecte a operațiunior de leasing din perspectiva TVA, 
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paragraful 37 din decizie precizând expres faptul că operațiunile de leasing pot fi tratate fie 

drept prestări de servicii, fie drept livrări de bunuri de capital (atunci când riscurile și 

beneficii aferente proprietății asupra bunului ce face obiectul contractului de leasing sunt 

transferate către utilizator de la începutul derulării contractului). 
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