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Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C‑438/13 

privind tratamentul TVA al bunurilor ce au făcut obiectul unui contract de 

leasing financiar și nu au fost nerecuperate de la utilizatori la reziliere 

 

 

Cauza C‑438/13 BCR Leasing IFN SA împotriva  Agenției Naționale de Administrare Fiscală  

 

Prezentarea succintă a cauzei: 

 

 În centrul litigiului din cauza de față s-a aflat tratamentul din perspectiva TVA a bunurilor ce au făcut 

obiectul unor contracte le leasing reziliate și care nu au fost recuperate de societățile de leasing, în 

ciuda eforturilor depuse în acest sens. Pe scurt, ca urmare a întârzierii sau a neefectuării plății ratelor, 

BCR Leasing a fost nevoită să rezilieze o parte a contractelor de leasing financiar încheiate cu 

utilizatorii care nu și‑au respectat obligațiile. Utilizatorii erau obligați ca în termen de trei zile de la 

data rezilierii contractului să restituie bunul către BCR Leasing. Întrucât o parte dintre utilizatori au 

refuzat să restituie bunul în cauză, BCR Leasing a inițiat proceduri de recuperare împotriva acestora. 

Totuși, în pofida eforturilor depuse, unele bunuri nu au putut fi recuperate în termenele prevăzute în 

contracte. Întrucât nu a încasat nicio plată în baza contractelor reziliate, BCR Leasing nu a emis 

facturi și nu a colectat TVA.  

 

 Cu ocazia unui control efectuat în anul 2011, ANAF a impus BCR Leasing o obligație suplimentară 

de plată de 19 266 551 lei reprezentând TVA și 9 502 774 lei cu titlu de penalități de întârziere. 

În baza prevederilor Codului fiscal coroborate cu Normele de aplicare a Codului fiscal de la aceea 

dată privind livrarea către sine, autoritățile au considerat că în cazul acestor bunuri constatate lipsă 

din gestiune BCR Leasing avea obligația ca, la expirarea termenului limită prevăzut în contractul de 

leasing financiar pentru restituirea bunului de către utilizator, să emită autofacturi de livrare către sine 

pentru acestea și să colecteze TVA. Cauza a ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în anul 

2013. 

 

În urma analizării cauzei, Curtea a decis că dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că 

imposibilitatea societății de leasing de a recupera de la utilizator bunurilor care fac obiectul unui 

contract de leasing financiar, ulterior rezilierii acestuia din culpa utilizatorului, în pofida 

demersurilor întreprinse de societatea respectivă în scopul recuperării acestor bunuri și în pofida 

lipsei oricărei contraprestații ulterioare rezilierii amintite, nu poate fi considerată o livrare de 

bunuri în sfera de aplicare a TVA. 

 

București, 18 iulie 2014 

 


