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Armonizarea legislațiilor fiscale – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Scutiri –
Prestare de servicii pentru satisfacerea nevoilor directe ale navelor utilizate pentru navigația în
largul mării și ale încărcăturilor lor – Domeniu de aplicare – Servicii de ridicare a încărcăturii
pe o navă, către o navă sau de pe aceasta – Includere
[Directiva 2006/112 a Consiliului, art. 148 lit. (d)]

2.

Armonizarea legislațiilor fiscale – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Scutiri –
Prestare de servicii pentru satisfacerea nevoilor directe ale navelor utilizate pentru navigația în
largul mării și ale încărcăturilor lor – Domeniu de aplicare – Prestații de ridicare a
încărcăturii efectuate de un subantreprenor în contul unui intermediar – Includere –
Prestații de ridicare a încărcăturii furnizate proprietarului acestei încărcături în etapa finală de
comercializare – Includere
[Directiva 2006/112 a Consiliului, art. 148 lit. (d)]

Articolul 148 litera (d) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în sensul că serviciile de ridicare a
încărcăturii pe o navă, către o navă sau de pe aceasta reprezintă servicii pentru satisfacerea nevoilor
directe ale încărcăturilor navelor prevăzute la articolul 148 litera (a) din această directivă.În această
privință, trebuie să se arate că articolul 148 litera (c) din Directiva 2006/112, la care articolul 148
litera (d) din această directivă face trimitere în mod expres, urmărește, ca și acesta din urmă, să
scutească servicii legate de transportul maritim internațional și se referă, pentru a desemna aceste
servicii, la aceleași nave, și anume cele prevăzute la litera (a) a aceluiași articol. Întrucât aceste două
dispoziții sunt astfel similare și complementare, noțiunea „nevoi directe ale unei nave sau a încărcăturii
acesteia” trebuie interpretată prin raportare la economia dispozițiilor articolului 148 litera (c) din
directiva menționată.
Or, trebuie să se arate că articolul 148 litera (c) din Directiva 2006/112 scutește printre altele
închirierea, repararea și întreținerea atunci când acestea din urmă privesc echipamente utilizate pe o
navă prevăzută la litera (a) a acestui articol. În esență, acest articol 148 litera (c) ridică, așadar, la
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rangul de cerință existența unei legături între prestarea de servicii realizată și exploatarea navei
respective (a se vedea în acest sens Hotărârea din 4 iulie 1985, Berkholz,168/84, EU:C:1985:299,
punctul 21).
Serviciile de ridicare a încărcăturii îndeplinesc această cerință. Astfel, transportul încărcăturii constituie
o formă obișnuită de exploatare a navelor utilizate pentru navigația în largul mării. Or, pentru ca o
încărcătură să poată fi transportată și pentru ca o navă să poată fi astfel exploatată, este necesar ca
încărcătura menționată să fie încărcată la bordul acestei nave în portul de plecare, apoi descărcată în
portul de sosire.
(a se vedea punctele 22-24 și 26 și dispozitiv 1)
1. Articolul 148 litera (d) din Directiva 2006/112 trebuie interpretat în sensul că, pe de o parte, pot fi
scutite nu numai prestațiile care privesc realizarea unei ridicări a încărcăturii la bordul sau de pe o
navă prevăzută la articolul 148 litera (a) din această directivă care intervin în etapa finală de
comercializare a unui astfel de serviciu, ci și prestațiile realizate într-o etapă anterioară, precum o
prestație furnizată de un subantreprenor unui operator economic care o refacturează ulterior unei
întreprinderi de expediție sau unei întreprinderi de transport și, pe de altă parte, pot de asemenea să
fie scutite prestațiile de ridicare a încărcăturii furnizate deținătorului încărcăturii, precum exportatorul
sau importatorul acesteia.
Or, într-un astfel de context, Curtea a considerat, la punctul 24 din Hotărârea din 14 septembrie 2006,
Elmeka (C-181/04-C-183/04, EU:C:2006:563), la care face trimitere instanța de trimitere, că scutirea
prevăzută la articolul 15 punctul 8 din A șasea directivă, al cărui text este reluat în mod identic la
articolul 148 litera (d) din Directiva 2006/112, nu se aplică decât operațiunilor care intervin în etapa
finală de comercializare a serviciului în cauză.
O astfel de jurisprudență, adaptată particularităților cauzelor în care s-a pronunțat hotărârea
menționată, care priveau prestări de servicii susceptibile să fie deturnate de la finalitatea lor, nu ar
putea fi transpusă la situațiile în care, având în vedere natura sa, finalitatea unei prestări de servicii
poate fi considerată certă din momentul în care aceasta este convenită. Astfel, în asemenea situații,
aplicarea corectă și directă a scutirii prevăzute la articolul 148 litera (d) din Directiva 2006/112 este
asigurată fără a se impune instituirea unor mecanisme de control și de supraveghere.
Aceasta este situația serviciilor de ridicare a încărcăturii, precum cele în discuție în litigiul principal.
Astfel, din răspunsul la prima întrebare reiese că verificarea aspectului dacă acestea îndeplinesc
condițiile de aplicare a scutirii prevăzute la articolul 148 litera (d) din Directiva 2006/112 depinde
numai de tipul de navă pe care sau de pe care trebuie efectuate ridicările. Astfel, utilizarea acestor
servicii poate fi considerată definitivă de la convenirea modalităților de executare a acestora.
În schimb, în cazul serviciilor de ridicare a încărcăturii, întrucât acestea sunt direct legate de
încărcăturile transportate și, așadar, costul lor este repercutabil, ca atare, asupra deținătorilor acestor
încărcături, trebuie să se considere că furnizarea acestor servicii deținătorilor menționați continuă să
facă parte din lanțul de comercializare a acestor servicii. Rezultă că astfel de servicii pot fi scutite în
temeiul articolului 148 litera (d) din Directiva 2006/112.
(a se vedea punctele 31, 33, 34, 45 și 46 și dispozitiv 2)
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