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În Cauza Edata-Trans S.R.L. v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), întrunită în cadrul 

unei Comitet compus din: 

 Arnfinn Bårdsen, Președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 Peeter Roosma, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Examinând cererea menționată supra (nr. 55887/07) împotriva Republicii 

Moldova depusă de către o companie fondată în baza legislației Republicii 

Moldova, Edata-Trans SRL („reclamanta”) care a sesizat Curtea la 19 

decembrie 2007, în baza Articolului 34 din Convenția pentru Apărarea 

Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale („Convenția”), 

observațiile părților, 

Ținând cont de faptul că cererea a fost comunicată Guvernului la 18 

noiembrie 2014, 

Deliberând la 11 februarie 2020 în camera de consiliu,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată :  

 

PROCEDURA 

1.  Prezenta cauză se referă la recalculări fiscale și sancțiuni fiscale impuse 

companiei reclamante din cauza comportamentului fraudulos al furnizorului. 

ea relevă chestiuni sub aspectul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție. 

ÎN FAPT 

2. Reclamanta este o societate cu răspundere limitată cu sediul în 

Chișinău. Ea a fost reprezentată, inițial, de dna J. Hanganu și, ulterior, de către 

dna A. Balan, avocate.  

3.  Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 

Agentul său, dl L. Apostol. 

4.  În ianuarie 2004, compania reclamantă a achiziționat bunuri de la 

compania F. Cele două societăți au fost înregistrate ca întreprinderi plătitoare 

de taxă pe valoarea adăugată (TVA). 

5.  Conform facturii fiscale emise la 30 ianuarie 2004 de către compania 

F., valoarea totală a tranzacției a fost de 170.000 lei (MDL) (10.356 euro 

(EUR), conform cursului oficial în vigoare la acel moment), din care 

141.666,67 lei (8.630 EUR) au constituit valoarea mărfurilor și 28.333,33 lei 

TVA (1.726 EUR). La 11 februarie 2004 compania reclamantă a achitat 

companiei F. sumele menționate în factură, inclusiv TVA respectivă. 

6.  În februarie 2004, compania reclamantă a prezentat autorităților fiscale 

declarația TVA pentru luna ianuarie 2004. În mod special ea a inclus TVA 

plătită companiei F. în valoarea totală a TVA deductibilă pentru achizițiile de 

la furnizori. 
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    7.   La 20 decembrie 2004 inspecția fiscală a ridicat factura fiscală emisă 

de compania F. pe motiv că exista o altă factură fiscală cu același număr. 

    8.   La o dată nespecificată în 2005, compania reclamantă a depus declarația 

fiscală pentru anul 2004. Pentru a calcula impozitul pe venit plătit, ea a 

atribuit cheltuielilor deductibile suma de 141.666,67 lei, reprezentând 

valoarea proprietății, cu excepția TVA, achiziționată de la compania F. (a se 

vedea paragraful 5 de mai sus). 

    9.   Potrivit unui raport de expertiză din 7 aprilie 2006, factura emisă de 

compania F. era falsă. 

   10.  Printr-o decizie din 27 iulie 2006, Oficiul fiscal Ciocana (Chișinău) a 

constatat că, prin prezentarea către autoritățile fiscale a unei facturi fiscale 

care s-a dovedit a fi falsă, compania reclamantă a încălcat articolul 24 §§ 1 și 

10 și articolul 102 §§ 1 și 7 din Codul fiscal (a se vedea paragraful 15 de mai 

jos). Ulterior, în privința reclamantei s-au efectuat recalculări fiscale cu 

privire la impozitul pe venit și TVA, aplicându-i-se penalități de întârziere și 

amenzi. Suma totală pe care compania reclamantă trebuia să o plătească 

statului s-a ridicat la 86.067 lei (5.134 EUR conform cursului oficial de 

schimb în vigoare la acea dată), inclusiv 29.487 lei (1.759 EUR) pentru 

penalități și amenzi. 

    11.  La 24 octombrie 2006 compania reclamantă a contestat această decizie 

în fața instanțelor. Ea a invocat în special buna sa credință. 

    12.  La 26 februarie 2007 Curtea de Apel Chișinău a admis acțiunea și a 

casat decizia din 27 iulie 2006. Ea a notat că tranzacția a avut loc în realitate, 

că factura în litigiu fusese emisă de compania F. - care trebuia să-și asume 

responsabilitatea pentru nereguli -, că legislația fiscală din Moldova nu 

conținea dispoziții potrivit cărora erorile unei persoane juridice puteau fi 

atribuite alteia și că societatea reclamantă și-a respectat obligațiile fiscale. Ea 

a adăugat că, potrivit altui raport de expertiză prezentat la 4 ianuarie 2007, 

factura fiscală contestată fusese tipărită într-o tipografie, că ea conținea 

aceleași semne de securitate ca o factură originală și că falsificarea acesteia 

nu putea fi detectată decât doar prin intermediul unui laborator specializat și 

al cunoștințelor specifice. Curtea de Apel a concluzionat că, la momentul 

efectuării tranzacției, compania reclamantă nu ar fi putut ști că factura era 

falsă. 

    13.  Printr-o decizie irevocabilă din 27 iunie 2007, Curtea Supremă de 

Justiție a casat hotărârea instanței inferioare și a respins acțiunea companiei 

reclamante. Ea a notat că factura respectivă era falsă, că TVA nu a fost plătită 

statului de către furnizor și că decizia atacată din 27 iulie 2006 era legală și 

întemeiată. 

    14. La o dată nespecificată, statul a executat decizia din 27 iulie 2006 și a 

debitat contul companiei reclamante pentru suma de 86.067 MDL (a se vedea 

paragraful 10 de mai sus). 
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DREPT ȘI PRACTICĂ INTERNE RELEVANTE 

      15.  Dispozițiile din Codul fiscal relevante pentru prezenta cauză, în 

vigoare la momentul respectiv, prevedeau următoarele: 

 
Articolul 24. Deducerea cheltuielilor aferente activității de întreprinzător [impozitul 

pe venit] 

„ 1.  Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de 

contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. 

(...) 

          10.   Nu se permite deducerea cheltuielilor dacă contribuabilul nu poate confirma 

documentar că aceste cheltuieli au fost suportate (...). 

(...) ” 

Articolul 102.  Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate 

„ 1.  În cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili (...) li se permite trecerea 

în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai 

T.V.A. (...).  

(...) 

              6.  Subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care 

urmează a fi achitată (…) dacă dispune 

 

a)  de factură fiscală (...), 

(...) 

            7.   Livrarea, în privinţa căreia se permite trecerea în cont a T.V.A. (...), trebuie 

efectuată (...)de către furnizorul care a eliberat factura fiscală (procurată în modul stabilit de 

la organul autorizat)  

( ...)” 

16.  La 15 iulie 2002 Plenul Curții Supreme de Justiție a adoptat Decizia 

nr. 25 privind anumite aspecte ale litigiilor fiscale. În conformitate cu 

paragraful 19 din această decizie, cumpărătorul ar fi putut deduce TVA dacă, 

la momentul efectuării tranzacției, nu știa și nu putea să știe că formularul 

facturii fiscale era fals și, cu condiția ca tranzacția să fi avut loc, cumpărătorul 

să fi plătit TVA furnizorului și că acest furnizor să-și fi îndeplinit obligațiile 

fiscale. 

ÎN DREPT 

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 LA CONVENȚIE 

17.  Invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, compania 

reclamantă se plânge că, în pofida faptului că și-a îndeplinit obligațiile de 
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contribuabil, autoritățile statului au recurs la recalculări fiscale și sancțiuni 

fiscale în privința acesteia doar din cauza comportamentului fraudulos al 

furnizorului. Articolul respectiv are următorul conținut: 

„  Orice persoana fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 

nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publică și în condițiile 

prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. 

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe 

care le consideră necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului 

general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor. ” 

A. Admisibilitatea 

     18.  Constatând că această plângere nu este vădit nefondată sau 

inadmisibilă din alt motiv menționat la Articolul 35 din Convenție, Curtea o 

declară admisibilă. 

 

B. În fond 

19.  Compania reclamantă susține că a avut o „speranță legitimă” de a 

putea deduce, pe de o parte, suma corespunzătoare valorii mărfurilor și, pe de 

altă parte, TVA plătită furnizorului său. În acest sens, ea susține că a respectat 

obligațiile fiscale și că nu a avut nicio posibilitate să cunoască că factura 

fiscală emisă de furnizor era falsă. Ea susține că, din cauza refuzului 

autorităților de a accepta deducerea cheltuielilor și TVA respective, ea a 

trebuit să plătească un impozit pe venit mai mare, să achite repetat TVA, 

precum și penalități de întârziere și amenzi. Ea consideră că aceste sume 

constituie un „bun” în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

Compania reclamantă susține că a existat o ingerință în dreptul său la 

respectarea bunurilor sale și că ea nu a fost nici legală, nici proporțională. 

Prin urmare, societatea reclamantă invită Curtea să adopte aceeași abordare 

în cazul său ca în cazul „Bulves” AD v. Bulgaria (nr. 3991/03, §§ 53-71, 22 

ianuarie 2009). 

20.  Guvernul contestă aceste teze.  

21.  Curtea face referire la jurisprudența sa cu privire la domeniul de 

aplicare al Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, în modul relevat în 

hotărârea Béláné Nagy v. Ungaria [MC] (nr. 53080/13, §§ 72-79, 13 

decembrie 2016). 

22.  În speță, Curtea observă că părțile nu au contestat următoarele puncte: 

a) că tranzacția dintre compania reclamantă și furnizorul acesteia într-adevăr 

a avut loc; b) că primul a achitat celui de-al doilea valoarea mărfii și TVA 

aferentă; c) că societatea reclamantă a declarat la timp sumele plătite 

furnizorului către autoritățile fiscale și astfel și-a respectat obligațiile în 

calitate de contribuabil. Respectarea de către reclamantă a obligațiilor sale 
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fiscale a fost confirmată și de Curtea de Apel (a se vedea paragraful 12 de 

mai sus). Printre altele, Curtea constată că falsificarea facturii furnizorului a 

fost constatată de un expert la mai mult de doi ani de la tranzacție (a se vedea 

paragraful 9 de mai sus), adică la mult timp după ce compania reclamantă a 

declarat sumele respective la Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, Curtea 

subliniază că, ținând cont de faptul că falsul nu putea fi stabilit decât doar cu 

ajutorul echipamentelor și al cunoștințelor specifice, Curtea de Apel a 

considerat că societatea reclamantă nu ar fi putut ști, la momentul tranzacției, 

că factura era falsă (a se vedea paragraful 12 de mai sus). De asemenea, 

această constatare nu este contestată de părți și nimic nu permite Curții să se 

distanțeze de la ea. În cele din urmă, ea notează că societatea reclamantă nu 

a fost acuzată de nicio activitate ilicită. 

23. Având în vedere aceste elemente, Curtea consideră că dreptul 

companiei reclamante de a deduce, în scopuri fiscale, sumele plătite 

furnizorului este analizat cel puțin ca o „speranță legitimă” protejată de 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (a se vedea „Bulves” AD, pre-

citată, § 57 și Euromak Metal Doo v. Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei, nr. 68039/14, § 43, 14 iunie 2018). În plus, ea relevă că sumele 

pe care compania reclamantă a fost obligată să le plătească la bugetul de stat 

în urma refuzului autorităților de a accepta respectivele deduceri constituiau, 

fără îndoială, „bunuri” în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție (a se vedea „Bulves”  AD, pre-citată, § 58 și Euromak Metal Doo, 

pre-citată, § 43). 

     24.  În opinia Curții, refuzul de a autoriza deducerile în litigiu, precum și 

recalcularea fiscală și sancțiunile pecuniare impuse companiei reclamante au 

constituit o ingerință în dreptul acesteia la respectarea bunurilor sale (a se 

vedea „Bulves” AD, pre-citată, § 59). Ea vede în această ingerință o formă de 

reglementare a utilizării bunurilor de interes general „pentru a asigura plata 

impozitelor sau a altor contribuții”, care intră sub regula prevăzută la 

Articolul 1 § 2 din Protocolul nr. 1 la Convenție (Euromak Metal Doo, pre-

citată, § 42 și SC Scut SA versus România, nr. 43733/10, § 30, 26 iunie 2018). 

25.  Prin urmare, Curții îi revine sarcina de a examina dacă această 

ingerință a fost prevăzută de lege și dacă a existat un echilibru just dintre 

diferitele interese în litigiu (a se vedea, e.g., Khodorkovskiy și Lebedev v. 

Rusia, nr. 11082/06 și 13772/05, §§ 869-870, 25 iulie 2013). Cu toate acestea, 

ea nu consideră necesar să se pronunțe în prezenta cauză cu privire la 

legalitatea măsurii contestate, deoarece, în orice caz și din următoarele 

motive, ingerința a fost disproporționată. 

26.  Curtea amintește că, în cauza „Bulves” AD (pre-citată), ea a 

concluzionat, în circumstanțe similare cu cele din prezenta cauză, că dreptul 

companiei reclamante la respectarea  bunurilor sale a fost încălcat. În acea 

cauză, Curtea a hotărât în special că, ținând cont de faptul că societatea 

reclamantă își respectase integral obligațiile de raportare a TVA, că ea nu a 

putut obține respectarea de către furnizor a obligațiilor sale fiscale și că ea nu 
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a știut și nici nu ar fi putut ști despre existența unei fraude fiscale, aceasta nu 

ar fi trebuit să sufere din cauza tuturor consecințelor provocate de abaterile 

comise de către furnizor. Prin urmare, Curtea a considerat că socitetatea 

reclamantă în acea cauză a avut o sarcină specială și exorbitantă și că nu a 

fost asigurat un echilibru just (a se vedea „Bulves” AD, pre-citată, § 71). 

Această jurisprudență a fost ulterior confirmată în cauza Euromak Metal Doo 

(pre-citată, §§ 46-47 și 49). 

     27.  Curtea a notat că nu există nici un element relevant pentru a distinge 

prezenta cauză de cauzele „Bulves” AD și Euromak Metal Doo (pre-citate). 

Prin urmare, ea consideră că toate constatările menționate în paragraful 

precedent trebuie să fie aplicate și în prezenta cauză.  

     28. În această ordine de idei, materialele din prezenta cauză nu-i permit 

Curții să ajungă la o concluzie diferită de cea din cauzele „Bulves” AD și 

Euromak Metal Doo (pre-citate). 

29.  În consecință, a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 

1 la Convenție. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

     30.  Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, compania reclamantă se 

plânge, de asemenea, că deciziile luate de instanțele naționale în privința sa 

au fost nemotivate și arbitrare. 

31.   Ținând cont de constatarea cu privire la încălcarea Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție și având în vedere toate circumstanțele cauzei 

și argumentele părților, Curtea consideră că nu este necesar să examineze 

separat plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție (a se vedea, pentru 

o abordare similară, Kamil Uzun v. Turcia, nr. 37410/97, § 64, 10 mai 2007 

și Centrul de resurse legale în numele lui Valentin Câmpeanu v. România 

[MC], nr. 47848/08, § 156, 17 iulie 2014). 

 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE  

32.  Articolul 41 din Convenție prevede următoarele:  

„Dacă Curtea declară că a avut loc o violare a Convenției sau a protocoalelor sale şi 

dacă dreptul intern al Înaltelor Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei violări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, 

o satisfacție echitabilă. ” 

33.  Compania reclamantă solicită 12.190,86 de euro (EUR) pentru 

pretinsul prejudiciu material suferit. Această sumă include TVA, impozitul 

pe venit și sancțiunile pecuniare pe care ea le-a plătit la bugetul de stat în 

urma măsurii contestate, respectiv 5.176 EUR conform cursului oficial în 

vigoare la data respectivei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție, și 

7.014 EUR, care ar corespunde pierderilor legate de inflație. Aceste pierderi 



HOTĂRÂREA EDATA-TRANS S.R.L. v. REPUBLICA MOLDOVA 

7 

au fost calculate pe baza ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei, 

majorată cu 9% prevăzută de Codul civil al Republicii Moldova pentru 

calcularea dobânzilor de întârziere în cazul neexecutării obligațiilor 

pecuniare. 

            De asemenea, compania reclamantă solicită 4.000 EUR pentru 

pretinsul prejudiciu moral. 

            În cele din urmă, ea solicită 1.500 EUR pentru costuri și cheltuieli de 

judecată suportate în fața Curții. Ea a prezintat o declarație detaliată cu privire 

la orele petrecute de reprezentanții săi în fața Curții în prezenta cauză, precum 

și dovezile plăților efectuate. 

34.  Guvernul contestă aceste sume.  

35. Curtea a concluzionat că recalcularea fiscală și penalitățile financiare 

impuse companiei reclamante a fost contrare Articolului 1 din Protocolul nr. 

1 la Convenție. În consecință, ea consideră că sumele plătite statului în acest 

sens trebuie rambursate reclamantei. Cu referire la pierderile din cauza 

inflației, Curtea a observat că societatea reclamantă nu le-a calculat în baza 

ratelor oficiale ale inflației. În consecință, ea respinge cererile de compensare 

pentru aceste presupuse pierderi. În concluzie, ea îi acordă companiei 

reclamante suma pe care aceasta din urmă a plătit-o la bugetul de stat ca 

urmare a măsurii contestate, respectiv 5.176 EUR, pentru prejudiciul 

material.  

36.  Curtea consideră că societatea reclamantă a suferit un prejudiciu moral 

ca urmare a încălcării constatate mai sus. Pronunțându-se în echitate, ea îi 

acordă 3.000 EUR pentru prejudiciul moral.  

37.  Cu referire la costurile și cheltuielile de judecată, ținând cont de 

documentele aflate în posesia sa și jurisprudența sa, Curtea consideră că este 

rezonabil să aloce companiei reclamante întreaga sumă solicitată în acest sens 

pentru procedura în fața sa , id est 1.500 EURO. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție; 

3. Hotărăște că nu este necesar să se examineze admisibilitatea și fondul 

plângerii în baza Articolului 6 § 1 din Convenție; 

4. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamantei, în decurs de trei luni, 

următoarele sume, care urmează să fie convertite în moneda națională 

a Statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data transferului: 
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i. 5 176 EUR (cinci mii una sută șaptezeci și șase de euro), plus 

orice taxă care poate fi percepută, pentru prejudiciul material; 

ii. 3 000 EUR (trei mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

iii. 1 500 EUR (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru costuri și cheltuieli de judecată. 

 

b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la executarea 

hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional sumelor de mai 

sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 

practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

5. Respinge restul pretențiilor reclamantei cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 17 martie 2020, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 

 

 Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen 

 Grefier adjunct Președinte 


