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În cauza Gospodăria Țărănească ,,Alcaz G.A.” v. Republica 

Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un 

Comitet alcătuit din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Gilberto Felici, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 72968/14) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 

9 noiembrie 2014 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către o 

societate înregistrată în Moldova, Gospodăria Țărănească ,,Alcaz G.A.” 

(„reclamanta”), care a fost reprezentată de către dl I. Coban, avocat în 

Chișinău; 

decizia de a comunica plângerea referitoare la Articolul 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”), 

reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari, și de a declara inadmisibil 

restul cererii; 

observațiile părților; 

Deliberând în ședință închisă la 1 februarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI  

1.  Cauza se referă la privarea reclamantei de dreptul de a deduce TVA-

ul pe care îl plătise pentru mărfurile recepționate, deoarece înregistrarea 

TVA-ului de către furnizorul său fusese anulată. 

2.  La 18 mai 2007 societatea reclamantă a plătit mărfurile, iar la 16 

august 2007 a primit de la furnizorul său G. factura TVA în valoare de 

16.666,66 de lei moldovenești (echivalentul la momentul respectiv a 1.022 

de euro). Societatea reclamantă a declarat factura TVA primită și a inițiat 

procedura deducerii de TVA. 

3.  În lunile octombrie 2009 și iunie 2012 Inspectoratul Fiscal de Stat a 

efectuat un audit în privința societății reclamante, referitor la obligațiile sale 

TVA pentru anii 2007-2008 și, respectiv, 2009-2011. Niciunul dintre 

audituri nu a evidențiat vreo inconsecvență cu privire la factura TVA emisă 

de către compania G., deși fusese verificată baza de date a autorității fiscale 

pentru tranzacții delincvente cu „societăți-fantomă”. În luna ianuarie 2013, 

un audit repetat al obligațiilor de TVA pentru perioada 2007-2012 a 

concluzionat că la 21 mai 2007 societății G. îi fusese anulată înregistrarea 

TVA, fiind declarată „companie-fantomă” la 17 octombrie 2007 și că, în 

consecință, reclamanta nu ar fi avut dreptul să deducă TVA-ul plătit lui G. 
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Deoarece auditurile anterioare nu identificaseră această inconsecvență, 

reclamanta nu a fost obligată la plata unor penalități. 

4.  Reclamanta a contestat evaluarea impozitului și decizia prin care a 

fost privată de dreptul de deducere a TVA-ului plătit companiei G. La 12 

iulie 2013 Judecătoria Ungheni a admis pretențiile sale, constatând că 

dreptul intern nu obliga reclamanta să verifice dacă furnizorii săi aveau o 

înregistrare corespunzătoare a TVA sau dacă nu fuseseră declarați companii 

,,fantomă”. La 14 mai 2015 Curtea Supremă de Justiție a respins în mod 

irevocabil pretențiile reclamantei. 

5.  Societatea reclamantă s-a plâns în legătură cu încălcarea drepturilor 

sale în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

APRECIEREA CURȚII 

PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 LA CONVENȚIE 

6.  Societatea reclamantă a epuizat procedura administrativă fiscală, 

nefiind obligată să urmărească alte căi de atac cu privire la aceeași 

chestiune, precum o acțiune civilă împotriva companiei G. (Euromak Metal 

Doo v. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, nr. 68039/14, §§ 36-38, 14 

iunie 2018). Având în vedere cele de mai sus, Curtea concluzionează că 

societatea reclamantă a epuizat căile de atac interne disponibile în privința 

plângerii depuse la Curte și că Guvernul nu a invocat niciun argument 

convingător pentru a ajunge la o concluzie diferită în prezenta cauză. 

7.  Curtea constată că această plângere nu este nici în mod vădit 

nefondată, în sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție, nici inadmisibilă 

din orice alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

8.  Principiile generale privind privarea de dreptul de deducere a TVA-

ului plătit pentru mărfurile recepționate au fost rezumate în cauzele 

„Bulves” AD v. Bulgaria (nr. 3991/03, 22 ianuarie 2009) și Euromak Metal 

Doo v. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (pre-citată). 

9.  Societatea reclamantă a declarat TVA-ul pentru toate facturile emise 

și primite, inclusiv pe cea de la compania G. (a se vedea paragraful 2 supra) 

și și-a respectat în alt mod toate obligațiile în materie de TVA, plătind TVA-

ul statului, după caz. Acest lucru rezultă din cele două controale fiscale, care 

au analizat declarațiile fiscale ale reclamantei, fără a face vreo observație cu 

privire la factura emisă de către G. (a se vedea paragraful 3 supra). 

Concluziile la care s-au ajuns în privința furnizorului societății reclamante – 

și anume că înregistrarea în scopuri de TVA a companiei G. fusese anulată 

și că ea fusese declarată „societate-fantomă” – s-au bazat pe decizii adoptate 

de către autoritățile fiscale aproximativ în același timp sau la scurt timp 

după tranzacția reclamantei cu acel furnizor (a se vedea paragraful 3 supra). 
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10.  Guvernul a susținut că decizia de anulare a înregistrării în scopuri de 

TVA a companiei G. era disponibilă public pe site-ul Inspectoratului Fiscal 

de Stat (www.fisc.md) și că achiziția de mărfuri a fost fictivă. În același 

timp, Guvernul nu a clarificat dacă aceste informații erau disponibile public 

la momentul evenimentelor, i.e. în perioada mai-august 2007, și nici dacă 

legea internă obliga societatea reclamantă să verifice aceste informații 

înainte de a efectua orice achiziții. Prin urmare, Curtea nu este convinsă că 

societatea reclamantă cunoștea sau ar fi putut să cunoască dacă furnizorul 

său își îndeplinise obligațiile sale în materie de TVA. De asemenea, nu 

există nimic în materialele cauzei care să sugereze că statul a considerat că 

societatea reclamantă participase la orice activități infracționale comise de 

către furnizor sau că achiziția a fost fictivă. 

11.  În plus, autoritățile fiscale însele nu au reușit să identifice vreo 

inconsecvență cu privire la factura TVA emisă de către compania G. în 

timpul primelor două controale fiscale, deși ele verificaseră baza lor de date 

internă anume pentru tranzacții cu „societăți-fantomă”. Autoritățile nu i-au 

imputat societății reclamante nicio fraudă în legătură cu deducerea TVA, 

despre care societatea reclamantă cunoscuse sau fusese obligată să 

cunoască. Prin urmare, Curtea constată că reclamanta nu ar fi trebuit să fie 

impusă să suporte toate consecințele neîndeplinirii obligațiilor TVA de către 

furnizorul său, prin a-i fi refuzat dreptul de deducere a TVA-ului aferent, și, 

prin urmare, prin a fi obligată să plătească TVA încă o dată. Aceasta a 

echivalat cu o sarcină individuală excesivă pentru societatea reclamantă, 

perturbând echilibrul corect care trebuie menținut între cerințele interesului 

general al comunității și cerințele de protecție a dreptului de proprietate 

(Bulves” AD, pre-citată, § 71). 

12.  Acest lucru este suficient Curții pentru a concluziona că a avut loc o 

încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1. 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

13.  Societatea reclamantă a pretins 830 EUR pentru prejudiciul material, 

care reprezintă suma TVA plătită a doua oară. De asemenea, reclamanta a 

pretins 2.000 EUR pentru prejudiciul moral și 850 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. Reclamanta a prezentat dovada plății 

pentru servicii juridice, chitanțe poștale și o descriere a serviciilor juridice. 

14.  Guvernul a susținut că pretențiile sunt excesive și că taxele juridice 

fuseseră plătite parțial de către o altă persoană. 

15.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabil să acorde în totalitate pretențiile reclamantei, plus orice taxă care 

ar putea fi percepută reclamantei. 

16.  În plus, Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie 

stabilită conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată 

de către Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

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

Convenție admisibilă; 

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

Convenție; 

3. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească societății reclamante, în 

termen de trei luni, următoarele sume, care urmează a fi convertite în 

lei moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 830 EUR (opt sute treizeci de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută la această sumă, pentru prejudiciul material; 

(ii) 2.000 EUR (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută la această sumă, pentru prejudiciul moral; 

(iii) 850 EUR (opt sute cincizeci de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută societății reclamante, pentru costuri și cheltuieli; 

4. că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la executarea 

hotărârii, va fi achitată o dobândă adițional sumelor de mai sus, la o rată 

egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de 

către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade 

și majorată cu trei puncte procentuale. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 1 martie 2022, în 

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

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 


