
Acest material, primul din seria de pliante informative publicate în

proiectul InfoTVA, prezint` modul de stabilire a aplic`rii TVA pentru o

opera]iune, r`spunz§nd la 5 întreb`ri de baz`, pentru care se g`sesc

explica]ii mai detaliate în pliantele urm`toare:

1. Opera]iunile din sfera TVA
2. Ce statut ave]i \n raport cu TVA
3. Locul opera]iunii
4. Opera]iuni scutite de la plata TVA
5. Persoana obligat` la plata TVA \n Romånia

|n pliantele 6-13 sunt prezentate c§teva opera]iuni pentru care se

aplic` reguli speciale:

6. Transportul intracomunitar de bunuri
7. Mijloace de transport noi [i produse accizabile
8. Agen]iile de turism
9. Bunuri second-hand, opere de art`, obiecte de

colec]ie [i antichit`]i
10. |ntreprinderile mici
11. Serviciile asupra bunurilor mobile corporale
12. Serviciile intangibile
13. Exigibilitatea TVA pentru opera]iunile

intracomunitare

|n pliantul care încheie aceast` serie, nr. 14, ve]i g`si explica]ii cu

privire la Cum se adreseaz` o \ntrebare c`tre Autorit`]ile
Fiscale.
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Acest algoritm v` va ajuta s` stabili]i în ce situa]ii trebuie s` pl`ti]i

TVA în Rom§nia. Cadrul legal pentru fiecare întrebare se afl` detaliat

în articolele din Titlul VI al Codului Fiscal men]ionate.

Informa]ii suplimentare: http://infotva.mfinante.ro

InfoTVA – proiect derulat de Ministerul Economiei şi Finanţelor [i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`,

cu asistenţa PricewaterhouseCoopers şi DC Communication. Acest material are numai un rol informativ şi nu

înlocuieşte legislaţia cu privire la TVA. Textul nu este exhaustiv şi nu acoperă anumite operaţiuni foarte specifice.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Pentru informaţii şi sesizări legate de proiectele PHARE, contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro

1. Efectua]i o opera]iune în sfera de

aplicare a TVA? - Art. 126

Intr` în sfera TVA livr`rile de bunuri, prest`rile

de servicii, achizi]iile intracomunitare de bunuri

[i importurile de bunuri. Vezi pliantul 1.

2. Sunte]i o persoan` impozabil` din

perspectiva TVA? - Art. 127

|n principiu, numai persoanele impozabile

datoreaz` TVA. |ns` un import este mereu

subiect de TVA, indiferent de persoana care îl

realizeaz`. De asemenea, unele achizi]ii

intracomunitare pot fi subiect de TVA [i dac`

sunt efectuate de o persoan` neimpozabil`. Vezi

pliantul 2.

3. Efectua]i o opera]iune care are locul în

Rom§nia? - Art. 132, 132
1

, 132
2

, 133

|n principiu, se datoreaz` TVA în Rom§nia

pentru opera]iunile al caror loc de desf`[urare

este considerat a fi în Rom§nia. Vezi pliantul 3.

4. Efectua]i o opera]iune scutit` de TVA?

Art. 141, 142, 143, 144, 144
1

O serie de opera]iuni sunt scutite de la plata

TVA. Vezi pliantul 4.

5. Cine este persoana obligat` la plata TVA

în Rom§nia? - Art. 150, 151, 151
1

[i 160

|n principiu, obligat la plata TVA este

furnizorul/prestatorul. |n unele cazuri, poate fi

îns` beneficiarul. Vezi pliantul 5.
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