
Acest material trateaz` cazul realiz`rii unor servicii privind expertize

[i lucr`ri efectuate asupra bunurilor mobile corporale numai \n cazul
\n care bunurile sunt transportate dintr-un stat membru UE în alt

Stat Membru, în scopul realiz`rii acestor servicii. Nu sunt tratate

situa]iile complexe în care se aplic` m`suri de simplificare.

NOT~ important`: Toate firmele care realizau înainte de aderare

perfec]ionare activ`, scutit` de TVA, atunci c§nd primeau spre

prelucrare bunuri din state membre UE, dup` aderare au un

tratament diferit datorit` dispari]iei grani]elor dintre Statele Membre [i

vor analiza dac` realizeaz` opera]iuni impozabile sau nu în Rom§nia

conform pct. 1.

1. Unde se pl`te[te TVA pentru aceste servicii?

Se pl`te[te TVA acolo unde se consider` ca serviciile au loc.

Ca regul`, se consider` c` locul este în statul în care serviciile sunt

prestate efectiv, DAR, prin excep]ie, locul va fi considerat în Statul

Membru de unde clientul a comunicat un cod de TVA, dac` bunurile

au fost transportate în afara statului în care serviciile au fost prestate.

2. Cum procedez c§nd primesc spre prelucrare bunuri din alt

Stat Membru?

De exemplu, în cazul în care primi]i l§n` din Italia în vederea

confec]ion`rii de paltoane:

� ve]i înscrie în registrul bunurilor primite materialele transportate

din Italia;

� ve]i factura f`r` TVA prestarea de servicii c`tre beneficiarul

dumneavoastr`, dac` acesta v` comunic` un cod valabil de TVA

din alt Stat Membru [i paltoanele sunt transportate, dup`

confec]ionare, în afara Rom§niei;

Serviciile asupra

bunurilor mobile

corporale

aprilie 2008

UNIUNEA EUROPEAN~

Proiect finan]at prin Phare



� ve]i factura cu TVA prestarea de servicii c`tre beneficiarul

dumneavoastr`, dac` acesta nu v` comunic` un cod valabil de

TVA din alt Stat Membru sau dac` paltoanele nu sunt

transportate, dup` confec]ionare, în afara Rom§niei.

3. Cum procedez dac` trimit bunuri pentru prelucrare în alt

Stat Membru?

De exemplu, dac` trimite]i în Germania con]inutul unei c`r]i pe un

CD, h§rtie [i alte materiale necesare, în vederea tip`ririi c`r]ii, se va

proceda astfel:

� prestatorul din Germania v` va emite o factur` f`r` TVA dac` a]i

transmis codul dumneavoastr` de TVA din Rom§nia (sau din alt

stat membru UE, în afar` de Germania) [i c`r]ile vor fi

transportate, dup` tip`rire, din Germania în Rom§nia sau în alt`

]ar`. Dac` a]i transmis un cod valabil de TVA, fiind persoan`

înregistrat` normal în scopuri de TVA în Rom§nia, ve]i aplica

taxare invers` pentru taxa datorat` de dumneavoastr` în

Rom§nia, respectiv ve]i raporta TVA-ul aferent acestor servicii

ca [i tax` colectat` în decontul de TVA [i ve]i deduce acest TVA

în acela[i decont, în limitele dreptului dvs. de deducere.

� prestatorul german v` va emite o factur` cu TVA, dac` nu a]i

transmis un cod valabil de TVA prestatorului sau în cazul în care

c`r]ile r`m§n în Germania dup` tip`rire.

Dac`, dup` tip`rire, aduce]i c`r]ile în Rom§nia, ve]i înscrie în

registrul de nontransferuri materialele transportate în Germania [i

c`r]ile aduse în Rom§nia. Dac` îns`, dup` tip`rire, nu readuce]i

c`r]ile în Rom§nia, trebuie s` efectua]i un transfer din Rom§nia în

Germania.

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