
1. Care sunt serviciile pentru care se aplic` regulile prezentate

în acest material?

|n aceast` categorie intr`:

� transferul sau cesionarea de drepturi de autor, brevete, m`rci de

comer], nume de marc`, licen]e [i alte drepturi similare;

� publicitate;

� servicii prestate de consultan]i, ingineri, birouri de consultan]`,

avoca]i, juri[ti, contabili, consilieri financiari [i alte servicii

similare;

� procesare de date [i furnizare de informa]ii;

� obliga]ii de a se ab]ine de la exercitarea integral` sau par]ial` a

unei activit`]i economice sau a unui drept prev`zut în aceast`

list`;

� opera]iuni bancare, financiare, de asigurare [i reasigurare, cu

excep]ia închirierii de seifuri;

� furnizarea de personal;

� închirierea bunurilor mobile corporale, cu excep]ia mijloacelor

de transport;

� servicii de telecomunica]ii [i servicii furnizate pe cale

electronic`;

� servicii de radio [i TV;

� servicii de acces la sistemele de distribu]ie de gaz [i energie

electric`, inclusiv serviciile de transport, transmitere prin

aceast` re]ea [i servicii auxiliare;

� servicii ale intermediarilor care ac]ioneaz` în numele [i în contul

altei persoane, c§nd acestea sunt prestate în leg`tur` cu oricare

dintre serviciile men]ionate în aceast` list`.
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Aceste servicii sunt denumite, de obicei, servicii intangibile.

A se avea în vedere [i Regulamentul Consiliului UE nr. 1777/2005,

care se aplic` direct de statele membre.

2. Se datoreaz` TVA în Rom§nia pentru astfel de servicii

primite din str`in`tate?

� Da, dac` beneficiarul este persoan` impozabil`, indiferent dac`

este înregistrat sau nu în scopuri de TVA în Rom§nia. Plata TVA

se face astfel:

- prin taxare invers`, în cazul beneficiarilor care sunt

înregistra]i normal în scopuri de TVA;

- prin plat` efectiv` pe baza unui decont special, în cazul

beneficiarilor persoane impozabile care nu sunt înregistra]i

normal în scopuri de TVA.

� Nu, dac` beneficiarul este persoan` neimpozabil` stabilit` în

Rom§nia (dac` prestatorul este stabilit în alt Stat Membru, ar

trebui s` factureze cu TVA din acel Stat Membru serviciile

intangibile).

3. Se datoreaz` TVA în Rom§nia pentru astfel de servicii

prestate c`tre un beneficiar din str`in`tate?

� Da, dac` prestatorul este stabilit [i înregistrat în scopuri de TVA

în Rom§nia, iar beneficiarul este o persoan` neimpozabil`

stabilit` într-un alt stat membru UE.

� Nu, în urm`toarele cazuri:

- Beneficiarul este persoan` impozabil` stabilit` sau care are

un sediu fix într-un alt stat membru UE, indiferent dac` este

sau nu înregistrat în scopuri de TVA;

- Beneficiarul este o persoan` stabilit` sau care are un sediu

fix în afara Comunit`]ii, indiferent de statutul acestuia

(persoan` impozabil` sau neimpozabil`).

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