
1. C§nd este TVA exigibil [i c§nd se raporteaz`?

Regul` general`:

� faptul generator intervine la data livr`rii bunurilor [i

� exigibilitatea intervine la data de 15 a lunii urm`toare celei în

care a avut loc faptul generator.

Excep]ie: dac` factura pentru contravaloarea total` sau par]ial`

este emis` înainte de data livr`rii bunurilor sau dup` livrarea

bunurilor, dar înainte de 15 a lunii urm`toare livr`rii, exigibilitatea

intervine la data emiterii facturii.

2. De ce trebuie s` determin`m data exigibilit`]ii livr`rii

intracomunitare [i achizi]ii intracomunitare?

Pentru a determina în ce decont de TVA [i în ce declara]ie

recapitulativ` se vor înregistra aceste opera]iuni.

Aten]ie! Exigibilitatea în cazul livr`rilor intracomunitare / achizi]iilor

intracomunitare difer` fa]` de exigibilitatea în cazul livr`rilor de bunuri

în interiorul ]`rii.

Aten]ie! Cursul de schimb valutar la care se declar` achizi]ia

intracomunitar` în jurnalul de cump`r`ri [i în decontul de TVA difer`

fat` de cursul la care ve]i înregistra în contabilitate opera]iunea în

baza notei de intrare-recep]ie.

Exemple:

Exemplul nr. 1
� data recep]iei bunurilor provenite dintr-un Stat Membru -

30.03.2008 (NIR);

� data facturii emise de furnizor - 5.04.2008;

� exigibilitatea taxei aferente achizi]iei intracomunitare de bunuri -

5.04.2008;
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� din punct de vedere contabil, bunurile vor fi recep]ionate [i

înregistrate în contabilitate la data NIR-ului utiliz§nd cursul din

aceast` dat` (30.03.2008);

� din punct de vedere al TVA, achizi]ia intracomunitar` se va

\nregistra în jurnalul pentru cump`r`ri [i în decontul de TVA din

luna aprilie, taxa fiind determinat` pe baza cursului de schimb

din data de 5.04.2008;

� achizi]ia intracomunitar` se declar` în Declara]ia recapitulativ`

pe trimestrul II al anului 2008.

Exemplul nr. 2
� data recep]iei bunurilor provenite dintr-un Stat Membru -

30.03.2008 (NIR);

� p§n` pe data depunerii decontului de TVA pentru luna martie

2008, nu s-a primit factura extern`;

� cump`r`torul din Rom§nia va emite o autofactur` pe baza

cursului de schimb din 15 aprilie 2008, pe care o va înregistra în

jurnalul pentru cump`r`ri [i în decontul de TVA din luna aprilie

2008;

� ulterior se prime[te factura extern`, care este emis` în data de

20.03.2008;

� întruc§t exigibilitatea achizi]iei intracomunitare a intervenit pe

data de 20.03.2008 (data emiterii facturii), se vor efectua

urm`toarele regulariz`ri:

- se vor stabili diferen]ele între cursul la care a fost declarat`

achizi]ia intracomunitar` în data de 15.04.2008 [i cursul din

data de 20.03.2008;

- aceste diferen]e, în plus sau în minus, se eviden]iaz` în

r§ndul de regulariz`ri din decontul de TVA aferent lunii în

care s-a primit factura extern`.

Declara]ia recapitulativ` pentru trimestrul I va fi rectificat`

corespunz`tor acestor diferen]e.

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