
Dacă, în urma analizării legisla]iei fiscale în domeniul TVA, care

cuprinde Titlul VI al Codulului fiscal aprobat prin Legea nr.

571/2003, cu modificările [i completările ulterioare, normele de

aplicare aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările [i

completările ulterioare, [i o serie de ordine ale ministrului economiei

[i finan]elor date în aplicarea Titlului VI TVA al Codului fiscal, nu găsi]i

nicio rezolvare la problema legată de TVA cu care vă confrunta]i [i

dori]i să vă adresa]i autorită]ii fiscale, pentru a primi un răspuns

complet pe care să-l pute]i folosi în rezolvarea problemei dvs., trebuie

să ave]i în vedere că este foarte important felul în care expune]i

această problemă.

Acest material include câteva îndrumări utile în acest sens.

1. Ce trebuie să includă o întrebare?

Pentru a permite autorită]ilor fiscale să evalueze problema [i să vă

ofere un răspuns complet, este necesar să include]i în solicitare toate

elementele specifice problemei dvs., [i anume:

� tipul opera]iunii;

� detalii despre păr]ile implicate în opera]iune (dacă sunt sau nu

stabilite în România, dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de

TVA în România sau în alt stat membru UE);

� descrierea în detaliu a fluxului opera]iunilor în cronologia

desfă[urării lor [i, foarte important, perioada în care au fost

desfă[urate, pentru a permite autorită]ii fiscale să analizeze

opera]iunile în raport cu legisla]ia în vigoare la data desfă[urării

opera]iunilor;
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� hotărâri ale Cur]ii Europene de Justi]ie pe care le considera]i

relevante în spe]a prezentată;

� tratamentul fiscal care considera]i că ar trebui aplicat opera]iunii

dumneavoastră sau motivele pentru care considera]i că este

dificil de încadrat opera]iunea: insuficien]a cadrului legislativ,

dificultatea interpretării anumitor prevederi etc.;

� eventualele propuneri de îmbunătă]ire a cadrului legal existent.

De asemenea, este indicat să pune]i la dispozi]ie [i copii ale tuturor

documentelor relevante pentru problema dvs., cum ar fi contracte,

comenzi, facturi sau alte documente.

2. Ce se întâmplă dacă informa]iile furnizate sunt incomplete

sau incorecte?

� Dacă furniza]i informa]ii incomplete, vi se va solicita

completarea acestora, cu riscul prelungirii perioadei de răspuns.

� Dacă furniza]i informa]ii incorecte, răspunsul din partea

autorită]ilor fiscale se va considera nul [i neavenit, cu riscul plă]ii

de impozite [i majorări de întârziere.

3. Ce informa]ii publice privind TVA sunt disponibile?

Pute]i găsi toate informa]iile privind legisla]ia TVA tipărite în

documentele oficiale publicate în Monitorul Oficial.

Mai pute]i găsi [i descărca informa]ii pe portalul Ministerului

Economiei [i Finan]elor, www.mfinante.ro, ce cuprinde nu doar

legisla]ia română referitoare la TVA, ci [i, printre altele, decizii

punctuale relevante la care pute]i face referire, jurispruden]a TVA a

Cur]ii Europene de Justi]ie, formularele [i documentele de raportare

care se utilizează pentru TVA [i orice alte publica]ii ale Ministerului

Economiei [i Finan]elor.

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