
1. Livrarea de bunuri

V` inform`m c` legisla]ia de TVA define[te bunul [i livrarea de bunuri

din perspectiva TVA.

Efectua]i o livrare de bunuri cu plat`, care intr` \n sfera TVA, numai

dac`:

� livra]i acest bun \n calitate de persoan` impozabil` (vezi

pliantul 2);

� efectua]i o livrare intracomunitar` de mijloace de transport noi

(vezi pliantul 7), indiferent dac` sunte]i persoan` neimpozabil`

sau persoan` impozabil`.

Dac` o persoan` impozabil` transport` un bun, f`r` s` aib` loc o

tranzac]ie, din Rom§nia c`tre alt stat membru UE, efectueaz`, de

regul`, o livrare de bunuri asimilat` unei livr`ri cu plat`, denumit`

transfer.

2. Prestarea de servicii

Legisla]ia TVA define[te prestarea de servicii ca reprezent§nd tot

ceea ce nu constituie o livrare de bunuri. Prestarea de servicii intr` \n

sfera TVA numai dac` presta]i serviciul \n calitate de persoan`

impozabil` (vezi pliantul 2).

3. Achizi]ia intracomunitar` de bunuri

Dac` achizi]iona]i un bun care este transportat dintr-un stat membru

UE \n Rom§nia, efectua]i o achizi]ie intracomunitar` de bunuri.
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Aceast` opera]iune este purt`toare de TVA \n Rom§nia \n oricare din

situa]iile de mai jos:

� sunte]i persoan` impozabil` cu drept integral de deducere,

persoan` impozabil` cu regim mixt sau persoan` par]ial

impozabil`, \nregistrat` \n scopuri de TVA (vezi pliantul 2);

� sunte]i persoan` juridic` neimpozabil`, \ntreprindere mic` sau

persoan` impozabil` care desf`[oar` exclusiv opera]iuni scutite

f`r` drept de deducere (vezi pliantul 2) [i dac`:

- a]i dep`[it plafonul pentru achizi]ii intracomunitare SAU

- a]i optat pentru taxarea \n Rom§nia a tuturor achizi]iilor

dvs. intracomunitare SAU

- efectua]i o achizi]ie intracomunitar` de produse accizabile;

� sunte]i orice persoan` care efectueaz` o achizi]ie intra-

comunitar` de mijloace de transport noi (vezi pliantul 7).

Dac` o persoan` impozabil` transport` un bun, f`r` s` aib` loc o

tranzac]ie, dintr-un alt stat membru UE \n Rom§nia efectueaz`, de

regul`, o achizi]ie intracomunitar` de bunuri asimilat` unei achizi]ii

intracomunitare cu plat`.

4. Import de bunuri

Dac` achizi]iona]i un bun care este transportat dintr-un stat

nemembru UE \n Rom§nia, efectua]i un import de bunuri, cuprins \n

sfera TVA, indiferent de calitatea dvs. (persoan` neimpozabil`,

persoan` impozabil`) [i indiferent dac` furnizorul este sau nu stabilit

\n Uniunea European`.

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