
1. Persoan` neimpozabil`

Din perspectiva TVA, nu sunt impozabile persoanele fizice [i

institu]iile publice f`r` activitate economic` (parlamentul, ministerele,

prefecturile etc.).

1.1 Persoan` fizic`

Persoanele fizice sunt obligate la plata TVA atunci c§nd efectueaz` o

achizi]ie intracomunitar` de mijloace de transport noi sau un import

de bunuri. Totu[i persoanele fizice devin persoane impozabile în

condi]iile men]ionate la punctul 2.

1.2 Persoan` juridic` neimpozabil`

|n aceast` categorie intr`, în principal, institu]iile publice. Acestea

sunt obligate la plata TVA atunci c§nd efectueaz` achizi]ii

intracomunitare de mijloace de transport noi [i de bunuri accizabile

sau dac` dep`[esc plafonul pentru achizi]iile intracomunitare de alte

bunuri sau c§nd efectueaz` importuri de bunuri. Institu]iile publice

devin persoane impozabile în condi]iile men]ionate la punctul 2.

Pentru detalii, vezi bro[ura 3.

2. Persoan` impozabil`

Sunte]i persoan` impozabil` dac` efectua]i, în mod independent [i

indiferent de loc, o activitate economic` cu orice scop [i cu orice

rezultat. |n principiu, trebuie s` v` înregistra]i în scopuri de TVA [i s`

aplica]i TVA pentru opera]iunile efectuate, chiar dac` sunte]i

persoane fizice sau institu]ii publice.
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Din perspectiva TVA, persoanele impozabile pot intra în

urm`toarele categorii:

2.1 Persoan` impozabil` cu drept integral de deducere

Sunte]i persoan` impozabil` cu drept integral de deducere dac`

efectua]i doar opera]iuni pentru care aplica]i TVA, opera]iuni scutite

pentru care nu aplica]i TVA, dar pentru care ave]i dreptul s` deduce]i

integral TVA (vezi ”opera]iuni scutite cu drept de deducere” în pliantul

4), opera]iuni neimpozabile în Rom§nia, dar pentru care ave]i drept

de deducere.

2.2 Persoan` impozabil`, inclusiv intreprindere mic`, care nu poate

deduce TVA

V` încadra]i în aceast` categorie dac` efectua]i doar opera]iuni scutite

f`r` drept de deducere, pentru care nu aplica]i TVA [i pentru care nu

ave]i dreptul de a deduce TVA (vezi pliantul 4) sau dac` efectua]i

opera]iuni neimpozabile în Rom§nia care nu dau drept de deducere.

Dac` efectua]i achizi]ii intracomunitare de mijloace de transport noi

sau de produse accizabile, trebuie s` pl`ti]i TVA, dar nu este necesar

s` v` înregistra]i în scopuri de TVA.

Trebuie s` v` înregistra]i în scopuri de TVA dac` efectua]i achizi]ii

intracomunitare de alte bunuri [i dep`[i]i plafonul de achizi]ii

intracomunitare (echivalentul a 10.000 euro) sau dac` efectua]i

opera]iuni taxabile [i dep`[i]i plafonul pentru mici întreprinderi

(echivalentul a 35.000 euro, calculat în lei la cursul de schimb valabil

la data ader`rii). |n ambele situa]ii, chiar dac` nu dep`[i]i plafonul,

pute]i opta pentru taxarea opera]iunilor dvs.

Pentru detalii, vezi pliantele 5 [i 10 [i bro[ura 1.

2.3 Persoan` impozabil` cu regim mixt

Sunte]i persoan` impozabil` cu regim mixt dac` realiza]i at§t

opera]iuni care dau drept de deducere, c§t [i opera]iuni care nu dau

drept de deducere.

3. Persoan` par]ial impozabil`

Aceast` categorie include, în principal, institu]iile publice care

desf`[oar` at§t opera]iuni pentru care au calitatea de persoan`

neimpozabil`, c§t [i opera]iuni pentru care au calitatea de persoan`

impozabil`.

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