
De ce este important locul? Deoarece numai dac` locul este în

Rom§nia opera]iunea este impozabil` în Rom§nia. Unele dintre

opera]iunile care au locul în Rom§nia sunt scutite de TVA.

Aten]ie! Locul opera]iunii, din punctul de vedere al TVA, nu

reprezint` întotdeauna locul unde se desf`[oar` efectiv opera]iunea.

1. Livr`ri de bunuri

1.1. Locul unde începe transportul, pentru bunurile care sunt

transportate.

1.2. Locul unde bunul este pus la dispozi]ia clientului, dac` bunurile

nu sunt transportate.

1.3. Locul unde bunul este instalat/montat, de c`tre furnizor sau alt`

persoan` în numele s`u.

1.4. Cazuri speciale:

- v§nzarea de gaz, energie electric` - locul unde este stabilit

beneficiarul;

- v§nz`rile la distan]` (v§nz`rile de bunuri transportate de

furnizor din alt Stat Membru c`tre clien]i care nu sunt

înregistra]i în scopuri de TVA) - locul unde se termin`

transportul, dac` se dep`[e[te plafonul pentru v§nz`ri la

distan]`;

- etc.

2. Prest`ri de servicii

Ca regul`, serviciile au locul acolo unde este stabilit prestatorul, dar

aceast` regul` se aplic` numai în cazul în care nu se aplic` excep]ii,

cum ar fi:

� pentru servicii legate de un bun imobil - locul este acolo unde se

afl` bunul imobil;
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� pentru transportul intracomunitar de bunuri - locul unde începe

transportul, dar, prin excep]ie, Statul Membru din care clientul a

comunicat codul de TVA;

� pentru serviciile intangibile (consultan]`, telecomunica]ii, servicii

de avocatur` etc.) - locul unde este stabilit beneficiarul;

� pentru lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale - locul unde sunt

prestate efectiv serviciile. Prin excep]ie, locul se mut` în Statul

Membru din care clientul a comunicat codul de TVA, dac`

bunurile sunt transportate în afara Statului Membru unde au fost

prestate serviciile;

� pentru serviciile de intermediere - locul opera]iunii de baz` sau,

prin excep]ie, Statul Membru din care clientul a comunicat codul

de TVA;

� etc.

3. Importuri

Locul importului este în statul membru UE de intrare a bunurilor în

spa]iul comunitar, dac` bunurile sunt puse în liber` circula]ie. Dac`

bunul este plasat în regim vamal suspensiv, locul importului va fi

Statul Membru în care bunul este scos din regim suspensiv [i este

pus în liber` circula]ie.

4. Achizi]ii intracomunitare

Locul achizi]iei intracomunitare este întotdeauna statul membru UE în

care se încheie transportul. Totu[i, dac` transmite]i furnizorului un

cod de înregistrare în scopuri de TVA din alt stat membru UE dec§t

cel în care se încheie transportul, locul achizi]iei intracomunitare va fi

[i în acel alt Stat Membru. Pentru detalii, vezi bro[ura 1, unde se

g`sesc [i explica]ii cu privire la opera]iunea triunghiular`, caz special

al opera]iunilor intracomunitare.

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