
Opera]iunile pentru care nu se \ncaseaz` TVA pot fi: (1) opera]iuni \n

afara sferei de TVA (vezi pliantele 1 [i 2) [i (2) opera]iuni scutite de

la plata TVA.

1. Scutirea cu drept de deducere a TVA-ului aferent

achizi]iilor

La aplicarea acestui tip de scutire, nu trebuie s` aplica]i TVA, dar v`

p`stra]i dreptul de deducere a TVA-ului aferent opera]iunii respective.

Pute]i aplica aceste scutiri numai dac` le justifica]i cu documentele

prev`zute de lege; \n caz contrar, ve]i factura cu TVA. Aceast` scutire

se aplic` la exporturi, livr`ri intracomunitare, transport interna]ional de

persoane, livr`ri de bunuri aflate \n regimuri vamale suspensive etc.

2. Scutirea f`r` drept de deducere a TVA-ului aferent

achizi]iilor

La aplicarea acestui tip de scutire, nu ave]i dreptul s` aplica]i TVA

[i nici nu ve]i deduce TVA-ul aferent opera]iunii respective.

Aceast` scutire poate fi:

� obligatorie, pentru opera]iunile de interes general (de ex.

\ngrijirea medical`, activit`]ile educative etc.) [i opera]iuni

financiar-bancare [i de asigurare;

� cu drept de op]iune pentru taxare, \n cazul opera]iunilor

imobiliare;

� op]ional`, pentru \ntreprinderile mici.

De la 01.01.2007, este scutit` v§nzarea de construc]ii, p`r]i de

construc]ii [i terenuri. Prin excep]ie, scutirea nu se aplic` pentru

v§nzarea de construc]ii noi (o construc]ie este nou` de la data primei

ocup`ri p§n` la finele anului urm`tor) [i terenuri construibile (teren

care, \n momentul v§nz`rii, figureaz` pe fi[a cadastral` ca teren

construibil).
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Pentru aplicarea scutirii de TVA pentru construc]ii care nu sunt noi

[i alte terenuri dec§t cele construibile, trebuie s` verifica]i:

� dac` v` afla]i \n perioada de ajustare;

� dac` a existat TVA deductibil atunci c§nd a]i ob]inut

construc]ia/terenul.

Dac` terenul/construc]ia a fost ob]inut(`) \nainte de data ader`rii,

perioada de ajustare \n regim tranzitoriu este de 5 ani.

Dac` terenul/construc]ia este ob]inut(`) dup` data ader`rii, perioada

de ajustare este de 20 de ani (inclusiv pentru obiectivele de investi]ii

puse \n func]iune \n 2006).

Aten]ie! La moderniz`ri/transform`ri cu valori mai mari de 20% din

valoarea bunului imobil, major`rile reprezint` bunuri de capital [i

genereaz` ele \nsele ajust`ri.

Pentru aplicarea tax`rii pentru construc]ii care nu sunt noi [i alte

terenuri dec§t cele construibile, trebuie s` depune]i notificare la

organele fiscale teritoriale [i s` pune]i la dispozi]ia clientului o copie

a notific`rii.

3. Scutirea la achizi]ia intracomunitar` de bunuri

Sunt scutite de la plata TVA achizi]iile intracomunitare de bunuri a

c`ror livrare \n Rom§nia este scutit` sau/[i al caror import \n

Rom§nia este scutit sau pentru care taxa ar fi rambursabil`.

4. Scutirea la import

Sunt scutite de la plata TVA opera]iuni precum:

� reimportul de bunuri care nu au suportat vreo modificare [i de

mostre exportate temporar;

� importul de bunuri gospod`re[ti [i personale, de mobil` [i alte

articole de uz casnic;

� importul de bunuri a c`ror livrare \n Rom§nia ar fi scutit` etc.

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