
Sunte]i obligat la plata TVA în Romania în urm`toarele situa]ii:

1. Sunte]i furnizor/prestator [i efectua]i o livrare de bunuri sau o

prestare de servicii, inclusiv o v§nzare la distan]`, care are loc \n

Rom§nia, cu excep]ia celor de la pct. 2

2. Sunte]i beneficiarul unei opera]iuni [i v` afla]i în urm`toarele

situa]ii:

2.1. Sunte]i persoan` impozabil`, indiferent dac` sunte]i sau nu

înregistrat` în scopuri de TVA, [i vi se presteaz` un serviciu

intangibil (de ex: publicitate, telecomunica]ii etc. - vezi

pliantul 12) sau un serviciu de intermediere legat de un

serviciu de acest tip de c`tre un prestator nestabilit în

Rom§nia (chiar dac` este înregistrat în scopuri de TVA în

Rom§nia).

Aten]ie! Institu]iile publice trebuie s` consulte bro[ura 3.

2.2. Sunte]i persoan` înregistrat` în scopuri de TVA [i vi se

presteaz` servicii de transport intracomunitar de bunuri [i

servicii accesorii unui transport de acest tip, servicii de

lucr`ri asupra bunurilor corporale mobile sau evaluarea

acestora, servicii de intermediere (cu excep]ia celor

men]ionate la punctul 2.1) efectuate de o persoan`

impozabil` nestabilit` în Rom§nia (chiar dac` este

înregistrat` în scopuri de TVA în Rom§nia). Se consider` c`

serviciile au loc în Rom§nia, întruc§t dvs. îi comunica]i

prestatorului codul dvs. de înregistrare în scopuri de TVA

din Rom§nia.
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2.3. Sunte]i persoan` impozabil` înregistrat` în scopuri de TVA

[i sunte]i beneficiarul unei livr`ri de gaze naturale sau de

energie electric` furnizat` de c`tre o persoan` impozabil`

nestabilit` în Rom§nia (chiar dac` este înregistrat` în

scopuri de TVA).

2.4. Sunte]i persoan` înregistrat` în scopuri de TVA în Rom§nia

[i sunte]i clientul final în cadrul unei opera]iuni triunghiulare.

2.5. Sunte]i persoan` impozabil` sau persoan` juridic`

neimpozabil`, stabilit` în Rom§nia sau nestabilit`, dar

înregistrat` în scopuri de TVA în Rom§nia printr-un

reprezentant fiscal, [i sunte]i beneficiarul unei livr`ri de

bunuri sau prest`ri de servicii, altele dec§t cele men]ionate

la punctele 2.1.-2.4. de mai sus, iar furnizorul/prestatorul

este o persoan` impozabil` nestabilit` [i neînregistrat` în

scopuri de TVA în Rom§nia.

Pentru toate aceste situa]ii:

� beneficiarii care sunt înregistra]i normal în scopuri de TVA

înregistreaz` taxa în decont ca tax` colectat`/deductibil`;

� beneficiarii care nu sunt înregistra]i în scopuri de TVA sau care

sunt înregistra]i numai pentru achizi]iile intracomunitare, pl`tesc

TVA în baza unui decont special.

3. Efectua]i o achizi]ie intracomunitar` taxabil` în Rom§nia.

4. Efectua]i un import [i ac]iona]i ca titular al importului, dac` ave]i,

conform legii, calitatea de importator.

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