
1. C§nd prestez un serviciu de transport intracomunitar de

bunuri?

Presta]i un astfel de serviciu c§nd efectua]i:

a. un transport care începe în orice stat membru UE (inclusiv

Rom§nia) [i se încheie în alt stat membru UE;

b. un transport local, dar legat direct de un transport men]ionat la

litera a, în anumite condi]ii, prin excep]ie.

2. Unde se consider` c` are loc serviciul?

Locul transportului intracomunitar de bunuri este unde începe

transportul intracomunitar sau Statul Membru din care clientul a

comunicat codul de TVA. Astfel:

2.1. Dac` efectua]i un transport intracomunitar din Rom§nia c`tre un

alt stat membru UE, serviciul dvs. se consider` c` se presteaz`:

� în Rom§nia, unde începe transportul, dac` clientul nu a

comunicat cod de TVA din alt Stat Membru;

� în Statul Membru din care clientul dvs. a comunicat un cod de

TVA, iar în Romania transportul nu este impozabil [i se

factureaz` f`r` TVA.

2.2. Dac` efectua]i un transport intracomunitar care începe din alt

Stat Membru [i se termin` în Rom§nia [i clientul din Rom§nia

v` comunic` un cod de TVA din Rom§nia, locul prest`rii este

considerat a fi în Rom§nia.

2.3. Dac` sunte]i un transportator din Rom§nia [i efectua]i un

transport între dou` State Membre, altele dec§t Rom§nia, dar

clientul v` comunic` un cod de TVA din Rom§nia, locul

transportului intracomunitar este în Rom§nia. Se va factura

cu TVA 19%.
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2.4. Dac` sunte]i un transportor din Rom§nia [i efectua]i un

transport intracomunitar între dou` State Membre diferite pentru

clien]i din alte State Membre, transportul intracomunitar este

neimpozabil în Rom§nia.

Important! Exist` obliga]ia de înregistrare în Statul Membru în care

începe transportul, dac` nu vi se comunic` codul de TVA de c`tre

client.

Aten]ie! Aceste reguli trebuie aplicate de orice persoan` care

ac]ioneaz` în nume propriu, atunci c§nd factureaz`/refactureaz`

servicii de transport intracomunitar, cum ar fi, de exemplu, casele de

expedi]ie, dar nu numai acestea.

3. Exist` scutiri pentru serviciile de transport intracomunitar

de bunuri?

Ca regul` general`, transportul intracomunitar nu este scutit.

Exist` îns` [i c§teva situa]ii în care se aplic` scutirea de TVA, cum

ar fi:

� transportul intracomunitar aferent unor bunuri necomunitare

aflate în regim de tranzit extern (documentul T1);

� transportul intracomunitar aferent unui export de bunuri;

� transportul c`tre [i dinspre insulele Azore [i Madeira.

4. C§nd se aplic` taxare invers` pentru un transport

intracomunitar de bunuri?

Se aplic` taxarea invers` (TVA-ul este datorat de c`tre beneficiar),

dac` prestatorul nu este stabilit în Rom§nia, chiar dac` este

înregistrat în scopuri de TVA în Rom§nia, [i beneficiarul e înregistrat

în scopuri de TVA în Rom§nia, iar locul transportului intracomunitar

este în Rom§nia.

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