
A. Mijloace de transport noi

1. Ce este un mijloc de transport nou din punctul de vedere al

TVA?

Un “mijloc de transport nou” este: (a) o nav` care dep`[e[te 7,5 m.

lungime [i care s-a livrat \n max. 3 luni de la data intr`rii \n func]iune

sau dac` nu a navigat mai mult de 100 de ore; (b) o aeronav` cu

greutatea la decolare care dep`[e[te 1.550 kg. [i care s-a livrat \n

max. 3 luni de la data intr`rii \n func]iune sau care nu a efectuat

zboruri a c`ror durat` total` dep`[e[te 40 de ore; (c) un vehicul

terestru cu motor a c`rui capacitate dep`[e[te 48 cmc sau a c`rui

putere dep`[e[te 7,2 kw., destinat transportului de pasageri sau

bunuri, care s-a livrat \n max. 6 luni de la data intr`rii \n func]iune sau

care nu a efectuat deplas`ri care dep`[esc 6.000 km.

2. Ce se \nt§mpl` dac` efectuez o achizi]ie intracomunitar` de

mijloace de transport noi \n Rom§nia?

Pentru achizi]iile intracomunitare de mijloace de transport noi, orice

persoan` este obligat` la plata TVA \n Rom§nia, inclusiv persoanele

fizice.

Persoanele \nregistrate normal \n scopuri de TVA, \n principiu, nu fac

plata efectiv`, ci \nregistreaz` taxa \n decont at§t ca tax` colectat`,

c§t [i ca tax` deductibil`, la fel ca pentru orice alt` achizi]ie

intracomunitar`.

Persoanele ne\nregistrate \n scopuri de TVA [i persoanele

\nregistrate special numai pentru achizi]ii intracomunitare pl`tesc

efectiv taxa [i depun decont special.

3. Ce se \nt§mpl` dac` efectuez o livrare intracomunitar` de

mijloace de transport noi?

Livrarea intracomunitar` este scutit` de la plata TVA, indiferent de

persoana care realizeaz` opera]iunea. |n plus, dac` nu sunte]i

persoan` \nregistrat` \n scopuri de TVA, ave]i dreptul la

rambursarea taxei pl`tite \n Rom§nia.
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B. Mijloace de transport care nu sunt noi

1. Ce se \nt§mpl` dac` efectuez achizi]ii intracomunitare de

mijloace de transport care nu sunt noi?

Dac` sunte]i persoan` fizic`, nu datora]i TVA \n Rom§nia.

Dac` sunte]i persoan` juridic` neimpozabil` sau persoan`

impozabil`, ne\nregistrat` \n scopuri de TVA, [i nu dep`[i]i plafonul

pentru achizi]ii intracomunitare (echivalentul a 10.000 euro), nu

datora]i TVA \n Rom§nia.

Dac` sunte]i o persoan` \nregistrat` normal \n scopuri de TVA,

sunte]i obligat la plata TVA, prin taxare invers`.

Daca sunte]i o persoan` inregistrat` \n scopuri de TVA numai pentru

achizi]ii intracomunitare, trebuie s` pl`ti]i efectiv taxa [i s` depune]i

decont special.

Dac` furnizorul din alt Stat Membru men]ioneaz` pe factur` c` a

aplicat regimul special pentru bunuri second-hand, achizi]ia

intracomunitar` este neimpozabil`.

2. Ce se \nt§mpl` dac` efectuez o livrare de mijloace de

transport care nu sunt noi?

Pute]i aplica un regim special \n marja profitului (vezi pliantul 9) sau

un regim normal, aplicabil pentru orice alt` livrare intracomunitar`.

C. Produse accizabile

1. Ce sunt produsele accizabile din punct de vedere al TVA?

Produse accizabile sunt alcoolul [i b`uturile alcoolice, tutunul

prelucrat [i produsele energetice, cu excep]ia gazului distribuit prin

sistemul de distribu]ie a gazelor naturale [i a energiei electrice.

2. Ce se \nt§mpl` dac` efectuez o livrare intracomunitara de

produse accizabile?

Livrarea intracomunitara de produse accizabile c`tre persoane

impozabile [i persoane juridice neimpozabile este, de regul`, scutit`

de TVA, chiar dac` beneficiarul nu comunic` un cod valabil de TVA

din alt Stat Membru.

3. Ce se \nt§mpl` dac` efectuez o achizi]ie intracomunitar` de

produse accizabile?

Orice achizi]ie intracomunitar` de produse de acest tip efectuat` \n

Rom§nia de c`tre o persoan` impozabil` sau de c`tre o persoan`

juridic` neimpozabil`, indiferent dac` este \nregistrat` \n scopuri de

TVA, este purt`toare de TVA \n Rom§nia, f`r` s` se aplice vreun plafon.

InfoTVA – proiect derulat de Ministerul Economiei şi Finanţelor [i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`,

cu asistenţa PricewaterhouseCoopers şi DC Communication. Acest material are numai un rol informativ şi nu

înlocuieşte legislaţia cu privire la TVA. Textul nu este exhaustiv şi nu acoperă anumite operaţiuni foarte specifice.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Pentru informaţii şi sesizări legate de proiectele PHARE, contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro

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


