
1. Ce condi]ii trebuie îndeplinite de o agen]ie de turism

pentru a aplica regimul special de TVA?

Dac` achizi]iona]i [i revinde]i servicii de turism, servicii hoteliere,

vacan]e [i alte servicii aferente, c`tre persoanele care c`l`toresc,

sunte]i “agen]ie de turism” din perspectiva TVA [i aplica]i regimul

special, care îi cuprinde [i pe tur operatori. Nu este necesar` o

autorizare special` ca agen]ie de turism.

2. C§nd pot aplica agen]iile de turism regimul special de TVA?

C§nd ac]ioneaz` în numele clientului [i dac`, în asigurarea serviciilor

[i facilit`]ilor turistice, utilizeaz` bunuri livrate [i servicii prestate de

alte persoane, agen]iile de turism pot aplica regimul special.

3. Ce este serviciul unic?
|n regimul special, toate tranzac]iile legate de o c`l`torie pe care

agen]ia le realizeaz` în beneficiul c`l`torului sunt considerate ca fiind

un serviciu unic. Pentru a simplifica, vom considera serviciu unic ca

fiind, de exemplu, un pachet turistic care este compus din transport

cu avionul, asigurarea transferului la hotel, cazarea etc.

4. C§nd este serviciul unic purt`tor de TVA în Rom§nia?

Dac` agen]ia de turism are sediul în Rom§nia, serviciul unic este

impozabil în Rom§nia, at§ta timp c§t c`l`torul beneficiaz` efectiv de

aceste servicii în spa]iul comunitar.

5. Care este valoarea impozabil` [i cota serviciului unic al

agen]iei?

Se aplic` TVA numai asupra marjei agen]iei, respectiv asupra

diferen]ei dintre pre]ul perceput c`l`torului [i costurile agen]iei cu TVA

pentru livr`rile de bunuri [i prest`rile de servicii în beneficiul direct

al clientului.
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Agen]ia nu va eviden]ia TVA ca atare pe factur`, ci va înscrie doar

men]iunea “TVA inclus”. Valoarea TVA se calculeaz` pentru

ansamblul opera]iunilor realizate în perioada fiscal` (lun` sau

trimestru), nu pe fiecare factur` în parte, prin aplicarea cotei de

19/119 x 100 asupra marjei.

6. Agen]ia poate s` recupereze TVA-ul pl`tit, dac` folose[te

regimul special?

Agen]ia nu are dreptul s` recupereze TVA-ul pl`tit pentru livr`rile de

bunuri [i prest`rile de servicii primite de la o alt` persoan` impozabil`

din Rom§nia sau din alt Stat Membru [i care sunt utilizate de agen]ie

în leg`tur` cu serviciul unic prestat. Totu[i, î[i p`streaz` dreptul de

deducere a TVA-ului pl`tit pentru cheltuielile sale generale.

7. Se poate aplica scutirea de TVA pentru serviciile agen]iilor

de turism?

Dac` pachetul de servicii include servicii care sunt prestate efectiv în

afara Comunit`]ii, este considerat ca fiind serviciu de intermediere,

scutit de TVA.

Dac` pachetul de servicii include servicii care sunt prestate efectiv

at§t în interiorul, c§t [i în afara Comunit`]ii, este scutit` de TVA numai

partea legat` de tranzac]iile din afara Comunit`]ii.

8. Este regimul special obligatoriu în toate situa]iile?

Nu. |n cazul în care clientul nu este persoan` fizic` sau dac`

pachetul de servicii nu include servicii care se presteaz` efectiv în

afara Rom§niei, agen]ia poate opta pentru aplicarea regimului normal

de TVA.

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