
1. Cine poate aplica regimul special al marjei profitului, în cazul

comercializ`rii de bunuri second-hand, opere de art`,

obiecte de colec]ie [i antichit`]i?

Acest regim poate fi aplicat de persoanele a c`ror activitate economic`

const` (integral sau par]ial) în achizi]ionarea din ]ar`, din UE sau din

import de bunuri second-hand [i/sau opere de art`, obiecte de colec]ie

sau antichit`]i, în scopul rev§nz`rii. O astfel de persoan` se nume[te

persoan` impozabil` rev§nz`toare.

De asemenea, organizatorii de v§nz`ri prin licita]ie public` pot aplica

acest regim special, cu anumite condi]ii.

2. Pentru ce opera]iuni se poate aplica acest regim special?

Se poate opta pentru acest regim special f`r` autoriza]ie special`

pentru orice livrare (inclusiv livr`ri intracomunitare) de bunuri importate

sau achizi]ionate de la un furnizor stabilit în Rom§nia sau în orice alt

stat membru UE.

Regimul special poate fi aplicat numai dac` achizi]iile provin de la:

� o persoan` neimpozabil` (persoan` fizic` sau institu]ie public`),

sau

� o persoan` impozabil`, dac` livrarea de bunuri este scutit` de

TVA f`r` drept de deducere, sau

� o întreprindere mic`, doar dac` achizi]ia implic` bunuri de capital,

sau

� alt` persoan` impozabil` rev§nz`toare care aplic` regimul

special, taxa fiind inclus` în pre].

Pentru oricare dintre situa]iile de mai sus, se poate aplica regimul

normal de taxare.

Aten]ie! Un bun care nu mai este nou nu se va considera c` automat

este supus regimului second-hand. Nu poate fi aplicat acest regim

dac` a]i dedus TVA pentru achizi]ia bunului respectiv. Regimul

second-hand nu se poate aplica pentru mijloace de transport noi.
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3. De unde [tim c` un bun cump`rat din alt Stat Membru a fost

supus regimului special al marjei profitului?

Pentru a dovedi c` bunul a fost supus regimului special, pe factura

primit` trebuie s` existe o men]iune ca atare sau/[i o trimitere la

articolele relevante din Directiva 112.

4. Care este baza de impozitare a unei livr`ri în cazul în care se

aplic` regimul special?

Baza de impozitare a TVA este marja profitului care se calculeaz`

pentru toate opera]iunile realizate în cursul unei perioade fiscale (lun`

sau trimestru) ca diferen]a dintre pre]urile de v§nzare percepute

cump`r`torului îi pre]urile de cump`rare. Pot exista perioade fiscale în

care marja este negativ`, situa]ie în care nu se datoreaz` TVA.

La finele fiec`rui an, marjele declarate în timpul anului se vor recalcula

în conformitate cu o procedur` stabilit` care ]ine cont de stocul de la

\nceputul [i de la sf§r[itul anului.

5. Se poate recupera TVA-ul aferent achizi]iilor, dac` se

desf`[oar` activit`]i în acest regim special?

NU ave]i dreptul s` recupera]i TVA-ul aferent:

� importului de opere de art`, obiecte de colec]ie sau antichit`]i;

� achizi]iilor de opere de art` de la autorii acestora sau succesorii

lor de drept;

� operelor de art` achizi]ionate de la o persoan` impozabil` care

nu este persoan` impozabil̀ rev§nz`toare;

� operelor de art`, obiectelor de colec]ie, antichit`]ilor sau bunurilor

second-hand achizi]ionate în cadrul acestui regim special de la o

alt` persoan` impozabil̀ rev§nz`toare.

DAR pute]i deduce TVA-ul aferent cheltuielilor generale.

6. Se poate înscrie TVA pe factura emis`, în cadrul acestui

regim special?

NU pute]i înscrie distinct pe factur` TVA-ul aferent livr`rilor de bunuri

supuse regimului special, ci urm`toarea men]iune: “TVA inclus [i

nedeductibil”.

7. Ce obliga]ii trebuie îndeplinite dac` se realizeaz` opera]iuni

supuse regimului special?

Trebuie ]inute eviden]e care s` permit` controlul modului în care s-a

calculat marja profitului. Dac` se realizeaz` [i opera]iuni supuse

regimului normal de tax`, trebuie ]inute registre separate pentru bunurile

v§ndute în regim special [i cele v§ndute în regim normal de taxare.

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

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


