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InfoTVA este un program de informare care vine \n sprijinul contribuabililor [i al inspectorilor
fiscali. Ace[tia vor beneficia de informa]ie actualizat`, complet` [i din cea mai autorizat` surs`,
cu privire la regimul TVA, a[a cum a fost modificat odat` cu aderarea României [i actualiz`rile
la lege care au survenit \n 2007 [i 2008. Programul va dura pân` la sfâr[itului anului 2008 [i
este derulat de Ministerul Economiei [i Finan]elor [i Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`,
cu sprijinul speciali[tilor de la PricewaterhouseCoopers [i DC Communication.

Aceast` bro[ur` include defini]ii [i explica]ii cu privire la regulile aplicabile acestor categorii de
opera]iuni, inclusiv modalit`]ile de înregistrare/raportare, scutiri, excep]ii [i opera]iuni triunghiulare.
I.

Diferen]e între modul de realizare a opera]iunilor transfrontaliere de bunuri dintre
România [i Uniunea European`, înainte [i dup` aderarea României la UE

1. Înainte de aderare (1 ianuarie 2007)
a) Livrare de bunuri transportate din Romånia c`tre un stat membru UE:
I în Romånia avea loc un export, de regul`, scutit de TVA cu drept de deducere;
I în statul membru UE avea loc un import, în principiu, impozabil în statul respectiv.
b) Livrare de bunuri transportate dintr-un stat membru UE c`tre Romånia:
I în statul membru UE avea loc un export, în principiu, scutit de TVA cu drept de deducere
în statul respectiv;
I în Romånia avea loc un import, de regul`, impozabil.

2. Dup` aderare (începând de la 1 ianuarie 2007)
a) Livrare de bunuri transportate din Romånia c`tre alt stat membru UE:
I în Romånia are loc o livrare intracomunitar` de bunuri, de regul`, scutit` de TVA cu drept
de deducere;
I în cel`lalt stat membru UE are loc o achizi]ie intracomunitar` de bunuri, în principiu,
impozabil` în statul respectiv.
b) Livrare de bunuri transportate din alt stat membru UE c`tre Romånia:
I în cel`lalt stat membru UE are loc o livrare intracomunitar` de bunuri, de regul`, scutit`
de TVA cu drept de deducere în statul respectiv;
I în Romånia are loc o achizi]ie intracomunitar` de bunuri, în principiu, impozabil`.
II. Livr`ri intracomunitare de bunuri din România c`tre un alt stat membru UE
1. Ce este o livrare intracomunitar` de bunuri?
O livrare intracomunitar` de bunuri reprezint` o livrare de bunuri care sunt transportate dintr-un
stat membru UE c`tre alt stat membru de c`tre furnizor, cump`r`tor sau de alt` persoan`, în
numele unuia dintre ace[tia (transportator). Livr`rile prev`zute la pct. V nu vor fi considerate
livr`ri intracomunitare [i nu se supun regulilor declarative specifice acestor livr`ri.
Transferul (livrarea intracomunitar` asimilat`) reprezint` transportul, de c`tre o persoan`
impozabil`, de bunuri apar]inånd activit`]ii sale economice din Romånia într-un alt Stat Membru,
pentru a fi utilizate în scopul desf`[ur`rii activit`]ii sale economice în acel Stat Membru. Acest
transfer este asimilat în Romånia unei livr`ri intracomunitare efectuat` cu plat`. Transferul este
tratat ca [i o livrare intracomunitar`, fiind o opera]iune asimilat` [i avånd acelea[i reguli
ca [i livr`rile intracomunitare obi[nuite, de[i nu are loc un transfer de drept de
proprietate.
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Exemple de transferuri:
I o companie din Romånia contruie[te un bun imobil în Belgia, pentru realizarea c`ruia
transport` materiale de construc]ii din Romånia în Belgia;
I o companie din Italia import` în Romånia bunuri din Ucraina, pe care le transport` apoi în
Italia;
I o companie din Marea Britanie import` bunuri în Romånia, pe care le d` spre prelucrare unei
companii din Romånia, produsele finite fiind transportate apoi în Marea Britanie.
2. Unde se consider` c` are loc o livrare intracomunitar`?
Locul unei livr`ri intracomunitare de bunuri se consider` a fi locul unde se g`sesc bunurile în
momentul cånd începe transportul. Astfel, dac` atunci cånd începe transportul, bunurile se g`sesc
în Romånia, locul respectivei livr`ri va fi Romånia.
3. Este livrarea intracomunitar` de bunuri scutit` de TVA?
O livrare intracomunitar` de bunuri din Romånia c`tre un alt stat membru UE este scutit` de
TVA, dac` sunt îndeplinite urm`toarele condi]ii:
I bunurile sunt transportate din Romånia c`tre un alt stat membru UE;
I furnizorul este persoan` impozabil`, înregistrat` normal în scopuri de TVA în Romånia
(excep]ie în cazul mijloacelor de transport noi);
I cump`r`torul este înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru UE (de]ine un cod valid
de TVA precedat de codul ISO care indic` Statul Membru) [i comunic` acest cod de TVA
furnizorului pentru a-l înscrie în factur` (excep]ie în cazul mijloacelor de transport noi [i al
produselor accizabile). În cazul transferului, persoana care î[i transport` bunurile în alt Stat
Membru va trebui s` fie înregistrat` în scopuri de TVA în alt Stat Membru pentru a aplica
scutirea de TVA.
4. Care sunt obliga]iile de raportare ale furnizorului din Romånia pentru livr`rile
intracomunitare scutite de TVA?
I s` emit` o factur` (autofactur` în cazul transferului) în care s` men]ioneze codul de
înregistrare în scopuri de TVA al cump`r`torului (sau propriul cod de TVA din alt Stat Membru,
în cazul transferului) [i o men]iune referitoare la prevederile aplicabile relevante pentru scutire;
I s` raporteze opera]iunea în rubrica aferent` livr`rilor intracomunitare de bunuri scutite de
TVA din decontul de TVA;
I s` înscrie opera]iunea în Declara]ia recapitulativ` privind livr`rile [i achizi]iile intracomunitare
de bunuri. Aceast` declara]ie se depune pentru fiecare trimestru calendaristic [i trebuie s`
cuprind` toate livr`rile intracomunitare scutite efectuate în acel trimestru.
I În cazul livr`rilor intracomunitare de mijloace de transport noi efectuate c`tre orice persoan`
sau produse accizabile livrate c`tre persoane impozabile sau persoane juridice neimpozabile,
pentru care clientul nu a comunicat un cod valabil de TVA din alt Stat Membru, factura se
emite aplicånd scutirea de TVA, în baza documentelor care atest` c` bunurile au fost
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transportate din Romånia în alt Stat Membru. Aceste livr`ri intracomunitare nu se declar` în
Declara]ia recapitulativ` privind livr`rile [i achizi]iile intracomunitare de bunuri.
III. Achizi]ii intracomunitare de bunuri în România
1. Ce este o achizi]ie intracomunitar` de bunuri?
O achizi]ie intracomunitar` de bunuri reprezint` ob]inerea dreptului de a dispune, ca [i un
proprietar, de bunuri transportate de c`tre furnizor, de c`tre cump`r`tor sau de c`tre alt`
persoan` în numele unuia dintre ace[tia, c`tre un stat membru UE, altul decåt cel de plecare a
transportului bunurilor. În principiu, achizi]ia intracomunitar` taxabil` este opera]iunea în oglind`
a livr`rii intracomunitare scutite efectuate de furnizorul din alt Stat Membru.
Este asimilat` achizi]iei intracomunitare orice opera]iune care, în cel`lalt Stat Membru, ar fi tratat`
drept transfer, conform legisla]iei Romåniei. Persoana impozabil` nestabilit` care realizeaz` o
achizi]ie intracomunitar` asimilat` în Romånia trebuie s` se înregistreze în scopuri de TVA în
Romånia [i s` declare achizi]ia intracomunitar` în Romånia, conform regulilor expuse mai jos.
Exemple de achizi]ii intracomunitare asimilate:
I o companie din Ungaria transport` bunuri în Romånia pentru a constitui un stoc pe care
urmeaz` s`-l vånd` în Romånia, c`tre diver[i cump`r`tori;
I o companie din Austria transport` materie prim` în Romånia pentru prelucrare, dar, ulterior,
bunurile prelucrate nu sunt transportate în Austria, ci r`mån în Romånia sau sunt transportate
în alt Stat Membru.
2. Unde se consider` c` are loc o achizi]ie intracomunitar`?
Locul unei achizi]ii intracomunitare de bunuri se consider` a fi în statul membru UE unde se
g`sesc bunurile în momentul în care se încheie transportul.
Se aplic` [i re]eaua de siguran]`, în cazul în care clientul comunic` un cod valabil de TVA din
alt Stat Membru decåt cel în care se termin` transportul, locul achizi]iei intracomunitare fiind în
statul membru UE care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA pe care beneficiarul îl
comunic` furnizorului pentru a-l înscrie pe factur`.
Achizi]ia intracomunitar` trebuie declarat` în Statul Membru unde se încheie transportul, chiar
dac` se aplic` re]eaua de siguran]`, urmånd ca în Statul Membru din care s-a transmis codul de
TVA baza impozabil` s` fie redus` corespunz`tor.
Astfel, locul impozit`rii este în Romånia, atåt pentru achizi]iile intracomunitare pentru care
transportul se încheie în Romånia, cåt [i pentru achizi]iile intracomunitare pentru
care beneficiarul comunic` un cod de înregistrare în scopuri de TVA din
Romånia (chiar dac` transportul se încheie în alt Stat
Membru).
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Exemple:
1) Date ini]iale: B, persoan` impozabil` din Romånia, înregistrat` normal în scopuri de TVA,
cump`r` bunuri din Germania în condi]ia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate din
Germania în Romånia de furnizor. B îi transmite codul s`u de înregistrare în scopuri de TVA din
Romånia lui A, care îl înscrie în factura emis`.
Rezolvare: Locul livr`rii intracomunitare: Germania (statul membru UE unde începe transportul).
În principiu, livrarea intracomunitar` este scutit` de TVA.
Locul achizi]iei intracomunitare: Romånia (statul membru UE unde se încheie transportul bunurilor).
2) Date ini]iale: B, persoan` impozabil` din Romånia, înregistrat` normal în scopuri de TVA,
cump`r` bunuri din Germania în condi]ia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate de
furnizor din Germania în Italia, unde B constituie un stoc de bunuri. B îi transmite codul s`u de
înregistrare în scopuri de TVA din Romånia lui A, care îl înscrie în factura emis`.
Rezolvare: Locul livr`rii intracomunitare: Germania (statul membru UE unde începe transportul).
În principiu, livrarea intracomunitar` este scutit` de TVA.
Locul achizi]iei intracomunitare: Italia (statul membru UE unde se încheie transportul bunurilor)
[i Romånia (statul membru UE care a emis codul de înregistare în scopuri de TVA în baza c`ruia
cump`r`torul a efectuat achizi]ia).
Persoana obligat` la plata TVA este, în acest caz, B, în Italia [i în Romånia. Dac` face dovada
c` achizi]ia intracomunitar` a fost supus` la plata TVA în Italia, atunci baza impozabil` a achizi]iei
intracomunitare se reduce corespunz`tor în Romånia.
3. În ce condi]ii este o achizi]ie intracomunitar` impozabil` în Romånia?
O achizi]ie intracomunitar` este impozabil` în Romånia dac`:
I este o opera]iune efectuat` cu plat` de c`tre o persoan` impozabil` ac]ionånd ca atare sau
o persoan` juridic` neimpozabil`, înregistrate în scopuri de TVA în Romånia (înregistrat
normal sau numai pentru achizi]ii intracomunitare – vezi pct. IV mai jos, referitor la achizi]iile
efectuate de Grupul celor 3);
I corespunde unei livr`ri intracomunitare realizate de un vånz`tor, persoan` impozabil`, care
ac]ioneaz` ca atare [i care nu efectueaz` o livrare cu instalare, o vånzare la distan]` [i nu
este considerat` mic` întreprindere în Statul s`u Membru;
I este o achizi]ie de mijloace de transport noi efectuat` de orice persoan`, indiferent dac` este
sau nu înregistrat` în scopuri de TVA în Romånia;
I este o achizi]ie intracomunitar` de produse accizabile, realizat` de o persoan` impozabil` sau
o persoan` juridic` neimpozabil`, indiferent dac` este sau nu înregistrat` în scopuri de TVA
în Romånia.
4. În ce condi]ii o achizi]ie intracomunitar` este neimpozabil` în Romånia?
I achizi]iile intracomunitare, altele decåt mijloace de transport noi sau produse accizabile,
efectuate de persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA (vezi pct. IV referitor la
achizi]iile intracomunitare efectuate de Grupul celor 3);
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I bunurile care fac obiectul achizi]iei au fost taxate în Statul Membru de origine conform unui
regim special al marjei profitului pentru opere de art`, antichit`]i, obiecte de colec]ie [i bunuri
second-hand [i acest regim este men]ionat ca atare pe factur`;
I achizi]iile de bunuri din alt Stat Membru, dar care sunt livrate aflåndu-se plasate \ntr-un regim
vamal suspensiv, nefiind puse în liber` circula]ie în Comunitate;
I etc.
5. Se aplic` vreo scutire pentru achizi]iile intracomunitare de bunuri efectuate în
Romånia?
Unele achizi]ii intracomunitare de bunuri sunt scutite de TVA, cum ar fi:
I achizi]ia intracomunitar` de bunuri a c`ror livrare sau al c`ror import în Romånia ar fi, în
orice situa]ie, scutite de tax`:
De exemplu, achizi]ia intracomunitar` a unei nave maritime, destinat` s` fie utilizat` de o
companie, este scutit` de TVA, atåta timp cåt livrarea sau importul unei asemenea nave în
Romånia sunt scutite de TVA.
I achizi]ia intracomunitar` de bunuri pentru care taxa ar fi în orice situa]ie rambursabil` integral.
De exemplu, o persoan` impozabil` din Italia înfiin]eaz` o reprezentan]` în Romånia care nu
realizeaz` opera]iuni impozabile [i care, în Italia, dreptul la deducerea integral` a TVA.
Aceast` persoan` impozabil` cump`r` mobilier în Italia, care este transportat în Romånia.
Achizi]ia intracomunitar` efectuat` în Romånia este scutit` de TVA, deoarece persoana
impozabil` din Italia ar fi avut dreptul la rambursarea integral` a TVA-ului achitat în Romånia
pentru achizi]ia intracomunitar`.
6. Care sunt obliga]iile de raportare ale cump`r`torului din Romånia pentru achizi]iile
intracomunitare taxabile?
Orice persoan` înregistrat` normal în scopuri de TVA trebuie:
I s` determine valoarea taxei datorate în Romånia [i s` o înscrie în jurnalul pentru cump`r`ri
[i în conturile de TVA colectat [i deductibil;
I s` înscrie valoarea achizi]iei intracomunitare de bunuri [i a TVA-ului aferent în råndurile
aferente din decontul de TVA corespunz`tor perioadei fiscale de raportare;
I s` declare achizi]iile intracomunitare în Declara]ia recapitulativ` pentru livr`ri [i achizi]ii
intracomunitare, care trebuie depus` pentru fiecare trimestru calendaristic în care s-au
efectuat achizi]ii intracomunitare de bunuri.
IV. Achizi]ii intracomunitare efectuate de „Grupul celor 3”
1. Cine sunt membrii „Grupului celor 3”?
„Grupul celor 3” este format din:
I întreprinderi mici;
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I alte persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, care efectueaz` doar opera]iuni
scutite f`r` drept de deducere (de ex., b`nci, companii de asigur`ri, organiza]ii non-profit,
spitale etc.);
I persoane juridice neimpozabile (în special institu]iile publice, pentru activit`]ile desf`[urate în
calitate de autorit`]i publice).
În unele State Membre, micilor produc`tori agricoli care func]ioneaz` conform regimului cu cota
forfetar` li se aplic`, de asemenea, aceste reguli [i, în acest caz, vom vorbi despre „Grupul
celor 4”.
2. În ce condi]ii se aplic` regulile specifice achizi]iilor intracomunitare efectuate de un
membru al ,,Grupului celor 3” în Romånia?
Pentru a aplica aceste reguli, trebuie îndeplinite urm`toarele condi]ii:
I bunurile s` fie cump`rate din alt Stat Membru de c`tre un membru al „Grupului celor 3” din
Romånia;
I bunurile s` fie transportate din alt stat membru UE în Romånia;
I bunurile s` nu fie produse accizabile (alcool [i b`uturi alcoolice, uleiuri minerale [i tutun
prelucrat) sau mijloace de transport noi.
3. Cånd nu se datoreaz` TVA în Romånia pentru o astfel de achizi]ie intracomunitar`?
Membrii ,,Grupului celor 3” nu datoreaz` TVA în Romånia pentru achizi]iile intracomunitare
efectuate, dac`:
I suma total` a achizi]iilor intracomunitare efectuate de respectivul membru al grupului în anul
curent sau precedent nu dep`[este echivalentul în RON al plafonului pentru achizi]ii
comunitare (10.000 euro) stabilit la cursul valutar valabil la data ader`rii Romåniei la UE;
I respectivul membru al ,,Grupului celor 3” nu a optat pentru taxarea achizi]iilor sale
intracomunitare în Romånia.
Aceste livr`ri vor fi facturate de furnizor cu TVA din Statul Membru de livrare.
4. Exist` situa]ii în care se datoreaz` TVA în Romånia pentru o astfel de achizi]ie
intracomunitar`?
Da. Un membru al ,,Grupului celor 3” trebuie s` pl`teasc` TVA pentru o astfel de achizi]ie
intracomunitar`, dac`:
I dep`[e[te echivalentul în RON al plafonului pentru achizi]ii intracomunitare (10.000 euro);
I opteaz` pentru taxarea achizi]iilor sale intracomunitare în Romånia.
5. Ce se întåmpl` dac` un membru al ,,Grupului celor 3” dep`[e[te plafonul sau dac`
opteaz` pentru taxarea achizi]iilor sale intracomunitare în Romånia?
a. Un membru al ,,Grupului celor 3” dep`[e[te plafonul pentru achizi]ii intracomunitare
În acest caz, respectivul membru al ,,Grupului celor 3” este obligat la plata TVA în Romånia
pentru valoarea integral` a achizi]iei prin care dep`[e[te plafonul, precum [i pentru toate achizi]iile
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sale intracomunitare din perioada r`mas` din anul calendaristic în care plafonul a fost dep`[it
(primul an) [i pentru anul calendaristic urm`tor (al doilea an).
Dac` plafonul este dep`[it [i în al doilea an, se aplic` acelea[i reguli.
Dac` îns`, în al doilea an, nu dep`[e[te plafonul, în al treilea an nu va pl`ti TVA pentru achizi]iile
pentru care se încadreaz` sub plafon. Pentru aceasta, va trebui îns` s` nu foloseasc` codul de
înregistrare în scopuri de TVA.
Exemplu:
Dac` un membru al ,,Grupului celor 3” dep`[e[te plafonul în martie 2008, el va fi obligat la plata
TVA în Romånia pentru toate achizi]iile sale intracomunitare efectuate din momentul dep`[irii
plafonului (martie 2008), precum [i pentru cele efectuate pe tot parcursul anului 2009.
Dac` plafonul este dep`[it [i în 2009, acesta va fi obligat la plata TVA în Romånia pentru toate
achizi]iile sale intracomunitare efectuate inclusiv în 2010.
Dac`, în 2009, plafonul nu este dep`[it, în 2010 nu va pl`ti TVA pentru achizi]iile pentru care se
încadreaz` sub plafon. Aten]ie! Dac` folose[te codul de înregistrare în scopuri de TVA, se va
considera c` a optat pentru taxarea achizi]iilor intracomunitare [i atunci se aplic` regulile de la
punctul urm`tor.
b. Un membru al ,,Grupului celor 3” opteaz` pentru taxarea achizi]iilor sale intracomunitare
în România
În acest caz, membrul ,,Grupului celor 3” este obligat la plata TVA în Romånia pentru toate
achizi]iile intracomunitare efectuate, începånd din momentul în care î[i exercit` aceast` op]iune
pe perioada r`mas` din anul calendaristic în care a optat (primul an), precum [i pentru cel pu]in
urm`torii doi ani calendaristici (al doilea [i al treilea an).
Dac` plafonul este dep`[it în cel de-al treilea an, se aplic` regulile privind dep`[irea plafonului
(vezi mai sus).
Dac` îns`, în al treilea an, nu dep`[e[te plafonul, în al patrulea an nu va pl`ti TVA pentru
achizi]iile pentru care se încadreaz` sub plafon. Pentru aceasta, va trebui îns` s` nu foloseasc`
codul de înregistrare în scopuri de TVA.
Exemplu:
Dac` un membru al ,,Grupului celor 3” opteaz`, în martie 2008, pentru taxarea în Romånia a
tuturor achizi]iilor sale intracomunitare, acesta va fi obligat la plata TVA în Romånia pentru toate
achizi]iile intracomunitare efectuate în 2008 din momentul în care [i-a exercitat aceast` op]iune
(martie 2008), precum [i pentru achizi]iile realizate în 2009 [i 2010.
Dac` plafonul este dep`[it în 2010, acesta va fi obligat la plata TVA în Romånia pentru toate
achizi]iile sale intracomunitare pån` cel pu]in în 2011.
Dac`, în 2010, plafonul nu este dep`[it, în 2011 nu va pl`ti TVA pentru achizi]iile pentru care se
încadreaz` sub plafon. Aten]ie! Dac` folose[te codul de înregistrare în scopuri de TVA, se va
considera c` a optat pentru taxarea achizi]iilor intracomunitare [i se aplic` acelea[i reguli.
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6. Care sunt obliga]iile de raportare pentru aceste achizi]ii intracomunitare?
Membrul ,,Grupului celor 3” trebuie:
I s` informeze autorit`]ile fiscale cu privire la dep`[irea plafonului pentru achizi]ii
intracomunitare sau exercitarea op]iunii pentru taxarea în Romånia a achizi]iilor
intracomunitare;
I s` solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
Aten]ie! Codul de înregistrare acordat pentru achizi]ii intracomunitare este valabil numai
pentru opera]iuni intracomunitare (este valabil în VIES), dar nu confer` calitatea de persoan`
înregistrat` normal în scopuri de TVA în Romånia.
I s` ]in` eviden]a tuturor achizi]iilor sale intracomunitare, atåt a celor impozabile, cåt [i a
celorlalte;
I s` depun` decontul special de TVA pentru luna în care a efectuat aceste achizi]ii
intracomunitare taxabile [i pentru perioadele urm`toare în care este obligat s` pl`teasc` TVA
în Romånia pentru achizi]iile intracomunitare;
I s` pl`teasc` efectiv TVA-ul datorat pentru aceste achizi]ii intracomunitare pån` la data de 25
inclusiv a lunii urm`toare celei în care taxa devine exigibil`;
I s` comunice codul s`u de înregistrare în scopuri de TVA furnizorilor din alte State Membre.
Aceast` regul` se aplic` pe perioada în care este obligat la plata TVA în Romånia pentru
achizi]iile sale intracomunitare.
7. Achizi]ii intracomunitare versus vånz`ri la distan]`
În cazul în care un membru al ,,Grupului celor 3” efectueaz` achizi]ii în limita plafonului [i/sau nu
a optat pentru taxarea în Romånia a tuturor achizi]iilor sale intracomunitare, prin urmare, nefiind
înregistrat în scopuri de TVA pentru achizi]ii intracomunitare, furnizorul acestor bunuri (persoan`
impozabil` din alt stat membru UE) poate fi obligat s` pl`teasc` TVA în Romånia, dac`:
I furnizorul dep`[e[te plafonul pentru vånz`rile la distan]` fixat de Romånia (echivalentul în
RON a 35.000 de euro) [i
I bunurile sunt transportate din alt stat membru UE în Romånia de c`tre furnizor sau în numele
acestuia.
Plata TVA în Romånia se va realiza prin facturare cu TVA, precedat` de înregistrarea în scopuri
de TVA a furnizorului nestabilit în Romånia.
Dac` membrul ,,Grupului celor 3” a dep`[it plafonul pentru achizi]ii intracomunitare în Romånia
[i, în acela[i timp, furnizorul nestabilit în Romånia a dep`[it plafonul pentru vånz`rile la distan]`
fixat de Romånia pentru aceea[i tranzac]ie, atunci vor aplica mai întåi regulile pentru achizi]ii
intracomunitare, care prevaleaz`, respectiv beneficiarul va fi obligat la plata TVA pentru achizi]ia
intracomunitar`.
Aten]ie! Regimul pentru vånz`ri la distan]` se aplic` [i în cazul livr`rilor c`tre persoane fizice
neimpozabile.
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V. Nontransferul
Not`: Este important de analizat dac` opera]iunea intracomunitar` reprezint` un nontransfer,
deoarece nu trebuie urmate obliga]iile declarative specifice livr`rilor [i achizi]iilor intracomunitare.
Potrivit legisla]iei de TVA, se consider` nontransfer [i, în consecin]`, achizi]ie intracomunitar`
neasimilat`, transportul de bunuri dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru, care urmeaz` a fi
utilizate în una din urm`toarele activit`]i:
1. livrare cu instalare;
2. vånzare la distan]`;
3. livrare la bordul navelor, aeronavelor [i trenurilor;
4. export, livr`ri intracomunitare, precum [i alte livr`ri scutite de TVA cu drept de deducere;
5. livrarea de gaz prin re]eaua de distribu]ie a gazelor naturale sau de electricitate;
6. lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale;
7. utilizarea temporar`, în scopul prest`rii de servicii;
8. utilizarea temporar`, în condi]iile în care importul aceluia[i bun ar beneficia de regimul vamal
de admitere temporar` cu scutire integral` a drepturilor de import.
În cazurile de la punctele 1-5, are loc o tranzac]ie, bunurile sunt transportate dintr-un Stat Membru
în alt Stat Membru, dar nu au loc livr`ri sau achizi]ii intracomunitare. Dac` bunurile sunt livrate
din Romånia, se consider` c` livrarea nu este impozabil` în Romånia [i nu se declar` ca livrare
intracomunitar`. Dac` bunurile sunt livrate de un furnizor din alt Stat Membru spre Romånia, se
va analiza dac` opera]iunea este impozabil` în Romånia [i cine este persoana obligat` la plata
taxei. Nu se declar` achizi]ii intracomunitare în Romånia.
În cazurile de la punctele 6-8, nu au loc tranzac]ii, bunurile r`mån în proprietatea persoanei care
a transportat bunurile. Dac` bunurile se întorc în Statul Membru din care provin, opera]iunea este
tratat` ca nontransfer. În plus, bunurile trebuie eviden]iate în registrul nontransferurilor.
A. Nontransferuri care presupun o tranzac]ie
1. Livrarea cu instalare
Livr`rile de bunuri care sunt transportate dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru, urmate de
montajul/instalarea bunurilor în cel`lalt Stat Membru, de c`tre furnizorul acestora sau de alt`
persoan` în numele acestuia, sunt considerate nontransferuri în Statul Membru de unde începe
transportul, fiind impozabile în Statul Membru în care bunurile sunt instalate/montate.
1.a. Bunuri instalate în alt stat membru UE de c`tre furnizorul din Romånia sau în numele acestuia
În acest caz, nu are loc un transfer din Romånia. Locul livr`rii este, în acest caz, cel`lalt Stat
Membru, unde bunurile sunt instalate sau asamblate de c`tre furnizor, iar TVA se
datoreaz`, în principiu, în acel Stat Membru. Furnizorul din Romånia va
declara în decontul de TVA aceast` opera]iune ca neimpozabil`,
aceea[i men]iune fiind înscris` [i în factur`.
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1.b. Bunuri instalate în Romånia de c`tre un furnizor din alt stat membru UE sau în numele
acestuia
În acest caz, nu are loc o achizi]ie intracomunitar` asimilat` în Romånia. Locul livr`rii este, în
acest caz, Romånia, unde bunurile sunt instalate sau asamblate de c`tre furnizorul din alt stat
membru UE [i, în principiu, se datoreaz` TVA în Romånia. Dac` cump`r`torul este o persoan`
impozabil` sau o persoan` juridic` neimpozabil`, stabilit` în Romånia, sau o persoan` nestabilit`,
dar înregistrat` în Romånia prin reprezentant fiscal, acesta va fi obligat la plata TVA. Cump`r`torul
înregistrat normal în scopuri de TVA va aplica taxare invers`. Cump`r`torul neînregistrat în
scopuri de TVA va pl`ti efectiv TVA pe baza decontului special de tax`.
2. Vânzarea la distan]`
Vånzarea la distan]` este o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un Stat
Membru în alt Stat Membru de c`tre furnizor sau de alt` persoan` în contul acestuia.
Exist` un regim special pentru vånz`rile la distan]`, aplicabil în cazul în care cump`r`torul este:
I persoan` fizic` neimpozabil`;
I persoan` impozabil` neînregistrat` în scopuri de TVA (întreprindere mic` sau persoan` care
efectueaz` numai opera]iuni scutite f`r` drept de deducere);
I persoan` juridic` neimpozabil`.
2.a. Bunuri transportate de un furnizor din Romånia sau în numele acestuia c`tre alt Stat Membru
|n acest caz, nu are loc un transfer din Romånia.
Dac` furnizorul nu a dep`[it plafonul pentru vånz`ri la distan]` stabilit de cel`lalt Stat Membru,
locul livr`rii este Romånia, respectiv furnizorul va factura cu TVA aceste livr`ri.
Dac` furnizorul a dep`[it plafonul pentru vånz`ri la distan]` stabilit de cel`lalt Stat Membru sau
a optat pentru taxarea vånz`rilor sale la distan]` în cel`lalt Stat Membru, se consider` c` livrarea
are loc în cel`lalt Stat Membru. În Romånia, opera]iunea de transport al bunurilor în alt Stat
Membru, urmat` de vånzarea bunurilor c`tre persoane neînregistrate în scopuri de TVA este un
nontransfer, furnizorul avånd obliga]ia s` se înregistreze în scopuri de TVA în cel`lalt Stat Membru
[i s` factureze cu TVA din acel alt Stat Membru, în care va depune [i deconturi de TVA.
2.b. Bunuri transportate de un furnizor din alt stat membru UE sau în numele acestuia în Romånia
În acest caz, nu are loc o achizi]ie intracomunitar` asimilat` în Romånia.
Dac` furnizorul nu dep`[e[te plafonul pentru vånz`ri la distan]` stabilit de Romånia (echivalentul
în RON a 35.000 euro), locul livr`rii este cel`lalt Stat Membru, respectiv furnizorul va factura
bunurile cu TVA din Statul Membru din care a început transportul bunurilor.
Dac` furnizorul dep`[e[te plafonul pentru vånz`ri la distan]` stabilit de Romånia sau opteaz` în
cel`lalt Stat Membru pentru taxarea vånz`rilor sale la distan]` în Romånia, se consider` c`
livrarea are loc în Romånia. Furnizorul nestabilit în Romånia va fi obligat s` se înregistreze în
scopuri de TVA în Romånia, s` factureze cu TVA din Romånia toate livr`rile efectuate c`tre
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA [i s` depun` deconturi de TVA în Romånia.
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3. Livrarea la bordul navelor, aeronavelor [i trenurilor
3.a. Bunuri transportate din Romånia c`tre alt stat membru UE, pentru a fi livrate la bordul navelor,
aeronavelor [i trenurilor
În acest caz, nu are loc un transfer din Romånia. Este vorba de o livrare al c`rei loc se stabile[te
în func]ie de locul de plecare al transportului [i de eventualele opriri în afara Comunit`]ii. Uneori,
livr`rile de acest tip sunt scutite de TVA. În Romånia, furnizorul va declara în decontul de TVA o
opera]iune neimpozabil`, men]ionånd [i pe factur` acest lucru.
3.b. Bunuri transportate din alt stat membru UE c`tre Romånia, pentru a fi livrate la bordul navelor,
aeronavelor [i trenurilor
În acest caz, nu are loc o achizi]ie intracomunitar` asimilat` în Romånia. Este vorba de o livrare
al c`rei loc se stabile[te în func]ie de locul de plecare al transportului [i de eventualele opriri în
afara Comunit`]ii. Uneori, livr`rile de acest tip sunt scutite de TVA.
4. Exportul, livrarea intracomunitar` [i alte livr`ri scutite de TVA cu drept de deducere
4.a. Bunuri transportate din Romånia în alt stat membru UE pentru a fi exportate sau transportate
în cadrul unei livr`ri intracomunitare de bunuri sau al altor livr`ri scutite de TVA cu drept de deducere,
cum ar fi livr`rile pentru misiunile diplomatice [i consulare, organiza]iile interna]ionale etc.
În aceste cazuri, nu are loc un transfer din Romånia. Exportul [i livrarea intracomunitar` de bunuri
sunt, în principiu, scutite de TVA în Romånia.
4.b. Bunuri transportate din alt stat membru UE în Romånia pentru a fi exportate sau în cadrul
unei livr`ri intracomunitare sau al altor livr`ri scutite de TVA cu drept de deducere, cum ar fi
livr`rile pentru misiunile diplomatice [i consulare, organiza]iile interna]ionale etc.
În aceste cazuri, nu are loc o achizi]ie intracomunitar` asimilat` în Romånia.
5. Livr`ri de gaz [i energie electric`
5.a. Livr`ri de gaz prin sistemul de distribu]ie a gazelor naturale [i de energie electric` din
Romånia c`tre un distribuitor stabilit în alt stat membru UE, sau c`tre un client care consum`
efectiv aceste bunuri în alt Stat Membru
În acest caz, nu are loc un transfer din Romånia. Furnizorul va declara în Romånia o opera]iune
neimpozabil`, men]ionånd [i în decontul de TVA acest lucru.
5.b. Livr`ri de gaz prin sistemul de distribu]ie a gazelor naturale [i de energie electric` de c`tre
un furnizor nestabilit în Romånia c`tre un distribuitor din Romånia sau c`tre un client care
consum` efectiv aceste bunuri în Romånia
În acest caz, nu are loc o achizi]ie intracomunitar` asimilat` în Romånia, dar opera]iunea
este impozabil` în Romånia. Persoana obligat` la plata TVA este persoana înregistrat`
în scopuri de TVA în Romånia, dac` furnizorul este nestabilit în Romånia.
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B. Nontransferuri care nu presupun o tranzac]ie (circula]ia bunurilor în spa]iul comunitar)
Transportul bunurilor mobile corporale dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru, în vederea
supunerii acestora unor lucr`ri sau expertize, reprezint` un nontransfer, dac` bunurile sunt
reexpediate c`tre Statul Membru de unde au provenit.
1. Lucr`ri/expertize asupra bunurilor mobile corporale
1.a. Bunuri transportate din Romånia c`tre alt stat membru UE, pentru efectuarea de
lucr`ri/expertize asupra lor [i reexpediate în Romånia
În acest caz, nu are loc un transfer din Romånia, se va analiza din perspectiva serviciului unde
este locul prest`rii [i cine este persoana obligat` la plata TVA (vezi bro[ura 2).
Obliga]ii de raportare
Persoana impozabil` din Romånia trebuie s` ]in` un registru al nontransferurilor, în care trebuie
înscrise, printre altele, atåt transportul de bunuri c`tre alt Stat Membru, cåt [i reexpedierea
acestora în Romånia.
1.b. Bunuri transportate din alt stat membru UE în Romånia, pentru procesare, [i reexpediate în
statul de origine, dup` procesare
Nu exist` achizi]ie intracomunitar` asimilat` în Romånia, întrucåt, dac` bunurile ar fi fost
transportate din Romånia în alt stat membru UE, pentru procesare, nu ar fi existat un transfer din
Romånia. Prestatorul romån va analiza dac` serviciul este sau nu impozabil în Romånia (vezi
bro[ura 2).
Obliga]ii de raportare
Persoana impozabil` din Romånia trebuie s` ]in` un registru al bunurilor primite, în care trebuie
înscrise atåt intr`rile de bunuri în Romånia, cåt [i returnarea acestora în cel`lalt Stat Membru,
incluzånd [i o referire la factura aferent` serviciului prestat.
2. Utilizarea temporar`, în scopul prest`rii de servicii
Transportul unui bun în alt stat membru UE, în vederea prest`rii unor servicii de c`tre proprietarul
bunului, nu constituie un transfer.
2.a. Transportul unui bun din Romånia în alt stat membru UE, în vederea prest`rii unui serviciu
în statul respectiv de c`tre proprietarul bunului
Exemplu:
Un excavator este transportat din Romånia în alt Stat Membru, în scopul efectu`rii de lucr`ri de
construc]ii de c`tre o persoan`, impozabil` din Romånia în acel alt Stat Membru. Excavatorul este
readus în Romånia dup` terminarea lucr`rilor. Nu exist` niciun transfer.
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Obliga]ii de raportare
Persoana impozabil` din Romånia trebuie s` ]in` un registru al nontransferurilor, în care trebuie
înscrise atåt transportul excavatorului în alt Stat Membru, cåt [i returnarea acestuia.
Important! În cazul în care bunurile nu revin în Romånia, nontransferul devine transfer, iar
proprietarul trebuie s` efectueze o livrare intracomunitar` asimilat` în Romånia [i o achizi]ie
intracomunitar` asimilat` în Statul Membru în care au fost transportate bunurile, s` se înregistreze
în scopuri de TVA [i s` declare achizi]ia intracomunitar` în Statul Membru respectiv.
2.b. Transportul unui bun din alt stat membru UE în Romånia în vederea prest`rii unui serviciu
în statul respectiv de c`tre proprietarul bunului
Exemplu:
O macara este transportat` din alt Stat Membru în Romånia în scopul efectu`rii de lucr`ri de
construc]ii de c`tre o persoan` impozabil` în Romånia. Macaraua este retrimis` în acel alt Stat
Membru UE dup` efectuarea lucr`rilor. Nu exist` o achizi]ie intracomunitar` asimilat` în Romånia
în m`sura în care nu ar exista transfer din Romånia pentru aceea[i opera]iune.
Important! În cazul în care macaraua nu este returnat` în acel alt Stat Membru UE, utilizarea
acesteia în Romånia devine achizi]ie intracomunitar` asimilat`, iar proprietarul trebuie s`
efectueze o livrare intracomunitar` asimilat` în Statul Membru de plecare [i o achizi]ie
intracomunitar` asimilat` în Romånia, s` se înregistreze în scopuri de TVA [i s` declare achizi]ia
intracomunitar` în Romånia în decontul de TVA [i în Declara]ia recapitulativ` pentru livr`ri [i
achizi]ii intracomunitare.
3. Utilizarea temporar` [i importul
3.a. Bunuri transportate din Romånia în alt stat membru UE
Bunurile sunt transportate din Romånia în alt stat membru UE, pentru a fi utilizate temporar în
acel Stat Membru. Dup` folosire, bunurile sunt returnate în Romånia. Nu exist` transfer, dac`
perioada în care bunurile r`mån în cel`lalt Stat Membru nu dep`[e[te 24 de luni, iar importul
acestora ar beneficia de scutire integral` de la plata drepturilor de import (de exemplu: bunuri
trimise în vederea test`rii sau verific`rii conformit`]ii, expozi]ii, tårguri etc.).
Obliga]ii de raportare
Persoana impozabil` romån` de]in`toare a bunurilor trebuie s` ]in` un registru al nontransferurilor,
în care trebuie înscrise atåt transportul bunurilor în alt Stat Membru, cåt [i returnarea acestora.
Important! În cazul în care bunurile nu sunt readuse în Romånia, nontransferul devine transfer,
iar proprietarul trebuie s` efectueze o livrare intracomunitar` asimilat` în Romånia [i o achizi]ie
intracomunitar` asimilat` în statul respectiv. Trebuie [i s` se înregistreze în scopuri de TVA în
statul respectiv.
3.b. Bunuri transportate din alt stat membru UE în Romånia
Bunurile sunt transportate din alt stat membru UE în Romånia, în
scopul utiliz`rii temporare. Dup` folosire, bunurile
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revin în acel stat membru UE. Nu exist` o achizi]ie intracomunitar` asimilat` în Romånia, în
m`sura în care nu ar exista transfer din Romånia pentru aceea[i opera]iune (perioada în care
bunurile r`mån în Romånia nu dep`[e[te 24 de luni), iar importul acestora ar beneficia de scutire
integral` de la plata drepturilor de import (de exemplu: bunuri trimise în vederea test`rii [i
verific`rii conformit`]ii, expozi]ii etc.).
Important! În cazul în care bunurile nu sunt returnate în acel alt stat membru UE, folosirea
acestora în Romånia devine o achizi]ie intracomunitar` asimilat`.
VI. Opera]iuni triunghiulare
1. Ce sunt opera]iunile triunghiulare?
O opera]iune triunghiular` reprezint` o vånzare de la un agent economic din Statul Membru 1
(SM1) c`tre un agent economic din Statul Membru 2 (SM2), care revinde aceste bunuri mai
departe c`tre un agent economic în Statul Membru 3 (SM3), iar bunurile sunt transportate direct
din SM1 c`tre SM3.
B
SM2
Vånzare/Factur`

Vånzare/Factur`

TRANSPORT
SM1

A

C

SM3

În principiu, datele ini]iale ale unei opera]iuni triunghiulare sunt:
I sunt implica]i trei agen]i economici înregistra]i în scopuri de TVA în trei State Membre diferite;
I se încheie dou` tranzac]ii;
I are loc un singur transport.
Cazul 1 – situa]ia în care nu se pot aplica m`suri de simplificare pentru opera]iuni
triunghiulare
B
SM2
Vånzare/Factur`

Vånzare/Factur`

TRANSPORT PE RELA}IA B-C
SM1
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A

C

SM3

Livrarea efectuat` de A c`tre B reprezint` o livrare f`r` transport, care are loc acolo unde bunurile
sunt puse la dispozi]ia cump`r`torului, adic` în SM1. Livrarea este astfel impozabil` în SM1.
A are obliga]ia s` factureze TVA din SM1 pe factura emis` c`tre B pentru aceast` tranzac]ie.
Livrarea efectuat` de B c`tre C este livrare intracomunitar` cu transport care are loc în SM1,
respectiv acolo unde începe transportul. În principiu, aceast` livrare este impozabila în SM1, dar
este scutit` de TVA, deoarece bunurile sunt transportate din SM1 c`tre alt Stat Membru [i c`tre
o persoan` obligat` la plata TVA pentru achizi]iile sale intracomunitare în SM3.
C efectueaz` o achizi]ie intracomunitar` în Statul Membru 3, pentru care, în principiu, trebuie s`
pl`teasc` TVA în statul respectiv.
Obliga]ii de raportare:
I B este obligat s` se înregistreze în scopuri de TVA în SM1.
I Decontul de TVA al lui A în SM1
A va raporta aceast` tranzac]ie în decontul s`u de TVA ca pe o livrare local` pentru care A
este persoana obligat` la plata TVA în SM1.
I Decontul de TVA [i declara]ia recapitulativ` ale lui B în SM1
B va raporta în decontul s`u de TVA:
-

o achizi]ie local` pentru care a achitat TVA c`tre A, TVA pe care B este îndrept`]it s` \l
deduc`;
o livrare intracomunitar` scutit` de TVA c`tre C.

B va raporta aceast` livrare c`tre C în Declara]ia recapitulativ` din SM1.
I Decontul de TVA [i declara]ia recapitulativ` ale lui C în SM3
Fiind persoana obligat` la plata TVA pentru achizi]ia intracomunitar` realizat` în SM3, C va
raporta aceast` achizi]ie în decontul s`u de TVA.
C va raporta aceast` achizi]ie intracomunitar` în Declara]ia recapitulativ`, dac` Romånia
este SM3 (majoritatea Statelor Membre nu depun declara]ii recapitulative pentru achizi]ii
intracomunitare).
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Cazul 2 – situa]ia în care sunt aplicabile m`surile de simplificare
Important! M`surile de simplificare sunt aplicabile doar în cazul cånd transportul este efectuat
pe rela]ia dintre A [i B.

B
SM2
Vånzare/Factur`

Vånzare/Factur`

TRANSPORT PE RELA}IA A-B
SM1

A

C

SM3

Obliga]ii de raportare:
I Decontul de TVA [i declara]ia recapitulativ` ale lui A din SM1
A va raporta aceast` livrare c`tre B în decontul s`u de TVA ca pe o livrare intracomunitar`
scutit`. A va înscrie în factura emis` c`tre B codul de înregistrare în scopuri de TVA al lui B
din SM2. De asemenea, A va raporta aceast` livrare c`tre B în Declara]ia recapitulativ`
men]ionånd codul de înregistrare în scopuri de TVA al lui B din SM2.
I Decontul de TVA [i declara]ia recapitulativ` ale lui B în SM2
Se consider` c` B (cump`r`torul revånz`tor) nu efectueaz` nici o achizi]ie intracomunitar`
în SM2 (nu se aplica re]eaua de siguran]`), dac` urm`toarele condi]ii sunt îndeplinite:
- B emite o factur` c`tre C f`r` TVA cu o referin]` la articolul relevant al Directivei 112 (sau
Directiva a 6-a) sau al legisla]iei locale privind simplificarea pentru operatiuni triunghiulare;
- B trebuie s` includ` livrarea c`tre C în Declara]ia Recapitulativ` din SM2, men]ionånd
codul de înregistrare în scopuri de TVA al lui C din SM3 [i codul T pentru eviden]ierea
unei opera]iuni triunghiulare;
- B nu este obligat s` se înregistreze în scopuri de TVA în SM3 pentru achizi]ia
intracomunitar`, ci, prin aplicarea m`surilor de simplificare, C va fi cel care declar`
achizi]ia efectuat` ca achizi]ie intracomunitar` a bunurilor în SM3.
I Decontul de TVA [i declara]ia recapitulativ` ale lui C în SM3
C va înregistra achizi]ia de la B în decontul s`u de TVA din SM3 la rubrica achizi]ii
intracomunitare [i va raporta aceast` achizi]ie în Declara]ia recapitulativ` în SM3 (acesta
este cazul Romåniei).
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|n cadrul programului InfoTVA au fost tip`rite [i o serie de pliante informative, care prezint` pa[ii
de urmat pentru a stabili dac` se datoreaz` TVA \n România [i alte aspecte specifice. Colec]ia
de pliante include:
Pliantul 0 - TVA \n România - 5 \ntreb`ri de baz`
Pliantul 1 - Opera]iunile din sfera TVA
Pliantul 2 - Ce statut ave]i in raport cu TVA
Pliantul 3 - Locul opera]iunii
Pliantul 4 - Opera]iuni scutite de la plata TVA
Pliantul 5 - Persoana obligat` la plata TVA \n România
Pliantul 6 - Transportul intracomunitar de bunuri
Pliantul 7 - Mijloace de transport noi [i produse accizabile
Pliantul 8 - Agen]iile de turism
Pliantul 9 - Bunuri second-hand, opere de art`, obiecte de colec]ie [i antichit`]i
Pliantul 10 - Intreprinderile mici
Pliantul 11 - Serviciile asupra bunurilor mobile corporale
Pliantul 12 - Serviciile intangibile
Pliantul 13 - Exigibilitatea TVA pentru opera]iunile intracomunitare
Pliantul 14 - Cum se adreseaz` o intrebare c`tre Autorit`]ile Fiscale

Aceast` publica]ie face parte din seria de cinci bro[uri publicate \n proiectul InfoTVA.
Colec]ia cuprinde urm`toarele titluri:
1 - Livr`ri intracomunitare [i achizi]ii intracomunitare de bunuri
2 - Servicii
3 - Institu]ii publice
4 - Deducerea TVA [i ajustarea TVA-ului dedus
5 - M`suri de simplificare

InfoTVA – proiect derulat de Ministerul Economiei [i Finan]elor [i de Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`,
cu asisten]a PricewaterhouseCoopers [i DC Communication. Acest material are numai un rol informativ [i nu
înlocuie[te legisla]ia cu privire la TVA. Textul nu este exhaustiv [i nu acoper` anumite opera]iuni foarte
specifice. Con]inutul acestui material nu reprezint` în mod necesar pozi]ia oficial` a Uniunii Europene.
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