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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.



Mecanismul de deducere a TVA

Pentru a vedea “\n ce m`sur` este deductibil TVA-ul aferent achizi]iilor”, este esen]ial s` se
parcurg` urm`torii 5 pa[i:

1. Se verific` dac` pentru opera]iunea respectiv` se datoreaz` TVA
La \ntrebarea dac` TVA-ul deductibil este TVA-ul care este datorat de furnizor/prestator pentru o
opera]iune impozabil` se poate r`spunde analizånd opera]iunea cu ajutorul celor cinci \ntreb`ri de
baz` (vezi pliantele 0-5 din seria InfoTVA).

Dac` analizånd se ajunge la concluzia c` taxa dedus` de persoana impozabil` care a realizat
achizi]ia a fost aplicat` pentru o opera]iune pentru care nu se datora TVA deoarece opera]iunea
era scutit` f`r` drept de deducere sau neimpozabil`, atunci acea tax` nu este deductibil`.

Dac` taxa dedus` este aferent` unei opera]iuni pentru care furnizorul/prestatorul a aplicat corect
TVA, atunci se poate trece la pasul 2.

2. Se verific` dac` beneficiarul serviciilor sau cump`r`torul bunurilor are drept de deducere
a TVA

Dreptul de deducere a TVA nu poate fi exercitat de c`tre orice persoan`.

Persoanele neimpozabile sunt \ntotdeauna excluse de la dreptul de deducere a taxei aferente
achizi]iilor.

Mai mult, legisla]ia fiscal` limiteaz` dreptul de deducere doar la taxa achitat` sau datorat` pentru
bunuri [i servicii care urmeaz` a fi folosite pentru opera]iuni taxabile, opera]iuni scutite cu drept
de deducere, opera]iuni neimpozabile \n Romånia, dar care ar da drept de deducere \n situa]ia \n
care ar fi realizate \n Romånia, precum [i anumite categorii de opera]iuni neimpozabile care totu[i
dau drept de deducere.

Din acest motiv, \n practic`, numai persoanele \nregistrate normal \n scopuri de TVA, au, \n
principiu, drept de deducere a taxei aferente achizi]iilor, inclusiv pentru achizi]iile efectuate \nainte
de \nregistrare, \n anumite condi]ii.

|n cazul \n care r`spunsul la \ntrebarea 2 este acela c` deducerea TVA \n Romånia este solicitat`
de o persoan` impozabil` care nu este exclus` de la dreptul de deducere a taxei aferente
achizi]iilor, se poate trece la pasul 3.
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3. Se verific` dac` sunt \ndeplinite condi]iile legale pentru deducerea TVA din perspectiva
destina]iei bunurilor

Sfera de aplicare a deducerii TVA-ului aferent achizi]iilor
Orice persoan` impozabil` are dreptul s` deduc` TVA-ul aferent achizi]iilor, dac` bunurile [i/sau
serviciile achizi]ionate sunt destinate realiz`rii de opera]iuni precum:
� opera]iuni taxabile;

� opera]iuni rezultate din activit`]i economice pentru care locul livr`rii/prest`rii se consider` ca
fiind \n str`in`tate, dac` taxa ar fi fost deductibil` \n cazul efectu`rii acestor opera]iuni \n
Romånia;

� opera]iuni scutite cu drept de deducere, precum exportul, livr`rile intracomunitare, livr`rile de
bunuri, transportul aferent unui export de bunuri [i altele asemenea;

� opera]iuni bancare [i de asigurare scutite, pentru care se poate exercita dreptul de deducere,
cånd clientul este stabilit \n afara Comunit`]ii sau cånd aceste opera]iuni sunt \n leg`tur`
direct` cu bunuri ce vor fi transportate \ntr-un stat din afara Comunit`]ii;

� transferul total sau par]ial de active, dac` taxa s-ar fi aplicat acestui transfer.

Dac` r`spunsul la \ntrebarea 3 este c` se \ndeplinesc condi]iile legale pentru deducerea TVA-ului
aferent achizi]iilor, atunci se poate trece la pasul 4.

4. Se verific` dac` exist` vreo excludere sau limitare a dreptului de deducere

4a: Exist` vreo excludere a dreptului de deducere?

Excludere de la dreptul de deducere - cadrul general
Implicit, nu se acord` dreptul de deducere a TVA-ului datorat sau achitat pentru bunurile sau
serviciile care nu vor fi utilizate \n scopul desf`[ur`rii activit`]ii economice a persoanei impozabile
care achizi]ioneaz` aceste bunuri [i servicii.

Totu[i, \n cazul \n care o persoan` impozabil` achizi]ioneaz` bunuri sau servicii pe care, \n
momentul achizi]ion`rii, inten]ioneaz` s` le foloseasc` \n scopul desf`[ur`rii activit`]ii sale
economice, TVA-ul achitat pentru achizi]iile respective este deductibil.

Dac`, ulterior, persoana schimb` destina]ia bunurilor, acestea urmånd a fi folosite \n scopuri
personale sau \n scopuri care nu au leg`tur` cu activitatea economic`, opera]iunea va fi tratat`
ca o livrare [i respectiv o prestare c`tre sine; \n cazul bunurilor mobile corporale sau \n cazul
bunurilor imobile, taxa dedus` va fi ajustat` corespunz`tor.

|n plus, nu este permis` deducerea TVA-ului aferent achizi]iilor efectuate de o persoana impozabil`
a c`rei activitate economic` const` exclusiv \n opera]iuni scutite f`r` drept de deducere, precum
serviciile de \ngrijire medical`, \nv`]`månt, asisten]` social` [i altele asemenea.
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|n sfår[it, dac` o persoan` impozabil` efectueaz` simultan opera]iuni cu drept de deducere [i
opera]iuni scutite f`r` drept de deducere, persona respectiv` va avea dreptul s` deduc` numai
TVA-ul aferent achizi]iilor utilizate pentru opera]iunile pentru care are drept de deducere. O astfel
de persoan` este numit` persoan` impozabil` “mixt`” (vezi schema de la pagina 4). Dac` utilizarea
bunurilor [i serviciilor achizi]ionate nu poate fi determinat` cu u[urin]`, exist` reguli speciale pentru
exercitarea dreptului de deducere.

Excluderea de la dreptul de deducere - prevederi specifice
Nu se acord` dreptul de deducere pentru:
� TVA-ul aferent achizi]iilor realizate de \ntreprinderile mici;
� TVA-ul aferent achizi]iilor de bunuri second-hand, opere de art`, obiecte de colec]ie [i antichit`]i

pentru a c`ror livrare furnizorul a aplicat regimul special;

� TVA-ul aferent achizi]iilor de bunuri [i servicii utilizate de agen]iile de turism pentru prestarea
serviciului unic pentru care se aplic` regimul special.

Mai mult, este explicit exclus dreptul de deducere pentru taxa datorat` sau achitat`:

� de o persoan` \n numele [i \n contul altei persoane;

� pentru achizi]iile de b`uturi alcoolice [i produse din tutun, cu excep]ia cazului \n care aceste
produse sunt destinate revånz`rii sau pentru a fi utilizate pentru prest`ri de servicii.

4b: Exist` vreo limitare a dreptului de deducere?

O persoan` impozabil` cu regim mixt este o persoan` impozabil` care efectueaz` atåt livr`ri de
bunuri [i/sau prest`ri de servicii care dau drept de deducere, cåt [i livr`ri de bunuri [i/sau prest`ri
de servicii care nu dau drept de deducere.

|n acest caz, o astfel de persoan` impozabil` va avea un drept limitat de deducere a TVA (vezi
pag. 6-7).

Dac` r`spunsul la \ntrebarea 4a este negativ, atunci putem trece la pasul 5.

5. Se verific` dac` sunt \ndeplinite condi]iile legale pentru deducerea TVA-ului aferent
achizi]iilor

Pentru exercitarea dreptului de deducere, persoana impozabil` trebuie s`:

� de]in` o factur` care con]ine informa]iile prev`zute de lege;

� \n anumite situa]ii specifice (cånd pentru achizi]iile sale persoana impozabil` este
obligat` la plata taxei prin mecanismul tax`rii inverse) trebuie s` de]in` o
factur` sau, dup` caz, o autofactur`, [i s` \nregistreze taxa ca
[i tax` colectat` \n decontul s`u de TVA;
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� pentru taxa achitat` pentru importul de bunuri, s` de]in` o declara]ie vamal` de import care
s` men]ioneze persoana impozabil` ca importator al bunurilor din punct de vedere al TVA [i
care s` men]ioneze taxa datorat`;

� pentru taxa datorat` pentru importul de bunuri \n regim de amånare a pl`]ii, s` de]in` o
declara]ie vamal` de import care s` men]ioneze persoana impozabil` ca importator al bunurilor
din punct de vedere al TVA [i s` \nregistreze taxa ca [i tax` colectat` \n decontul s`u de
TVA;

� pentru taxa datorat` pentru o achizi]ie intracomunitar` de bunuri, s` de]in` o factur` sau, dup`
caz, o autofactur` [i s` \nregistreze taxa ca [i tax` colectat` \n decontul s`u de TVA;

� pentru taxa datorat` pentru o achizi]ie intracomunitar` asimilat`, s` de]in` o autofactur` [i s`
\nregistreze taxa ca [i tax` colectat` \n decontul de TVA.

Dac` sunte]i \n posesia tuturor documentelor solicitate [i a]i \ndeplinit toate cerin]ele men]ionate
mai sus, ve]i avea drept de deducere a TVA total sau par]ial.
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Se datoreaz` TVA-ul pentru opera]iunea
respectiv`?

DA

DA

DA

DANU

NU

NU

NU

NU

DA

DA

Nu exist` TVA deductibil

Beneficiarul are dreptul de deducere? Nu exist` TVA deductibil

Este TVA-ul deductibil?
(condi]ii legale cu privire la

destina]ia bunului)
Nu exist` TVA deductibil

Exist` vreo excludere? Nu exist` TVA deductibil

Exist` vreo limitare? Deducere limitat`

Nu exist` TVA deductibil

DA
TVA deductibil integral
TVA deductibil par]ial

Schem` recapitulativ`

Sunt \ndeplinite condi]iile formale?
(documente justificative)



Regulile pentru deducerea TVA de c`tre persoanele impozabile cu regim mixt

1. Principiu

Dreptul de deducere al unei persoane impozabile cu regim mixt se determin` dup` cum urmeaz`.

Prima regul` de aplicat

� Dac` TVA-ul este aferent achizi]iilor de bunuri [i servicii destinate exclusiv desf`[ur`rii de
opera]iuni care dau drept de deducere, atunci acest TVA este \n \ntregime deductibil.

� Dac` TVA-ul este aferent achizi]iilor de bunuri [i servicii destinate exclusiv desf`[ur`rii de
opera]iuni care nu dau drept de deducere, atunci acest TVA nu este deductibil.

A doua regul` de aplicat

Dac` destina]ia bunurilor [i serviciilor achizi]ionate nu este cunoscut` sau este imposibil de
determinat, TVA-ul aferent se deduce pe baz` de pro-rata.

2. Care sunt regulile pentru calculul [i aplicarea pro-ratei?

Pro-rata este rezultatul sumei totale, f`r` TVA, dar incluzånd [i subven]iile direct legate de pre], a
opera]iunilor care permit exercitarea dreptului de deducere (TD), \mp`r]it` la suma total`, f`r`
TVA, a acelora[i opera]iuni men]ionate mai sus (TD) [i a opera]iunilor care nu permit exercitarea
dreptului de deducere (TND).

TD
Astfel, pro-rata se calculeaz` dup` formula

TD + TND
Exemplu:
Dac` TD este egal cu 270.000 [i TND este egal cu 30.000, atunci pro-rata este:

270.000
——————————*100 = 90 %

270.000 + 30.000

Pro-rata definitiv` este determinat` pentru un an calendaristic, fixat` ca procentaj [i rotunjit` la cifra
unit`]ilor imediat urm`toare.

Pro-rata aplicabil` provizoriu pentru un an este fie pro-rata determinat` definitiv pentru anul
precedent, fie o pro-rat` estimat` de persoana impozabil` pe baza opera]iunilor prev`zute a se
realiza \n anul calendaristic curent. Pro-rata aplicabil` provizoriu \n cursul anului se compar` cu
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pro-rata definitiv`, calculat` la finele anului pe baza opera]iunilor efectiv realizate. Diferen]a
reprezint` ajustarea taxei deduse, fie \n favoarea statului, fie \n favoarea persoanei impozabile.

Ajustarea deducerii pentru bunuri de capital

|n cazul bunurilor de capital, ajustarea deducerii este necesar` \ntrucåt trebuie avut \n vedere
faptul c` asemenea bunuri sunt, prin defini]ie, folosite de persoana impozabil` pentru un num`r
de ani [i c` deducerea TVA-ului aferent acestor bunuri este permis` numai cu condi]ia ca aceste
bunuri s` fie folosite pentru opera]iuni care dau drept de deducere.

a. Bunuri de capital - defini]ie
Bunurile de capital reprezint`:
� toate activele corporale fixe;

� opera]iunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv repara]iile sau
lucr`rile de \ntre]inere a acestor active, a c`ror valoare dep`[e[te 20% din valoarea bunului
imobil.

Ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital.

b. Perioadele de ajustare
1. 5 ani pentru bunurile de capital, altele decåt bunurile imobile;
2. 20 de ani pentru bunurile imobile, precum [i pentru transformarea sau modernizarea

acestora, dac` aceste lucr`ri dep`[esc 20% din valoarea bunului imobil.

Perioada de ajustare \ncepe:
a) de la data de 1 ianuarie a anului \n care bunurile au fost achizi]ionate sau fabricate, pentru

bunurile de capital men]ionate la pct. b1, achizi]ionate sau fabricate, \ncepånd cu data
ader`rii;

b) de la data de 1 ianuarie a anului \n care bunurile sunt folosite prima dat`, pentru bunurile
de capital men]ionate la pct. b2, care sunt construite, [i se efectueaz` pentru suma
integral` a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pl`tit` sau
datorat` \nainte de data ader`rii, dac` anul primei utiliz`ri este anul ader`rii sau un alt an
ulterior anului ader`rii;

c) de la data de 1 ianuarie a anului \n care bunurile au fost achizi]ionate, pentru bunurile de
capital men]ionate la pct. b2, care sunt achizi]ionate, [i se efectueaz` pentru suma
integral` a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pl`tit` sau
datorat` \nainte de data ader`rii, dac` formalit`]ile legale pentru transferul
titlului de proprietate de la vånz`tor la cump`r`tor s-au \ndeplinit \n
anul ader`rii sau \ntr-un an ulterior anului ader`rii;



d) de la data de 1 ianuarie a anului \n care bunurile sunt folosite pentru prima dat` dup`
transformare sau modernizare, pentru transform`rile sau moderniz`rile bunurilor de capital
men]ionate la pct. b2, a c`ror valoare este de cel pu]in 20% din valoarea total` a bunului
imobil transformat sau modernizat, [i se efectueaz` pentru suma taxei deductibile aferente
transform`rii sau moderniz`rii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei
transform`ri sau moderniz`ri, pl`tit` ori datorat` \nainte de data ader`rii, dac` anul primei
utiliz`ri dup` transformare sau modernizare este anul ader`rii sau un an ulterior ader`rii.

c. Metode de ajustare

Ajustarea taxei deductibile se efectueaz`:

� anual, pentru o cincime din taxa dedus` ini]ial, pentru cele care au perioada de ajustare de
5 ani sau

� anual, pentru o dou`zecime din taxa dedus` ini]ial, pentru cele care au perioada de ajustare
20 de ani sau

� o singur` dat` pentru \ntreaga perioad` de ajustare r`mas`, \n cazurile prev`zute de lege.

Ajustarea taxei deductibile poate fi \n favoarea Statului, dar [i \n favoarea persoanei impozabile.

d. Cazuri

Ajustarea bunurilor de capital se realizeaz` \n urm`toarele situa]ii:

1. Bunul de capital este folosit de persoana impozabil`:
� integral sau par]ial pentru alte scopuri decåt activitatea sa economic`;

� pentru realizarea de opera]iuni care nu dau drept de deducere a taxei;

� pentru realizarea de opera]iuni pentru care taxa este deductibil` \ntr-o m`sur` diferit` fa]` de
deducerea ini]ial`.

Metoda
Ajustarea se efectueaz` o singur` dat` pentru \ntreaga perioad` de ajustare r`mas`, incluzånd
anul \n care apare modificarea destina]iei de utilizare.

Exemplu:
O persoan` impozabil` cump`r` un utilaj la data de 15 decembrie 2007 la pre]ul de 7.140 RON
cu TVA (19% = 1.140 RON). Aceasta deduce 1.140 RON. Pe 2 februarie 2009, persoana
impozabil` \[i \nceteaz` activitatea economic` cu drept de deducere, dar continu` cu o activitate
economic` f`r` drept de deducere.
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Rezolvare:
� Anul 1 (2007) este luat \n considerare

� Anul 2 (2008) este luat \n considerare

� Pierderea dreptului de deducere a taxei apare \n anul 3 (nu este luat \n considerare)

Ajustarea \n favoarea statului: 1.140 RON x 3/5 = 684 RON

2. Apar modific`ri ale elementelor folosite la calculul taxei deductibile.

Metoda
Ajustarea se face pentru o cincime sau o dou`zecime din taxa dedus` ini]ial, pentru fiecare an \n
care apar modific`ri ale taxei deduse. Este o ajustare specific` persoanelor impozabile cu regim
mixt care au aplicat pro-rata de deducere la achizi]ia unui bun de capital.

Exemplu:
O persoan` impozabil` cu regim mixt cump`r` un utilaj (\n scopul folosirii acestuia atåt pentru
opera]iuni care dau drept de deducere, cåt [i pentru opera]iuni care nu dau drept de deducere) la
data de 1 noiembrie 2008 la pre]ul de 6.000 RON, plus 19% TVA, \n valoare de 1.140 RON.
Pro-rata definitiv` pentru anul 2007 a fost de 40% [i o va folosi ca [i pro-rat` provizorie pentru anul
2008, deducånd 40% din 1.140 RON, respectiv, 456 RON.

Ajustarea aferent` primului an (2008)
Pro-rata definitiv` calculat` pe baza opera]iunilor din anul 2008 este 30%. Luånd \n considerare
aceast` propor]ie, persoana impozabil` are dreptul s` deduc` numai 342 RON (30% din 1.140
RON) [i trebuie s` pl`teasc` diferen]a c`tre bugetul de stat, respectiv, 114 RON (456 - 342 =
114).

Aceast` ajustare prive[te \ntreaga sum` dedus` provizoriu ini]ial [i, prin urmare, acoper` [i
ajustarea aferent` primei cincimi din taxa dedus` ini]ial pentru bunuri de capital.

Ajust`rile de efectuat pentru anii urm`tori: metod`
Ajust`rile pentru anii 2009, 2010, 2011 [i 2012 se vor referi de aceast` dat` numai la o cincime
din sum`, avånd \n vedere c`:

� TVA-ul deductibil se \mparte la 5, respectiv 1.140 : 5 = 228

� TVA-ul efectiv dedus \n baza pro-ratei definitive pentru prima perioad` se \mparte la råndul sau
la 5, respectiv 342 : 5 = 68,4

� Rezultatul lui 228 \nmul]it cu pro-rata definitiv` pentru fiecare dintre perioadele urm`toare
se va compara apoi cu 68,4

� Diferen]a rezultat` va constitui ajustarea deducerii fie \n
favoarea statului, fie a persoanei impozabile.



Ajustarea pentru anul 2 (2009)

Pro-rata definitiv` pentru anul 2009 este de 50%:

� Deducere autorizat`: 228 x 50% = 114

� Deja dedus: 68,4

� Deducerea suplimentar` permis`: 114 - 68,4 = 45,6

Ajustarea pentru anul 3 (2010)

Pro-rata definitiv` pentru anul 2010 este de 20%:

� Deducere autorizat`: 228 x 20% = 45,6

� Deja dedus: 68,4

� Ajustare \n favoarea statului: 68,4 - 45,6 = 22,8

Ajustarea pentru anul 4 (2011)

Pro-rata definitiv` pentru anul 2011 este de 25%:

� Deducere autorizat`: 228 x 25% = 57

� Deja dedus: 68,4

� Ajustare \n favoarea statului: 68,4 - 57 = 11,4

Ajustarea pentru anul 5 (2012)

Pro-rata definitiv` pentru anul 2012 este de 70%:

� Deducere autorizat`: 228 x 70% = 159,6

� Deja dedus: 68,4

� Deducerea suplimentar` permis`: 159,6 - 68,4 = 91,2

Ajustarea pentru anul 6 [i urm`torii

Orice modific`ri ale pro-ratei \n anii ulteriori nu vor mai influen]a deducerile efectuate pentru acest
utilaj.
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3. Un bun de capital al c`rui drept de deducere a fost limitat total sau par]ial face obiectul
unei livr`ri pentru care taxa este deductibil`.

Metoda
Ajustarea este efectuat` o singur` dat` pentru \ntreaga perioad` de ajustare r`mas`, incluzånd
anul \n care apare obliga]ia ajust`rii, [i este de pån` la o cincime sau o dou`zecime pe an din
valoarea taxei nededuse pån` la momentul ajust`rii.

Totu[i, deducerea suplimentar` permis` este limitat` la valoarea bazei impozabile a livr`rii sau a
livr`rii c`tre sine a bunului, \nmul]it` cu cota de TVA aplicabil` vånz`rii.

Exemplu:
O persoan` impozabil` cump`r` un utilaj la data de 15 decembrie 2007 la pre]ul de 7.140 RON
cu TVA inclus (19% = 1.140 RON). Utilajul este folosit pentru activitatea sa economic` (60%) [i
pentru scopuri personale (40%). Prin urmare, deduce numai 684 RON (456 RON nu sunt dedu[i).
La 2 septembrie 2009, vinde utilajul pentru suma de 1.200 RON + 228 RON (TVA 19%).

Rezolvare:
� Anul 1 (2007) este luat \n considerare

� Anul 2 (2008) este luat \n considerare

� Obliga]ia ajust`rii apare \n anul 3 (nu este luat \n considerare)

Ajustare \n favoarea persoanei impozabile: 456 RON (TVA-ul nededus ini]ial) x 3/5 = 273,6 RON
limitat` la 1.200 RON x 19% = 228 RON.

4. Bunul de capital \[i \nceteaz` existen]a, cu excep]ia cazurilor \n care:

� Se dovede[te c` bunul de capital a f`cut obiectul unei livr`ri pentru care taxa este deductibil`

sau

� bunul de capital a fost distrus.

Metoda
Ajustarea este efectuat` o singur` dat` pentru \ntreaga perioad` de ajustare r`mas`, incluzånd
anul \n care apare obliga]ia ajust`rii, [i este de pån` la o cincime sau o dou`zecime pe an din
valoarea taxei deduse ini]ial.
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Exemplu:
|n situa]ia \n care \n cursul perioadei de ajustare expir` contractul de \nchiriere, leasing,
concesionare sau orice alt tip de contract prin care bunul imobil sau o parte a acestuia a fost pus
la dispozi]ia altei persoane [i bunul de capital este restituit proprietarului, se consider` c` bunul
de capital \[i \nceteaz` existen]a \n cadrul activit`]ii economice a persoanei impozabile care a
utilizat bunul respectiv, taxa pe valoarea ad`ugat` deductibil` aferent` opera]iunilor de transformare
sau modernizare efectuate de persoana care a utilizat bunul, se ajusteaz` o singur` dat` pentru
\ntreaga perioad` de ajustare r`mas`, incluzånd anul \n care bunul este restituit proprietarului.

e. Obliga]ii de raportare speciale cu privire la ajustarea dreptului de deducere

Persoana impozabil` trebuie s` p`streze un registru al bunurilor de capital care fac obiectul ajust`rii
taxei deductibile, care s` permit` controlul taxei deductibile [i al ajust`rilor efectuate.

Acest registru trebuie p`strat pe o perioad` care \ncepe din momentul \n care taxa aferent`
achizi]iei bunurilor de capital devine exigibil` [i se \ncheie la 5 ani dup` expirarea perioadei \n care
se poate solicita ajustarea deducerii.

Orice alte \nregistr`ri, documente [i jurnale privind bunurile de capital trebuie p`strate pentru
aceea[i perioad`.



In 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



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.

Data public`rii: Aprilie 2008

Pentru informa]ii [i sesiz`ri legate de proiectele PHARE, contacta]i cfcu.phare@mfinante.ro

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


