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Aceast` bro[ur` prezint` m`surile adoptate de Romånia pentru a simplifica regulile cu privire la
livrarea intracomunitar` asimilat` din Romånia \ntr-un alt stat membru UE (transfer) [i la achizi]ia
intracomunitar` asimilat` \n Romånia.

Romånia aplic` m`suri de simplificare pentru:
I. opera]iunile pluripartite din Comunitate, legate de lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale;
II. refuzurile [i retururile de bunuri \n spa]iul comunitar;
III. bunurile våndute \n regim de consigna]ie [i din stocuri la dispozi]ia clientului;
IV. bunurile transmise \n vederea test`rii sau a verific`rii conformit`]ii.

I. M`suri de simplificare pentru opera]iunile pluripartite din Comunitate, legate de
lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale

FOARTE IMPORTANT!
De regul`, atunci cånd bunurile provin din alt Stat Membru [i sunt supuse \n Romånia unor lucr`ri
de prelucrare sau altor lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale, serviciile nu sunt impozabile \n
Romånia, dac` beneficiarul transmite un cod valabil de TVA din alt Stat Membru [i bunurile sunt
transportate direct \n afara Romåniei, f`r` alte opriri temporare la alte persoane care s` efectueze
prelucr`ri suplimentare.

Singura situa]ie \n care beneficiarul acestor prest`ri nu va fi obligat s` se \nregistreze \n scopuri de
TVA \n Romånia este cea \n care bunurile sunt transportate \napoi \n statul din care au provenit.
|n acest caz, din punctul de vedere al circula]iei bunurilor, se consider` c` \n Romånia nu are loc
o achizi]ie intracomunitar` asimilat`.

Totu[i, m`surile de simplificare derog` de la aceste reguli, dac` urm`toarele condi]ii sunt \ndeplinite:
a) contractorul principal:

1. este \nregistrat \n Statul s`u Membru \n scopuri de TVA;
2. nu are un cod de \nregistrare \n scopuri de TVA \n Statul Membru \n care sunt realizate

efectiv lucr`rile asupra bunurilor mobile corporale;
3. transmite codul s`u de \nregistrare \n scopuri de TVA p`r]ii/p`r]ilor cocontractante;

b) ceilal]i operatori economici implica]i sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;
c) produsele prelucrate se vor \ntoarce \n Statul Membru al contractorului principal.
|n scopul aplic`rii m`surilor de simplificare, nu se consider` loc de sosire locul unei opriri provizorii
\n vederea efectu`rii anumitor lucr`ri asupra bunurilor, dar se va considera c` locul de sosire este
\ntotdeauna Statul Membru al contractorului principal. |n acest fel, se m`re[te, practic, num`rul
persoanelor care pot interveni efectuånd lucr`ri asupra acestor bunuri \n Romånia [i care pot s` nu
impoziteze \n Romånia serviciile facturate c`tre beneficiar. Exist` chiar [i situa]ia \n care o vånzare
de bunuri efectuat` de un vånz`tor din Romånia va fi considerat` drept livrare intracomunitar`, de[i
bunurile nu sunt transportate direct \n alt Stat Membru, dac` bunurile sunt transportate ini]ial tot \n
Romånia, la destina]ia indicat` de contractorul principal, \n vederea prelucr`rii de c`tre o alt`
persoan`. |n mod obi[nuit, f`r` aplicarea m`surilor de simplificare, nu poate fi considerat` livrare
intracomunitar` vånzarea de bunuri \n Romånia c`tre o persoan` din str`in`tate [i care apoi sunt
date spre prelucrare tot \n Romånia.

Pe scurt, m`surile de simplificare se refer` atåt la situa]iile \n care un contractor nestabilit
\n Romånia nu va fi obligat s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n Romånia,
cåt [i la situa]iile \n care mai mul]i prestatori din Romånia nu vor
impozita \n Romånia serviciile facturate c`tre acela[i
contractor sau un vånz`tor din
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Romånia va aplica scutirea de TVA specific` livr`rilor intracomunitare pentru bunurile cump`rate de
un contractor nestabilit \n Romånia care trimite bunurile spre prelucarare pe teritoriul Romåniei.

A. Situa]ii \n care nu se aplic` m`suri de simplificare

1. Bunuri transportate din Romånia c`tre alt stat membru UE, pentru procesare, [i care nu
sunt reexpediate \n Romånia dup` procesare

|n aceast` situa]ie, au loc dou` opera]iuni:

(i) Transfer de bunuri:
Dac`, dup` prelucrare, bunurile nu sunt reexpediate \n Romånia, ci sunt livrate de clientul lucr`rilor
\n cel`lalt Stat Membru, sunt exportate sau livrate \n alt Stat Membru decåt Romånia, \n principiu,
clientul din Romånia trebuie s` transfere materiile prime \n Statul Membru \n care a avut loc
procesarea. Transferul din Romånia va fi scutit de TVA, dac` persoana din Romånia care a efectuat
aceast` livrare intracomunitar` asimilat` este \nregistrat` \n scopuri de TVA \n alt Stat Membru.
Concomitent, va realiza o achizi]ie intracomunitar` asimilat` \n cel`lalt Stat Membru (\n care are loc
procesarea). Din aceste motive, clientul din Romånia trebuie s` se \nregistreze \n scopuri de TVA
\n Statul Membru \n care are loc procesarea.

(ii) Serviciu de procesare:
Locul serviciului de procesare este, \n acest caz, cel`lalt Stat Membru, iar persoana obligat` la
plata TVA este, \n principiu, prestatorul. Dac` \ns` bunurile p`r`sesc statul \n care a avut loc
procesarea, iar clientul comunic` un cod de TVA din Romånia, locul serviciului va fi Romånia, iar
persoana obligat` la plata TVA va fi clientul din Romånia. |n fapt, \n acest caz, beneficiarul poate
s` comunice un cod din orice alt Stat Membru [i va fi obligat la plata TVA \n statul respectiv.

2. Bunuri transportate din alt stat membru UE \n Romånia, pentru procesare, [i care nu
sunt reexpediate \n statul de origine dup` procesare

|n aceast` situa]ie, au loc dou` opera]iuni:

(i) Achizi]ie intracomunitar` asimilat`:
Dac`, dup` procesare, bunurile nu revin \n cel`lalt Stat Membru, ci sunt livrate de c`tre client \n
Romånia, sunt exportate sau sunt livrate \n alt Stat Membru decåt cel al clientului, clientul din cel`lalt
Stat Membru trebuie s` transfere materiile prime \n Romånia, unde a avut loc procesarea.
Clientul trebuie s` efectueze o livrare intracomunitar` asimilat` care, \n principiu, este scutit` de TVA
\n cel`lalt Stat Membru. Concomitent, va realiza [i o achizi]ie intracomunitar` asimilat` \n Romånia
(unde are loc procesarea), pentru care este persoana obligat` la plata TVA. Din aceste motive,
clientul trebuie s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n Romånia.

(ii) Serviciu de procesare:
Locul serviciului de procesare este, \n acest caz, Romånia, iar persoana obligat` la plata TVA este,
\n principiu, prestatorul. Dac` \ns` bunurile p`r`sesc Romånia, dup` procesare, iar clientul comunic`
un cod de TVA din orice alt Stat Membru decåt Romånia, locul serviciului va fi statul care a emis
acest cod, \n Romånia fiind neimpozabil.

B. Cazuri \n care se aplic` m`suri de simplificare

Cazul 1
Date ini]iale:
� A (contractor principal), persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA \n Statul Membru

2 (SM2), cump`r` materiale de la B din Statul Membru 1 (SM1).
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� A dispune trimiterea bunurilor c`tre C \n SM1 pentru procesare.
� Produsele finite sunt trimise de la C din SM1 c`tre A din SM2.
� A le comunic` lui B [i lui C codul s`u de TVA din SM2.

Statul Membru 1 (SM1) Statul Membru 2 (SM2)

Livrare de bunuri

Materiale

Prestare de servicii

Transport de produse finite

Rezolvare, cu m`suri de simplificare:
� Livrare de materiale de la B la A: se consider` c` B efectueaz` o livrare intracomunitar` scutit`

\n SM1, iar A o achizi]ie intracomunitar` taxabil` \n SM2.
� Lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale efectuate de C \n beneficiul lui A, bunurile procesate

fiind transportate \n afara SM1: prestarea de servicii de c`tre C are loc \n SM2 (adic` Statul
Membru care a emis codul de \nregistrare \n scopuri de TVA lui A, clientul lui C).

Dac` presupunem c` SM1 este Romånia, rezult` c`:
� B realizeaz`, aplicånd m`surile de simplificare, o livrare intracomunitar` scutit` c`tre A, de[i

bunurile nu p`r`sesc Romånia decåt dup` prelucrare. B va trebui s` justifice scutirea de TVA
a acestei livr`ri intracomunitare cu factur` pe care va \nscrie codul de TVA al lui A, cu
documentul de transport atunci cånd bunurile prelucrate vor p`r`si Romånia cu destina]ia SM2
[i contractul din care s` rezulte c` este o opera]iune multilateral` [i C are contract cu acela[i
contractor principal A.

� C va trebui s` \nregistreze bunurile \n Registrul bunurilor primite, iar dup` prelucrare va emite
factura c`tre A. Serviciile lui C vor fi neimpozabile \n Romånia [i se vor factura f`r` TVA, \ntrucåt
bunurile p`r`sesc Romånia dup` prelucrare [i C \nscrie pe factura codul de TVA din SM2 al
lui A.

� A nu va fi obligat s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n Romånia.

Dac` presupunem c` Romånia este SM2:
� A, contractorul principal, trebuie, \n primul rånd, s` verifice dac` SM1 aplic` m`surile de

simplificare, deoarece, \n caz contrar, va trebui s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n acel Stat
Membru. Dac` SM1 aplic` m`surile de simplificare, A nu va avea obliga]ia s` se \nregistreze
\n scopuri de TVA \n acel stat.

� A va declara \n Romånia o achizi]ie intracomunitar` a materiilor prime cump`rate de la B, de[i
bunurile vor sosi \n Romånia dup` prelucrare.

� A va ]ine un Registru al nontransferurilor \n care va \nscrie bunurile cump`rate [i date spre
prelucrare \n SM1.

� La primirea facturii pentru prestare de servicii emis` de C, serviciul fiind impozabil \n Romånia,
A va calcula taxa aferent` [i o va \nscrie \n decontul de TVA ca tax` colectat` [i ca tax`
deductibil`.

� La sosirea bunurilor prelucrate \n Romånia se va desc`rca \n Registrul
nontransferurilor.
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Cazul 2
Date ini]iale:
� A (contractorul principal), persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA \n Statul Membru

2 (SM2), cump`r` materiale de la B din Statul Membru 1 (SM1).
� A dispune trimiterea bunurilor c`tre C din Statul Membru 3 (SM3), pentru procesare.
� Produsele finite sunt trimise de la C din SM3 c`tre A din SM2.
� A le comunica lui B [i C codul s`u de \nregistrare \n scopuri de TVA din SM2.

Statul Membru 1 (SM1) Statul Membru 2 (SM2)

Livrare de bunuri

Materiale

Prestare de servicii

Transport de produse finite

Statul Membru 3 (SM3)

Rezolvare, cu m`suri de simplificare:
� Livrare de materiale de la B la A: se consider` c` B efectueaz` o livrare intracomunitar` scutit`

\n SM1 [i A o achizi]ie intracomunitar` taxabil` \n SM2.
� Lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale efectuate de C \n beneficiul lui A, dup` care bunurile

procesate sunt transportate \n afara SM3: prestarea de servicii de c`tre C are loc \n SM2 (adic`
Statul Membru care a acordat codul de \nregistrare \n scopuri de TVA lui A, clientul lui C).

Dac` presupunem c` Romånia este SM1:
� B efectueaz` o livrare intracomunitar` care, chiar [i f`r` aplicarea m`surilor de simplificare,

este scutit`, fiind \ndeplinite cele dou` condi]ii de baz`: A a transmis codul s`u de TVA din SM2
[i bunurile au fost transportate \n alt Stat Membru (SM3).

� Din punctul de vedere al lui A, nu se pune problema obliga]iei de a se \nregistra \n Romånia,
chiar [i f`r` m`suri de simplificare.

Dac` presupunem c` Romånia este SM3:
� C va trebui s` \nregistreze bunurile \n Registrul bunurilor primite, iar dup` prelucrare va emite

factura c`tre A. Serviciile lui C vor fi neimpozabile \n Romånia [i se vor factura f`r` TVA, \ntrucåt
bunurile p`r`sesc Romånia dup` prelucrare [i C \nscrie pe factur` codul de TVA din SM2 al
lui A. Din perspectiva lui C, chiar [i f`r` aplicarea m`surilor de simplificare, tratamentul fiscal
este acela[i.

� A transport` bunuri \n Romånia din SM1, iar dup` prelucrare bunurile sunt transportate \n SM2.
|n mod normal, ar fi trebuit s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n Romånia pentru a declara
achizi]ia intracomunitar` a bunurilor cump`rate din SM1 [i livrarea intracomunitar` asimilat`
(transferul) a bunurilor prelucrate din Romånia \n SM2. Prin aplicarea m`surilor de simplificare,
A nu va fi obligat s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n Romånia, dac` face dovada c` a
cumparat bunurile din SM1 \n vederea prelucr`rii \n Romånia, iar dup` prelucrare bunurile vor
transportate \n SM2.

Dac` presupunem c` Romånia este SM2:
� A, contractorul principal, trebuie, \n primul rånd, s` verifice dac` SM3 aplic` m`surile de

simplificare, deoarece, \n caz contrar, va trebui s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n acel Stat

B A
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Membru. Dac` SM3 aplic` m`surile de simplificare, A nu va avea obliga]ia s` se \nregistreze
\n scopuri de TVA \n acel stat, se va considera c` realizeaz` un nontransfer.

� A va declara \n Romånia o achizi]ie intracomunitar` a materiilor prime cumparate de la B (SM1),
de[i bunurile vor pleca \n SM3 pentru prelucrare, dup` care vor sosi \n Romånia.

� A va trebui s` ]in` un Registru al nontransferurilor \n care s` \nscrie bunurile transportate din
SM1 \n SM3, pentru prelucrare.

� La primirea facturii emise de C pentru serviciul prestat, serviciul fiind impozabil \n Romånia, A
va calcula TVA-ul aferent [i \l va \nscrie \n decontul de TVA ca tax` colectat` [i ca tax`
deductibil`.

� La sosirea bunurilor prelucrate \n Romånia, se va descarca \n Registrul nontransferurilor.

Cazul 3
Date ini]iale:
� A (contractorul principal), persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA \n Statul Membru

2 (SM2), transport` materiale lui B din Statul Membru 1 (SM1).
� B presteaz` servicii constånd \n lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale \n beneficiul lui A.
� Produsele semifinite sunt trimise lui C din SM1, pentru procesare, dup` care produsele finite

sunt trimise de la C din SM1 c`tre A din SM2.
� A le comunic` lui B [i C codul s`u de \nregistrare \n scopuri de TVA din SM2.

Statul Membru 1 (SM1) Statul Membru 2 (SM2)

Prestare de servicii

Materiale
Produse
semifinite Prestare de servicii

Transport de produse finite

Rezolvare, cu m`suri de simplificare:
� Transportul materialelor de la A din SM2 la B \n SM1: A efectueaz` un nontransfer de bunuri.
� Lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale efectuate de B \n beneficiul lui A, produsele semifinite

fiind apoi transportate de la B la C pentru o prelucrare suplimentar`: prestarea de servicii de
c`tre B [i C are loc \n SM2 (adic` Statul Membru care i-a acordat codul de \nregistrare \n
scopuri de TVA lui A, cod pe care acesta l-a transmis lui B [i lui C).

Dac` presupunem c` Romånia este SM1:
� B realizeaz` lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale, care au locul \n SM2, Statul Membru din

care A a comunicat cod de TVA. Numai prin aplicarea m`surilor de simplificare B poate factura
f`r` TVA, \ntrucåt bunurile nu sunt transportate direct \n afara Romåniei dup` prelucrare, ci la
loca]ia lui C, care va efectua o prelucrare suplimentar`. De[i se va scurge o perioad` de timp
pån` la ob]inerea de c`tre B a dovezii transportului produsului finit \n afara Romåniei, totu[i
acesta nu va fi obligat s` aplice TVA pentru serviciul facturat. |n acest sens, este necesar
s` se prevad` \n contract perioada de timp necesar` ob]inerii acestei dovezi.

� B va emite o factur` f`r` TVA c`tre A, men]ionånd c` opera]iunea
este neimpozabil` \n Romånia.
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� C realizeaz`, de asemenea, lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale care au locul \n SM2,
Statul Membru din care A a comunicat cod de TVA. {i f`r` aplicarea m`surilor de simplificare,
C va aplica acela[i tratament fiscal. Dac`, dup` prelucrarea realizat` de C, bunurile se \ntorc
la loca]ia lui B [i, de acolo, vor fi transportate \n afara Romåniei, atunci C va fi \n situa]ia
men]ionat` mai sus a lui B.

� C va emite o factur` f`r` TVA c`tre A, men]ionånd c` opera]iunea este neimpozabil` \n Romånia.
� Atåt B, cåt [i C, vor eviden]ia bunurile primite spre prelucrare \n Registrul bunurilor primite.
� A realizeaz` un nontransfer din Romånia atunci cånd transport` bunurile \n SM2, doar prin

aplicarea m`surilor de simplificare.

Dac` presupunem c` Romånia este SM2:
� A, contractorul principal, trebuie, \n primul rånd, s` verifice dac` SM1 aplic` m`surile de simplificare,

deoarece, \n caz contrar, va trebui s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n acel Stat Membru.
� A va ]ine un Registru al nontransferurilor \n care va \nscrie bunurile transportate din Romånia

[i date spre prelucrare \n SM1 lui B [i lui C.
� La primirea facturilor pentru prest`ri de servicii emise de B [i de C, serviciile fiind impozabile

\n Romånia, A va calcula TVA-ul aferent [i \l va \nscrie \n decontul de TVA ca tax` colectat` [i
ca tax` deductibil`.

� La sosirea bunurilor prelucrate \n Romånia, se va descarca \n Registrul nontransferurilor.

Este una din schemele de simplificare cel mai des \ntålnite. Dac`, \n Romånia, exist` mai mul]i
cocontractori, ace[tia vor putea considera c` serviciile sunt neimpozabile \n Romånia, dac` fiecare
parte cocontractant` va putea dovedi c` a facturat c`tre contractorul principal care a furnizat un cod
de TVA din alt Stat Membru [i c` produsul finit ob]inut \n urma unor prelucr`ri succesive a p`r`sit
Romånia. Desigur c` numai de la loca]ia uneia din p`r]ile cocontractante din Romånia produsul finit
va p`r`si Romånia, motiv pentru care este necesar s` existe o \n]elegere \ntre p`r]ile contractante,
astfel \ncåt fiecare s` fie \n m`sur` s` cunoasc` destina]ia pe care o va avea produsul finit [i s`
poat` s` prezinte dovada transportului acestuia \n afara Romåniei.

Cazul 4
Date ini]iale:
� A (contractorul principal), persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA \n Statul Membru

2 (SM2), transport` materiale din SM2 \n Statul Membru 1 (SM1), unde vor fi prelucrate de B.
� Dup` prelucrarea realizata de B, A dispune trimiterea bunurilor c`tre C din Statul Membru 3

(SM3), pentru o prelucrare suplimentar`.
� Produsele finite sunt trimise de la C din Statul Membru 3 c`tre A \n Statul Membru 2.
� A le comunic` lui B [i C codul s`u de \nregistrare \n scopuri de TVA din Statul Membru 2.

Statul Membru 1 (SM1) Statul Membru 2 (SM2)

Prestare de servicii

Materiale
Produse
semifinite

Prestare de servicii

Transport de produse finite

Statul Membru 3 (SM3)
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Rezolvare, cu m`suri de simplificare:
� Transportul materialelor de c`tre A din SM2 \n SM1: A efectueaz` un nontransfer de bunuri.
� Lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale efectuate de B \n beneficiul lui A, dup` care materialele

sunt transportate din SM1 \n SM3: prestarea de servicii de c`tre B \n SM1 are loc \n SM2 (adic`
Statul Membru care i-a acordat codul de \nregistrare \n scopuri de TVA lui A, cod pe care acesta
l-a transmis lui B).

Dac` presupunem c` Romånia este SM1:
� B va trebui s` \nregistreze bunurile \n Registrul bunurilor primite, iar dup` prelucrare va emite factura

c`tre A. Serviciile lui B vor fi neimpozabile \n Romånia [i se vor factura f`r` TVA, \ntrucåt bunurile
p`r`sesc Romånia dup` prelucrare [i B \nscrie pe factur` codul de TVA din SM2 al lui A. Din
perspectiva lui B, chiar [i f`r` aplicarea m`surilor de simplificare, tratamentul fiscal este acela[i.

� Deoarece A nu transport` bunurile \napoi \n SM2 dup` prelucrare, ci le transporta \n SM3, \n
mod normal, ar fi trebuit s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n Romånia pentru a declara
achizi]ia intracomunitar` a materialelor transportate din SM1 [i livrarea intracomunitar` asimilat`
(transferul) a bunurilor semiprelucrate din Romånia \n SM3. Prin aplicarea m`surilor de
simplificare, A nu va fi obligat s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n Romånia, se consider`
c` realizeaz` doar un nontransfer, dac` face dovada c`, dup` prelucrarea \n Romånia [i \n SM3,
bunurile vor fi transportate \n SM2. |n acest scop, A va ]ine \n SM2 un Registru al
nontransferurilor \n care va \nregistra transportul bunurilor \n SM2 [i \n SM3.

Dac` presupunem c` Romånia este SM3:
� C va trebui s` \nregistreze bunurile \n Registrul bunurilor primite, iar dup` prelucrare va emite

factura c`tre A. Serviciile lui C vor fi neimpozabile \n Romånia [i se vor factura f`r` TVA, \ntrucåt
bunurile p`r`sesc Romånia dup` prelucrare [i C \nscrie pe factur` codul de TVA din SM2 al
lui A. Din perspectiva lui C, chiar [i f`r` aplicarea m`surilor de simplificare, tratamentul fiscal
este acela[i.

� A realizeaz` un nontransfer din Romånia atunci cånd transport` produsele finite \n SM2, prin
aplicarea m`surilor de simplificare. F`r` aplicarea m`surilor de simplificare ar fi trebuit ca A s`
se \nregistreze \n scopuri de TVA \n Romånia pentru a declara achizi]ia intracomunitar` a
produselor semiprelucrate transportate din SM1 [i livrarea intracomunitar` asimilat` (transferul)
a bunurilor semiprelucrate din Romånia \n SM2.

Dac` presupunem c` Romånia este SM2:
� A, contractorul principal, trebuie, \n primul rånd, s` verifice dac` SM1 [i SM3 aplic` m`surile

de simplificare, deoarece, \n caz contrar, va trebui s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n acele
State Membre.

� Dac` SM1 [i SM3 aplic` m`surile de simplificare, A nu va avea obliga]ia s` se \nregistreze \n
scopuri de TVA \n acele State Membre, considerånd c` realizeaz` doar nontransferuri ale bunurilor.

� A va ]ine \n Romånia eviden]a bunurilor transportate succesiv din SM1 \n SM3 [i din SM3 \n
Romånia, cu ajutorul Registrului nontransferurilor.

� La primirea facturilor de prest`ri de servicii emise de B [i de C, serviciile fiind impozabile \n
Romånia, A va calcula TVA-ul aferent [i \l va \nscrie \n decontul de TVA, ca tax` colectat` [i
ca tax` deductibil`.

� La sosirea bunurilor prelucrate \n Romånia, se va desc`rca \n Registrul nontransferurilor.

Cazul 5
Date ini]iale:
� A (contractorul principal), persoan` impozabil` \nregistrat`

\n scopuri de TVA \n Statul Membru 2



(SM2), \i expediaz` materiale lui B din Statul Membru 1, pentru efectuarea unor lucr`ri de
prelucrare.

� B \i subcontracteaz` lucr`rile (integral sau par]ial) lui C din Statul Membru 1 (SM1).
� Produsul finit este trimis din SM1 lui A din SM2.
� A \i comunic` lui B codul s`u de \nregistrare \n scopuri de TVA din SM2;
� B \i comunic` lui C codul sau de inregistrare \n scopuri de TVA din SM1.

Statul Membru 1 (SM1) Statul Membru 2 (SM2)

Prestare de servicii

Materiale
Materiale Prestare

de servicii

Transport de produse finite

Rezolvare, cu m`suri de simplificare:
� Mutarea materialelor de la A din SM2 \n SM1: A efectueaz` un nontransfer de bunuri.
� Lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale efectuate de B \n beneficiul lui A, materialele fiind

transportate \n final din SM1 \n SM2: prestarea de servicii de c`tre B are loc \n SM2 (adic` Statul
Membru care i-a acordat codul de \nregistrare \n scopuri de TVA lui A, cod pe care acesta l-a
transmis lui B).

� Lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale efectuate de C \n beneficiul lui B: prestarea de servicii
de c`tre C are loc \n SM1 (adic` Statul Membru \n care lucr`rile se realizeaz` efectiv), nefiind
\ndeplinit` una din condi]ii, respectiv C factureaz` bunurile c`tre un client care nu-i comunic`
un cod de TVA din alt Stat Membru, chiar dac` ulterior bunurile prelucrate p`r`sesc Romånia.

� Transportul produselor finite din SM1 \n SM2: A efectueaz` un nontransfer de bunuri.

Dac` presupunem c` Romånia este SM1:
� B realizeaz` lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale care au locul \n SM2, statul membru din

care A a comunicat cod de TVA. Numai prin aplicarea m`surilor de simplificare, B poate factura
f`r` TVA, \ntrucåt bunurile nu sunt transportate direct \n afara Romåniei dup` prelucrare, ci la
loca]ia lui C, care va efectua o prelucrare suplimentar`. De[i se va scurge o perioad` de timp
pån` la ob]inerea de c`tre B a dovezii transportului produsului finit \n afara Romåniei, totu[i
acesta nu va fi obligat s` aplice TVA pentru serviciul facturat. |n acest sens este necesar s` se
prevad` \n contract perioada de timp necesar` ob]inerii acestei dovezi.

� B va emite o factur` f`r` TVA c`tre A, men]ionånd c` opera]iunea este neimpozabil` \n
Romånia.

� C, fiind subcontractorul lui B (a se observa c` nu are rela]ie contractual` cu contractorul
principal, A) realizeaz`, de asemenea, lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale care au locul
\n SM1, locul prest`rii efective.

� C va emite o factur` cu TVA c`tre B, chiar dac`, ulterior prelucr`rii, bunurile ar p`r`si Romånia
de la loca]ia sa sau ar fi transportate ini]ial la loca]ia lui B [i apoi ar fi transportate \n afara
Romåniei.

� Numai B are obliga]ia s` \nscrie bunurile \n Registrul bunurilor primite.
� A realizeaz` un nontransfer din Romånia atunci cånd transport` bunurile \n SM2, prin aplicarea

m`surilor de simplificare, avånd \n vedere c` acesta ar putea s` nu [tie c` exist` unul sau mai
mul]i subcontractori \n Romånia, care nu sunt angaja]i de A.
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Dac` presupunem c` Romånia este SM2:
� A va ]ine un Registru al nontransferurilor \n care va \nscrie materialele trimise spre prelucrare

\n SM1.
� La primirea facturii pentru prestare de servicii emise de B, serviciul fiind impozabil \n Romånia,

A va calcula TVA-ul aferent [i \l va \nscrie \n decontul de TVA, ca tax` colectata [i ca tax`
deductibil`.

� La sosirea bunurilor prelucrate \n Romånia, se va descarca \n Registrul nontransferurilor.

Cazul 6
Date ini]iale:
� A (contractorul principal), persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA \n Statul Membru

2 (SM2), \i expediaz` materiale lui B din Statul Membru 1 (SM1).
� B subcontracteaz` lucr`rile (integral sau par]ial) lui C din Statul Membru 3 (SM3), iar bunurile

circul` din SM1 \n SM3.
� Produsul finit este trimis direct din SM3 lui A din SM2.
� A \i comunic` lui B codul s`u de \nregistrare \n scopuri de TVA din SM2.
� B ii comunic` lui C codul s`u de \nregistrare \n scopuri de TVA din SM1.

Statul Membru 1 (SM1) Statul Membru 2 (SM2)

Prestare de servicii

Materiale
Materiale Prestare

de servicii

Transport de produse finite

Statul Membru 3 (SM3)

Rezolvare, cu m`suri de simplificare:
� Transportul materialelor de la A din SM2 \n SM1: A efectueaz` un nontransfer de bunuri \n

SM2.
� Lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale efectuate de B \n beneficiul lui A, materialele fiind

transportate din SM1 \n SM3: prestarea de servicii de c`tre B are loc \n SM2 (adic` Statul
Membru care i-a acordat codul de \nregistrare \n scopuri TVA lui A, cod pe care acesta l-a
transmis lui B).

� Transportul materialelor din SM1 \n SM3: A efectueaz` un nontransfer de bunuri \n SM1.
� Lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale efectuate de C \n beneficiul lui B: prestarea de servicii

de c`tre C (subcontractorul lui B) are loc \n SM1 (adic` Statul Membru care i-a acordat codul
de \nregistrare \n scopuri de TVA lui B, cod pe care acesta l-a transmis lui C).

� Transportul produselor finite din SM3 \n SM2: A efectueaz` un nontransfer de bunuri \n SM3.

Dac` presupunem c` Romånia este SM1:
� B realizeaz` lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale care au locul \n SM2, Statul Membru

din care A a comunicat cod de TVA. B va emite o factur` f`r` TVA c`tre A,
men]ionånd c` opera]iunea este neimpozabil` \n Romånia. {i f`r` aplicarea
m`surilor de simplificare, B poate factura f`r` TVA, \ntrucåt
bunurile sunt transportate direct \n afara Romåniei
dup` prelucrare.

B

C

A



� B va primi o factur` f`r` TVA de la C, subcontractorul s`u, c`ruia i-a transmis codul s`u de TVA
din Romånia. Va calcula TVA-ul aferent pe care-l va \nscrie ca tax` colectat` [i ca tax`
deductibil` \n decontul de TVA.

� B va eviden]ia bunurile \n Registrul bunurilor primite.
� A realizeaz` un nontransfer din Romånia \n SM3, unde bunurile vor fi transportate pentru o

prelucrare suplimentar`, la loca]ia lui C. De altfel, este singura situa]ie \n care este necesar`
aplicarea m`surilor de simplificare pentru acest caz, deoarece bunurile nu se \ntorc direct \n
SM2, ci ini]ial sunt transportate \n SM3. A nu va fi obligat s` se \nregistreze \n scopuri de TVA
\n Romånia pentru a declara achizi]ia intracomunitar` asimilat` a materialelor [i livrarea
intracomunitar` asimilat` (transferul) a produselor semifinite sau materialelor \n SM3.

Dac` presupunem c` Romånia este SM3:
� C, fiind subcontractorul lui B (a se observa ca nu are rela]ie contractual` cu contractorul

principal, A) realizeaz` lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale, care au locul \n SM1, Statul
Membru din care B a comunicat cod de TVA. C va emite o factura f`r` TVA c`tre B [i are
obliga]ia s` \nscrie bunurile \n Registrul bunurilor primite.

� A realizeaz` un nontransfer din Romånia atunci cånd transport` bunurile \n SM2, prin aplicarea
m`surilor de simplificare.

Dac` presupunem c` Romånia este SM2:
� A va ]ine un Registru al nontransferurilor \n care va \nscrie bunurile date spre prelucrare \n SM1.
� La primirea de c`tre A a facturii pentru prestare de servicii emis` de B, serviciul fiind impozabil

\n Romånia, va calcula TVA-ul aferent [i \l va \nscrie \n decontul de TVA, ca tax` colectat` [i
ca tax` deductibil`.

� La sosirea bunurilor prelucrate \n Romånia, se va descarca \n Registrul nontransferurilor.
� Nu este obligatorie \nscrierea \n Registrul bunurilor primite a bunurilor transportate din SM1 \n

SM3, deoarece A ar putea s` nu [tie ca exist` un subcontractor al lui B \n alt Stat Membru.
|n toate situa]iile, se va considera c` p`r]ile contractante din Romånia realizeaz` lucr`ri asupra
bunurilor mobile corporale, de[i vor \ncorpora \n produsul finit bunuri proprii. Nu se vor declara dou`
opera]iuni, respectiv o prestare de servicii pentru manoper` [i o livrare intracomunitar` pentru
bunurile \ncorporate. Se va declara numai o prestare de servicii, bunurile \ncorporate fiind \nscrise
\n situa]ii de lucr`ri [i contravaloarea lor fiind cuprins` \n valoarea prest`rii de servicii.

II. M`suri de simplificare pentru refuzurile [i retururile de bunuri \n spa]iul comunitar

Cazul 1
Dac` bunurile sunt livrate intracomunitar, dar nu sunt recep]ionate de beneficiar, se va considera
c` nu a avut loc nici livrarea intracomunitar` [i nici achizi]ia intracomunitar`.
Pot exista urm`toarele situa]ii:
� A din Statul Membru 1 (SM1) livreaz` intracomunitar bunuri lui B din Statul Membru 2 (SM2).

B refuz` m`rfurile [i nu le recep]ioneaz`. Bunurile sunt returnate \n SM1. Nici A [i nici B nu vor
declara o livrare, respectiv o achizi]ie intracomunitar`, de[i bunurile au fost transportate
dintr-un Stat Membru \n alt Stat Membru.

� A din SM1 livreaz` intracomunitar bunuri lui B din SM2. B refuz` m`rfurile [i nu le recep]ioneaz`.
Bunurile nu sunt returnate \n SM1, ci sunt våndute lui C din SM2 de c`tre A. |n aceast` situa]ie,
se consider` c` nu a avut loc o livrare/achizi]ie intracomunitar` \n rela]ia A-B, dar se va
considera c` are loc o livrare/achizi]ie intracomunitar` \n rela]ia A-C.

� A din SM1 livreaz` intracomunitar bunuri lui B din SM2. B refuz` m`rfurile [i nu le recep]ioneaz`.
Bunurile nu sunt returnate \n SM1, ci sunt våndute lui C din Statul Membru 3 (SM3) de c`tre
A. |n aceast` situa]ie, se consider` c` nu a avut loc o livrare/achizi]ie intracomunitar` \n rela]ia
A-B, dar se va considera c` are loc o livrare/achizi]ie intracomunitar` \n rela]ia A-C.
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Cazul 2
Dac` bunurile sunt livrate intracomunitar, sunt recep]ionate de beneficiar, dar, ulterior, beneficiarul
refuz` bunurile din diverse motive care nu au putut fi constatate cu ocazia recep]iei (vicii de calitate,
nerespectarea parametrilor din comand` etc.), atåt livrarea intracomunitar`, cåt [i achizi]ia
intracomunitar` vor fi anulate, total sau par]ial, de p`r]ile contractante. Aceast` anulare are loc \n
perioada fiscal` \n care beneficiarul refuz` bunurile [i furnizorul este obligat s` emit` o factura de
storno.
Pot exista urm`toarele situa]ii:
� A din SM1 livreaz` intracomunitar bunuri lui B din SM2. B declar` achizi]ia intracomunitar`, dar

ulterior refuz` m`rfurile. Bunurile sunt returnate \n SM1. A [i B vor anula livrarea, respectiv
achizi]ia intracomunitar` a bunurilor.

� A din SM1 livreaz` intracomunitar bunuri lui B din SM2. B declar` achizi]ia intracomunitar`, dar
ulterior refuz` m`rfurile. Bunurile nu sunt returnate \n SM1, ci sunt våndute de c`tre A lui C \n
SM2. A [i B vor anula livrarea, respectiv achizi]ia intracomunitara a bunurilor. Ulterior A va
declara o livrare intracomunitar` c`tre C, iar C va declara o achizi]ie intracomunitar`.

� A din SM1 livreaz` intracomunitar bunuri lui B din SM2. B declar` achizi]ia intracomunitar`, dar
ulterior refuz` m`rfurile. Bunurile nu sunt returnate \n SM1, ci sunt våndute de c`tre A lui C \n
SM3. A [i B vor anula livrarea, respectiv achizi]ia intracomunitar` a bunurilor. Ulterior A va
declara o livrare intracomunitar` c`tre C, iar C va declara o achizi]ie intracomunitar`.

De observat c` aplicarea m`surilor de simplificare are ca rezultat faptul c` A nu este obligat s` se
\nregistreze \n SM2, ca urmare a refuzului bunurilor. F`r` aplicarea m`surilor de simplificare, s-ar
considera c`, \n momentul refuzului, practic al anul`rii livr`rii intracomunitare, A realizeaz` un
transfer din SM1 \n SM2 [i, prin urmare, ar trebui s` se \nregistreze \n SM2, pentru a declara
achizi]ia intracomunitar` asimilat` care urmeaz` transferului. De asemenea, se evit` componenta
de facturare cu TVA a livr`rii ulterioare achizi]iei intracomunitare, \n cazul \n care bunurile ramån [i
sunt våndute \n SM2 c`tre un alt client (C \n exemplul nostru).
Operatorii economici din Romånia implica]i \n astfel de situa]ii trebuie s` [tie dac` Statul Membru
al cocontractantului aplic` acelea[i m`suri de simplificare, \n special atunci cånd sunt \n situa]ia
furnizorului. |n cazul \n care operatorii din Romånia sunt beneficiari, furnizorul poate aplica m`surile
de simplificare permise de Romånia, indiferent dac` \n Statul lor Membru nu se aplic` acelea[i
m`suri de simplificare.

III. M`suri de simplificare pentru bunuri vândute \n regim de consigna]ie [i stocuri puse la
dispozi]ia clientului

1. F`r` m`suri de simplificare
Cånd un bun este trimis din alt Stat Membru \n Romånia \n cadrul unui contract de consigna]ie,
furnizorul din acel Stat Membru trebuie s` efectueze o livrare intracomunitar` asimilat` cu plat`, \n
Statul Membru de plecare, [i o achizi]ie intracomunitar` asimilat`, \n Romånia, la momentul la care
bunurile sunt transportate \n Romånia.
Livrarea dintre furnizor [i consignatar intervine la momentul la care consignatarul livreaz` bunurile
clientului [i este o livrare intern`, pentru care se datoreaz` TVA \n Romånia.
Mai exist` [i situa]ia \n care furnizorul din alt Stat Membru transfer` regulat bunuri \ntr-un depozit
al clientului din Romånia pån` la momentul cånd cump`r`torul dore[te s` scoat` bunurile din
depozit. |n acest caz, furnizorul din acel Stat Membru trebuie s` efectueze o livrare intracomunitar`
asimilat` cu plat`, \n Statul Membru de plecare, [i o achizi]ie intracomunitar` asimilat`, \n
Romånia, la momentul la care bunurile sunt transportate \n Romånia. |n ambele
cazuri, furnizorul care transfer` bunurile trebuie s` solicite \nregistrarea
\n scopuri de TVA \n Romånia.
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2. Cu m`suri de simplificare
Pentru a evita \nregistrarea \n Romånia [i problemele practice legate de solicitarea \nregistr`rii \n
scopuri de TVA \n Romånia, se pot aplica m`suri de simplificare, dac` se indeplinesc cumulativ
urm`toarele condi]ii:
� consignatarul sau cump`r`torul bunurilor, \n cazul stocurilor la dispozi]ia clientului, sunt

\nregistra]i \n Romånia \n scopuri de TVA;
� Statul Membru de origine nu consider` mutarea acestor bunuri ca transfer sau aplic` un regim

de simplificare similar celui aplicat \n Romånia;
� consignatarul sau cump`r`torul bunurilor, \n cazul stocurilor la dispozi]ia clientului, din Romånia,

sunt cunoscu]i de c`tre furnizor atunci cånd bunurile sunt transportate din alt Stat Membru \n
Romånia.

Se consider` c` furnizorul nu a realizat o achizi]ie intracomunitar` asimilat` \n Romånia.
Livrarea de la furnizorul din alt Stat Membru c`tre consignatarul/cump`r`torul din Romånia este
considerat` o livrare intracomunitar` la momentul la care bunurile sunt puse la dispozi]ia
consignatarului/cump`r`torului, furnizorul trebuind s` le declare ca atare \n Statul Membru de
plecare.
Consignatarul/cump`r`torul din Romånia care prime[te bunurile efectueaz` o achizi]ie
intracomunitar` taxabil` \n Romånia la acel moment, pe care trebuie s` o declare ca atare \n
Romånia.

IV. M`suri de simplificare pentru bunuri trimise \n vederea verific`rii [i test`rii conformit`]ii

1. F`r` m`suri de simplificare
Cånd un bun este transportat \n Romånia din alt Stat Membru, \n cadrul unei astfel de vånz`ri
speciale, nu exist` un transfer \n Statul Membru de plecare [i nici o achizi]ie intracomunitar`
asimilat` \n Romånia ale propriilor bunuri.
Totu[i, furnizorul trebuie s` efectueze o livrare intracomunitar` asimilat` cu plat` \n Statul Membru
de plecare [i o achizi]ie intracomunitar` asimilat` \n Romånia la momentul vånz`rii/cump`r`rii
efective a bunurilor.
|n aceste cazuri, furnizorul care transfer` bunurile trebuie apoi s` solicite \nregistrarea \n scopuri de
TVA \n Romånia.

2. Cu m`suri de simplificare
Pentru a evita \nregistrarea \n Romånia [i problemele practice legate de solicitarea \nregistr`rii \n
scopuri de TVA \n Romånia \n leg`tur` cu achizi]iile intracomunitare taxabile \n Romånia, se poate
aplica sistemul de simplificare descris mai jos, cu condi]ia ca clientul s` fie \nregistrat \n scopuri de
TVA pentru opera]iunile sale.
La momentul vånz`rii bunurilor c`tre beneficiar, livrarea de la furnizorul din alt Stat Membru c`tre
clientul din Romånia se poate considera o livrare intracomunitar`, pe care furnizorul trebuie s` o
declare ca atare \n Statul Membru de plecare.
Clientul din Romånia poate efectua, \n acela[i timp, o achizi]ie intracomunitar` taxabil` \n Romånia,
pe care trebuie s` o declare ca atare \n Romånia.

Not`: |n situa]iile prezentate mai sus, dac` beneficiarul din Romånia are obliga]ia pl`]ii taxei pe
valoarea adaugat`, dar este \nregistrat numai pentru achizi]ii intracomunitare, va face plata efectiv`
a taxei la bugetul statului, pe baza decontului special de tax`.



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
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Colec]ia cuprinde urm`toarele titluri:
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