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ORDIN nr. 2.221 din 22 decembrie 2006
pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare cu 
privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevazute la art.
128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003  privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste 
operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor 
mobile corporale

EMITENT:      MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 29 decembrie 2006  

................................................................................

...............

  
  În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 208/2005  privind 
organizarea şi funcŃionarea Ministerului FinanŃelor Publice şi a AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 
în baza prevederilor art. 128 alin. (10) şi ale art. 130^1 alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare,

  ministrul finanŃelor publice emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
  Se aproba InstrucŃiunile de aplicare a mãsurilor de simplificare cu privire la
transferuri şi achiziŃii intracomunitare asimilate, prevãzute la art. 128 alin. 
(10) şi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003  privind Codul 
fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în ceea ce priveşte 
operaŃiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrãri asupra bunurilor 
mobile corporale, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul 
ordin.
    ART. 2
  Mãsurile de simplificare prevãzute în anexa au fost implementate ca urmare a 
unui acord între statele membre şi Comisia Europeanã, pentru a evita ca 
operatorii economici implicaŃi în operaŃiuni multilaterale/pluripartite în 
cadrul ComunitãŃii, legate de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale, sa se 
înregistreze în scopuri de TVA în mai multe state membre.
    ART. 3
  (1) Pentru a putea fi aplicate mãsurile de simplificare trebuie îndeplinite 
cumulativ urmãtoarele condiŃii în orice situaŃie:
  a) contractorul principal:
  1. este înregistrat în statul sau membru în scopuri de TVA;
  2. nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul membru în care 
sunt realizate efectiv lucrãrile asupra bunurilor mobile corporale;
  3. transmite codul sau de înregistrare în scopuri de TVA partii/pãrŃilor 
cocontractante;
  b) ceilalŃi operatori economici implicaŃi sunt persoane impozabile din 
perspectiva TVA şi produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru al 
contractorului principal;
  c) celãlalt stat membru sau celelalte state membre implicate accepta aplicarea
simplificarii.
  (2) În scopul aplicãrii mãsurilor de simplificare, nu se considera loc de 
sosire locul unei opriri provizorii în vederea efectuãrii anumitor lucrãri 
asupra bunurilor, dar se va considera ca locul de sosire este întotdeauna statul
membru al contractorului principal.
  (3) Prezentul ordin prevede şi tratamentul fiscal aplicabil în situaŃia în 
care statele membre implicate în astfel de tranzacŃii nu aplica mãsuri de 
simplificare.
    ART. 4
  Referirile la Codul fiscal din cuprinsul instrucŃiunilor prevãzute în anexa 
reprezintã trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adãugatã" al Legii nr. 
571/2003  privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 5
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  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 6
  Prezentul ordin intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

                       Ministrul finanŃelor publice,
                     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

  Bucureşti, 22 decembrie 2006.
  Nr. 2.221.

    ANEXA

                                INSTRUCłIUNI
             de aplicare a mãsurilor de simplificare cu privire
                la transferuri şi achiziŃii intracomunitare
               asimilate, prevãzute la art. 128 alin. (10) şi
             art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 
                   privind Codul fiscal, cu modificãrile
              şi completãrile ulterioare, în ceea ce priveşte
                 operaŃiunile pluripartite din Comunitate,
            legate de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale

  Cazuri în care se aplica mãsurile de simplificare

    ART. 1
  PRIMUL CAZ: PREZENTARE
  (1) O persoana impozabilã înregistratã în scopuri de TVA în statul membru 2 şi
numita în continuare A sau contractorul principal cumpara bunuri de la o alta 
persoana impozabilã din statul membru 1, numita în continuare B.
  (2) A dispune expedierea bunurilor cãtre alta persoana impozabilã din statul 
membru 1, numita în continuare C, în vederea prelucrãrii.
  (3) Dupã prelucrare, bunurile sunt expediate de C din statul membru 1 cãtre A 
din statul membru 2.
  (4) A furnizeazã lui B şi lui C codul sau de înregistrare în scopuri de TVA 
din statul membru 2.
*T*
     statul membru 1                       statul membru 2

    ┌HHHI Livrare de bunuri                     ┌HHHI
    J B ├HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH> J A J
    MH┬HO                                       MHHHO
      J                                          ^ ^
      J                                          J J
      J  Bunuri                                  J J
      J                                          J J
      J                                          J J
      v                                          J J
    ┌HHHI Prestare de servicii                   J J
    J C JHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHO J
    MHHHOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHO
          Transport de bunuri prelucrate
*ST*

    ART. 2
  Primul caz: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA fãrã aplicarea 
mãsurilor de simplificare
  (1) Livrarea bunurilor de la B la A: livrare ce are loc în statul membru 1 în 
care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. (a) din Codul fiscal 
sau conform echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru, iar B, în 
principiu, trebuie sa aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se 
transporta direct în statul membru 2.
  (2) Executarea lucrãrilor asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 1, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2 care a
acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, conform art. 133 alin. 
(2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal sau conform echivalentului sau
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din legislaŃia altui stat membru.
  (3) Atunci când, dupã prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din 
statul membru 1 în statul membru 2:
  a) A efectueazã un transfer în statul membru 1 conform art. 128 alin. (10) din
Codul fiscal sau conform echivalentului sau din legislaŃia altui stat membru, 
pentru care A trebuie sa se înregistreze în scopuri TVA în statul membru 1, iar 
acest transfer este scutit de TVA în condiŃiile art. 143 alin. (2) lit. d) din 
Codul fiscal sau conform echivalentului sau din legislaŃia altui stat membru;
  b) A efectueazã o achiziŃie intracomunitara asimilatã în statul membru 2 
conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului
sau din legislaŃia altui stat membru.
    ART. 3
  Primul caz: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare
  (1) Se considera ca B efectueazã o livrare intracomunitara de bunuri în statul
membru 1, cãtre A, în condiŃiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau conform
echivalentului sau din legislaŃia altui stat membru, care este scutitã de taxa 
în condiŃiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform 
echivalentului sau din legislaŃia altui stat membru.
  (2) Se considera ca A efectueazã o achiziŃie intracomunitara de bunuri în 
statul membru 2 în condiŃiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau conform 
echivalentului sau din legislaŃia altui stat membru.
  (3) Executarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 1 reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a
acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a 
transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta, din 
Codul fiscal sau conform echivalentului sau din legislaŃia altui stat membru.
  (4) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 se
considera nontransfer în statul membru 1 în condiŃiile art. 128 alin. (12) din 
Codul fiscal sau conform echivalentului sau din legislaŃia altui stat membru.
  (5) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 nu
se considera o achiziŃie intracomunitara asimilatã realizatã de A în statul 
membru 2 în condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) 
lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestor prevederi din 
legislaŃia altui stat membru.
    ART. 4
  Primul caz: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
  (1) Se considera ca B efectueazã o livrare intracomunitara de bunuri în 
România, prevãzutã la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutitã de taxa în 
condiŃiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Pentru a beneficia de 
scutire pentru livrarea intracomunitara de bunuri, B trebuie sa demonstreze ca 
produsele prelucrate au fost transportate din România în statul membru 2.
  (2) Executarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afarã României, 
reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat 
codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C,
conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal. Pentru
aplicarea mãsurilor de simplificare, C are obligaŃia de a tine un registru 
pentru bunurile primite.
  (3) Transportul produselor prelucrate realizat de A din România în statul 
membru 2 se considera nontransfer în România în condiŃiile art. 128 alin. (12) 
din Codul fiscal.
    ART. 5
  Primul caz: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
  (1) Se considera ca A efectueazã o achiziŃie intracomunitara de bunuri în 
România în condiŃiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal, la data la care 
bunurile sunt puse la dispoziŃia lui A de cãtre B în statul membru 1 şi se 
supune aceloraşi reguli şi formalitãŃi ca şi achiziŃia intracomunitara 
obişnuitã, dar transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul 
membru 1 în România nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în 
România în condiŃiile art. 128 alin. (12) şi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din 
Codul fiscal. A trebuie sa înregistreze miscarea bunurilor de la B la C în 
registrul sau de nontransferuri în România, precum şi primirea bunurilor 
prelucrate de la C.
  (2) Executarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
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beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate din statul membru 1 în
România, are loc în România conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima 
liniuta, din Codul fiscal.
    ART. 6
  CAZUL DOI: PREZENTARE
  (1) O persoana impozabilã înregistratã în scopuri de TVA în statul membru 2 şi
numita în continuare A sau contractor principal, cumpara bunuri de la o alta 
persoana impozabilã din statul membru 1 numita în continuare B.
  (2) A dispune expedierea bunurilor cãtre alta persoana impozabilã din statul 
membru 3, numita în continuare C, în vederea prelucrãrii.
  (3) Dupã prelucrare, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul 
membru 3 cãtre A, aflatã în statul membru 2.
  (4) A furnizeazã lui B şi C codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din 
statul membru 2.

*T*
    statul membru 1                J          statul membru 2
                                   J
                                   J
    ┌HHHI Livrare de bunuri        J            ┌HHHI
    J B ├HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH┼HHHHHHHHHHH J A J
    MH┬HO                          J            MHHHO
      J                            J             ^ ^
      ├HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHR             J J
      J    statul membru 3         J             J J
      J                            J             J J
      J                            J             J J
      v Bunuri                     J             J J
    ┌HHHI      Prestare de serviciiJ             J J
    J C JHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH┼HHHHHHHHHHHHHO J
    MHHHOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHO
          Transport de bunuri prelucrate
*ST*

    ART. 7
  Cazul doi: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA fãrã aplicarea 
mãsurilor de simplificare
  (1) Livrarea de bunuri de la B cãtre A are loc în statul membru 1, din care 
începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau 
echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru. Aceasta livrare 
intracomunitara este scutitã de taxa, conform art. 143 alin. (2) lit. a) din 
Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (2) A efectueazã o achiziŃie intracomunitara ce are loc în statul membru 3 
conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din 
legislaŃia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie sa se înregistreze în
scopuri de TVA în statul membru 3.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 3, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care 
a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a 
transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta, din 
Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (4) Atunci când, dupã prelucrare produsele prelucrate se transporta din statul
membru 3 în statul membru 2:
  a) A efectueazã un transfer din statul membru 3 în statul membru 2 conform 
art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia 
altui stat membru, iar pentru acesta A trebuie sa se înregistreze în scopuri de 
TVA în statul membru 3. Acest transfer este scutit de taxa, în condiŃiile art. 
143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din 
legislaŃia altui stat membru;
  b) A efectueazã o achiziŃie intracomunitara asimilatã în statul membru 2 
conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului 
acestuia din legislaŃia altui stat membru.
    ART. 8
  Cazul doi: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare
  (1) Se considera ca B efectueazã o livrare intracomunitara de bunuri din 
statul membru 1, cãtre A din statul membru 2 în condiŃiile art. 128 alin. (9) 
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din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru. 
Aceasta livrare este scutitã de taxa în condiŃiile art. 143 alin. (2) lit. a) 
din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (2) Se considera ca A efectueazã o achiziŃie intracomunitara de bunuri în 
statul membru 2 în condiŃiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau 
echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 3 reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a
acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a 
transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din 
Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (4) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 1 în statul 
membru 3 se considera nontransfer în statul membru 1 în condiŃiile art. 128 
alin. (12) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui 
stat membru.
  (5) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 1 în statul 
membru 3 nu se considera o achiziŃie intracomunitara asimilatã în statul membru 
3 în condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) 
din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaŃia altui stat membru.
  (6) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 3 
în statul membru 2 se considera nontransfer în statul membru 3 în condiŃiile 
art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia 
altui stat membru.
  (7) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 3 
în statul membru 2 nu se considera o achiziŃie intracomunitara asimilatã în 
statul membru 2 în condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. 
(2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaŃia altui 
stat membru.
    ART. 9
  Cazul doi: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
  (1) B efectueazã o livrare intracomunitara de bunuri în România conform art. 
128 alin. (9) din Codul fiscal, scutitã de taxa în condiŃiile art. 143 alin. (2)
lit. (a) din Codul fiscal. B trebuie sa demonstreze, printre altele, ca bunurile
au pãrãsit România.
  (2) Expedierea bunurilor de cãtre A în statul membru 3 se considera un 
nontransfer în România în condiŃiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, sau 
echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
    ART. 10
  Cazul doi: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3
  (1) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate din România în statul 
membru 2, are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în 
scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. 
(2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal. Pentru aplicarea mãsurilor de
simplificare, C are obligaŃia de a tine un registru pentru bunurile primite.
  (2) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 1 în România 
nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în România în condiŃiile 
art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
  (3) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din România în 
statul membru 2 se considera nontransfer în România în condiŃiile art. 128 alin.
(12) din Codul fiscal.
    ART. 11
  Cazul doi: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
  (1) Se considera ca A efectueazã o achiziŃie intracomunitara de bunuri în 
România în condiŃiile art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal. AchiziŃia 
intracomunitara efectuatã de A are loc la data la care bunurile se transporta în
statul membru 3 şi se supune aceloraşi reguli ca şi achiziŃia intracomunitara 
obişnuitã. A trebuie sa înregistreze transportul bunurilor de la B la C în 
registrul sau de nontransferuri în România.
  (2) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C pentru 
A, bunurile prelucrate fiind transportate din statul membru 3 în România, 
reprezintã o prestare de servicii care are loc în România, statul membru care a 
acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a 
transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din 
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Codul fiscal.
  (3) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 3 
în România nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în România în 
condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din 
Codul fiscal.
    ART. 12
  CAZUL TREI: PREZENTARE
  (1) O persoana impozabilã înregistratã în scopuri de TVA în statul membru 2 şi
numita în continuare A sau contractorul principal, expediazã bunuri unei alte 
persoane impozabile din statul membru 1, numita în continuare B, în vederea 
prelucrãrii.
  (2) B presteazã în beneficiul lui A servicii constând în efectuarea de lucrãri
asupra bunurilor mobile corporale.
  (3) Dupã prelucrarea de cãtre B, produsele semiprelucrate sunt expediate lui C
din statul membru 1 în vederea prelucrãrii suplimentare.
  (4) Dupã prelucrarea de cãtre C, produsele prelucrate se expediazã de la C din
statul membru 1 lui A în statul membru 2.
  (5) A le comunica lui B şi C codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din 
statul membru 2.

*T*
    statul membru 1                J          statul membru 2
                                   J
                                   J
    ┌HHHI Prestare de servicii     J            ┌HHHI
    J B JHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH┼HHHHHHHHHHH>J A J
    MH┬HO<HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH┼HHHHHHHHHHH MHHHO
      J                            J  Bunuri     ^ ^
      J                            J             J J
      J Produse semi-finite        J             J J
      J                            J             J J
      J                            J             J J
      v                            J             J J
    ┌HHHI  Prestare de servicii    J             J J
    J C JHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH┼HHHHHHHHHHHHHO J
    MHHHOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH┼HHHHHHHHHHHHHHHO
         Transport de bunuri finite
*ST*

    ART. 13
  Cazul trei: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA fãrã aplicarea 
mãsurilor de simplificare
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 reprezintã o livrare intracomunitara asimilatã în statul membru 2 în 
condiŃiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din 
legislaŃia altui stat membru, şi beneficiazã de scutire de taxa în condiŃiile 
art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din 
legislaŃia altui stat membru.
  (2) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 reprezintã o achiziŃie intracomunitara asimilatã impozabilã în statul 
membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau 
echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru, pentru aceasta A având
obligaŃia de a se inregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B, 
bunurile prelucrate nefiind transportate din statul membru 1 în statul membru 2,
reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care 
lucrãrile sunt efectuate conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta
din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (4) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 1 reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a
acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a 
transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din 
Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (5) Transferul de produse prelucrate efectuat de A din statul membru 1 în 
statul membru 2 se considera livrare intracomunitara asimilatã în statul membru 
1 în condiŃiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia
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din legislaŃia altui stat membru, şi care beneficiazã de scutire de taxa conform
art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din 
legislaŃia altui stat membru. Pentru aceasta operaŃiune A are obligaŃia de a se 
inregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
  (6) Transferul de produse prelucrate efectuat de A din statul membru 1 în 
statul membru 2 reprezintã o achiziŃie intracomunitara asimilatã, care este 
impozabilã în statul membru 2 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul 
fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
    ART. 14
  Cazul trei: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 se considera nontransfer de bunuri în statul membru 2 în condiŃiile 
art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia
altui stat membru.
  (2) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în statul membru 1 
în condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din 
Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaŃia altui stat membru.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, caz în care bunurile nu sunt transportate în afarã statului 
membru 1 se considera prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a
acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a 
transmis lui B, în condiŃiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta 
din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru. 
Oprirea temporarã la locaŃia lui C nu impiedica îndeplinirea condiŃiei ca 
transportul sa fie efectuat cãtre alta Ńara, cu condiŃia ca B sa poatã demonstra
ca produsele prelucrate sunt transportate în afarã statului membru 1.
  (4) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 1 reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a
acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a 
transmis lui C, în condiŃiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta, 
din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (5) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 1 
în statul membru 2 se considera nontransfer în statul membru 1 în condiŃiile 
art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia
altui stat membru.
  (6) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 1 
în statul membru 2 nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în statul
membru 2 în condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) 
lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaŃia altui stat 
membru.
    ART. 15
  Cazul trei: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
  (1) Transportul bunurilor efectuat de cãtre A din statul membru 2 în România 
nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în România în condiŃiile 
art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
  (2) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B din 
România în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate la sediul 
lui C din România, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru
2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A 
l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din 
Codul fiscal. Oprirea temporarã la locaŃia lui C nu impiedica îndeplinirea 
condiŃiei ca transportul sa fie efectuat cãtre alta Ńara decât cea în care 
bunurile sunt prelucrate, cu condiŃia ca B sa poatã demonstra ca produsele 
prelucrate sunt transportate în afarã României. Pentru aplicarea mãsurilor de 
simplificare, B are obligaŃia de a tine un registru pentru bunurile primite.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afarã României, 
reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat 
codul de înregistrare în scopuri de TVA al lui A, cod pe care A l-a transmis lui
C, conform art. 133 alin. (2), lit. h) pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal. 
Aplicarea mãsurilor de simplificare este condiŃionatã în acest caz de Ńinerea 
registrului de bunuri primite de cãtre C.
  (4) Transportul bunurilor efectuat de cãtre A din România în statul membru 2 
se considera nontransfer în România în condiŃiile art. 128 alin. (12) din Codul 

document preluat de pe CodFiscal.NET



CodFiscal.NET
fiscal.
    ART. 16
  Cazul trei: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din România în statul membru 1 
se considera nontransfer în România în condiŃiile art. 128 alin. (12) din Codul 
fiscal. A trebuie sa Ńinã o evidenta a nontransferurilor, prin Ńinerea unui 
registru în care sa fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv 
transportul produselor semiprelucrate de la locaŃia lui B la locaŃia lui C.
  (2) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, bunurile prelucrate nefiind transportate în afarã statului 
membru 1 dupã prelucrare, ci dupã o prelucrare ulterioara, are loc în România, 
statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod 
pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima 
liniuta din Codul fiscal..
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate din statul membru 1 în 
România reprezintã o prestare de servicii care are loc în România, statul membru
care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a 
transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din 
Codul fiscal.
  (4) Transportul bunurilor efectuat de cãtre A din statul membru 1 în România 
nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în România în condiŃiile 
art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    ART. 17
  CAZUL PATRU: PREZENTARE
  (1) O persoana impozabilã înregistratã în scopuri de TVA în statul membru 2 şi
numita în continuare A sau contractor principal, furnizeazã bunuri altei 
persoane impozabile din statul membru 1, numita în continuare B, în vederea 
prelucrãrii.
  (2) B presteazã servicii ce constau în efectuarea de lucrãri asupra bunurilor 
mobile corporale în beneficiul lui A.
  (3) Dupã prelucrare de cãtre B, produsele semiprelucrate sunt expediate cãtre 
C în statul membru 3 pentru prelucrare suplimentarã.
  (4) Dupã prelucrare de cãtre C, produsele prelucrate sunt expediate de la C 
din statul membru 3 cãtre A din statul membru 2.
  (5) A le comunica lui B şi C codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din 
statul membru 2.

*T*
    statul membru 1                J          statul membru 2
                                   J
                                   J
    ┌HHHI Prestare de servicii     J            ┌HHHI
    J B JHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH┼HHHHHHHHHHH>J A J
    MH┬HO<HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH┼HHHHHHHHHHH MHHHO
      J                            J  Bunuri     ^ ^
      ├HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH┼HHHHHHHHHHH  J J
      J  statul membru 3           J             J J
      J                            J             J J
      J                            J             J J
      J Produse semiprelucrate     J             J J
      J                            J             J J
      J                            J             J J
      J                            J             J J
      v                            J             J J
    ┌HHHI  Prestare de servicii    J             J J
    J C JHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH┼HHHHHHHHHHHHHO J
    MHHHOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH┼HHHHHHHHHHHHHHHO
        Transport de produse finiteJ
*ST*

    ART. 18
  Cazul patru: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA fãrã aplicarea 
mãsurilor de simplificare
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 se considera livrare intracomunitara asimilatã în statul membru 2 în 
condiŃiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din 
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legislaŃia altui stat membru, operaŃiune ce beneficiazã de scutire de taxa în 
condiŃiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului 
acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (2) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã, care este impozabilã 
în statul membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) din Codul fiscal sau 
echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru. Pentru aceasta 
operaŃiune, A are obligaŃia de a se inregistra în scopuri de TVA în statul 
membru 1.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B, 
produsele semiprelucrate fiind transportate în afarã statului membru 1 dupã 
prelucrare reprezintã o prestare de servicii care are loc în statul membru 2, 
care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, conform art. 133 
alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal, sau echivalentului 
acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (4) Transportul produselor semiprelucrate efectuat de cãtre A din statul 
membru 1 în statul membru 3 reprezintã un transfer, respectiv o livrare 
intracomunitara asimilatã, în statul membru 1 conform art. 128 alin. (10) din 
Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru. 
Aceasta operaŃiune este scutitã de taxa în condiŃiile art. 143 alin. (2) lit. d)
din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru, 
pentru care A are obligaŃia de a se inregistra în scopuri de TVA în statul 
membru 1.
  (5) Transportul produselor semiprelucrate efectuat de cãtre A din statul 
membru 1 în statul membru 3 reprezintã o achiziŃie intracomunitara asimilatã 
impozabilã în statul membru 3 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul 
fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru, operaŃiune
pentru care A are obligaŃia de a se inregistra în scopuri de TVA în statul 
membru 3.
  (6) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 3, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care 
a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a 
transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din 
Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (7) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 
reprezintã o livrare intracomunitara asimilatã (transfer) în statul membru 3 în 
condiŃiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din 
legislaŃia altui stat membru, operaŃiune ce beneficiazã de scutire de taxa în 
condiŃiile art. 143 alin. (2) lit. (d) din Codul fiscal, sau echivalentului 
acestuia din legislaŃia altui stat membru, pentru care A are obligaŃia de a se 
inregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.
  (8) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 3 
în statul membru 2 reprezintã o achiziŃie intracomunitara asimilatã taxabila în 
statul membru 2 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau 
echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
    ART. 19
  Cazul patru: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 se considera nontransfer în statul membru 2 în condiŃiile art. 128 
alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui 
stat membru.
  (2) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în statul membru 1 
în condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din 
Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaŃia altui stat membru.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, prin care produsele semiprelucrate se transporta în afarã 
statului membru 1 dupã prelucrare, reprezintã o prestare de servicii ce are loc 
în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui 
A, cod pe care A l-a transmis lui B, în condiŃiile art. 133 alin. (2) lit. h) 
pct. 2 prima liniuta, din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din 
legislaŃia altui stat membru.
  (4) Transportul produselor semiprelucrate efectuat de cãtre A din statul 
membru 1 în statul membru 3 se considera nontransfer în statul membru 1 în 
condiŃiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din 
legislaŃia altui stat membru.
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  (5) Transportul produselor semiprelucrate efectuat de cãtre A din statul 
membru 1 în statul membru 3 nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã 
în statul membru 3 în condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 
alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaŃia 
altui stat membru.
  (6) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C, 
bunurile prelucrate fiind transportate în afarã statului membru 3 dupã 
prelucrare, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, 
care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a 
transmis lui C, în condiŃiile art. 133, alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta 
din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (7) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 3 
în statul membru 2 se considera nontransfer în statul membru 3 în condiŃiile 
art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia 
altui stat membru.
  (8) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 3 
în statul membru 2 nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în statul
membru 2 în condiŃiile art. 128 alin. (12) şi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din 
Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaŃia altui stat membru.
    ART. 20
  Cazul patru: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
  (1) Transportul de bunuri efectuat de A din statul membru 2 în România nu se 
considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în România în condiŃiile art. 128 
alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
  (2) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, produsele semiprelucrate fiind transportate în afarã României,
reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat 
codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B,
conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal. Pentru
aplicarea mãsurilor de simplificare, B are obligaŃia de a tine un registru 
pentru bunurile primite.
  (3) Transportul produselor semiprelucrate efectuat de cãtre A din România în 
statul membru 3 se considera nontransfer în România în condiŃiile art. 128 alin.
(12) din Codul fiscal.
    ART. 21
  Cazul patru: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3
  (1) Transportul produselor semiprelucrate efectuat de cãtre A din statul 
membru 1 în România nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în 
România în condiŃiile art. 128 alin. (12) şi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din 
Codul fiscal.
  (2) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afarã României, 
reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat 
codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C,
conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal. Pentru
aplicarea mãsurilor de simplificare, C are obligaŃia de a tine un registru 
pentru bunurile primite.
  (3) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din România în 
statul membru 2 dupã prelucrare se considera nontransfer în România în 
condiŃiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.
    ART. 22
  Cazul patru: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din România în statul membru 1 
se considera nontransfer în România în condiŃiile art. 128 alin. (12) din Codul 
fiscal. A trebuie sa Ńinã evidenta nontransferurilor, într-un registru în care 
sa fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul 
produselor semiprelucrate de la locaŃia lui B din statul membru 1 la locaŃia lui
C din statul membru 3.
  (2) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, produsele semiprelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 1 dupã prelucrare, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în 
România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA 
lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct.
2 prima liniuta din Codul fiscal.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
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beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 3 dupã prelucrare, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în 
România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA 
lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct.
2 prima liniuta din Codul fiscal.
  (4) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 3 
în România nu se considera achiziŃie intracomunitara asimilatã în România în 
condiŃiile art. 128 alin.(12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din 
Codul fiscal.
    ART. 23
  CAZUL CINCI: PREZENTARE
  (1) O persoana impozabilã înregistratã în scopuri de TVA în statul membru 2 şi
numita în continuare A sau contractor principal, expediazã bunuri altei persoane
impozabile din statul membru 1, numita în continuare B, în vederea prelucrãrii.
  (2) B subcontracteaza, integral sau parŃial, lucrãrile altei persoane 
impozabile din SM 1, numita în continuare C.
  (3) Dupã prelucrare, produsele prelucrate se expediazã lui A în statul membru 
2.
  (4) A îi comunica lui B codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din statul
membru 2.
  (5) B îi comunica lui C codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din statul
membru 1.

*T*
    statul membru 1                           statul membru 2

        ┌HHHI Prestare de servicii                  ┌HHHI
   ┌HH  J B JHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH>J A J
   J    MHHHO<HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MHHHO
   J      ^                               Bunuri     ^
   J      J                                          J
   JBunuriJ                                          J
   J      J                                          J
   J      J                                          J
   J      J Prestare de servicii                     J
   J      J                                          J
   J      J                                          J
   J      J                                          J
   J      J                                          J
   J    ┌HHHI                                        J
   MHHH>J C JHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHO
        MHHHO Transport de bunuri finite
*ST*

    ART. 24
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 este nontransfer de bunuri în statul membru 2 în condiŃiile art. 128 
alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui 
stat membru.
  (2) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 nu este achiziŃie intracomunitara asimilatã în statul membru 1 în 
condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din 
Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaŃia altui stat membru.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 1, ulterior prelucrãrii realizate de C, reprezintã o prestare de servicii
ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri 
de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. 
h) pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din 
legislaŃia altui stat membru. CondiŃia privind transportul produselor prelucrate
în afarã statului membru 1 este îndeplinitã, chiar dacã bunurile se opresc 
temporar la locaŃia lui C.
  (4) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui B reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 
1, în care serviciile sunt prestate efectiv, conform art. 133 alin. (2) lit. h) 
pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din 
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legislaŃia altui stat membru.
  (5) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 1 
în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condiŃiile 
art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia
altui stat membru.
  (6) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 1 
în statul membru 2 nu este o achiziŃie intracomunitara asimilatã în statul 
membru 2 în condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) 
lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaŃia altui stat 
membru.
    ART. 25
  Cazul cinci: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare în ipoteza în care România este statul membru 1
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în România 
nu este o achiziŃie intracomunitara asimilatã în România în condiŃiile art. 128 
alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
  (2) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afarã României, 
ulterior prelucrãrii realizate de C, reprezintã o prestare de servicii ce are 
loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA 
lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct.
2 prima liniuta din Codul fiscal. CondiŃia privind transportul produselor 
prelucrate în afarã României este îndeplinitã chiar dacã bunurile se opresc 
temporar la locaŃia lui C. Pentru aplicarea mãsurilor de simplificare, B are 
obligaŃia de a tine un registru pentru bunurile primite.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui B reprezintã o prestare de servicii ce are loc în România, acolo 
unde se serviciile sunt efectiv prestate în condiŃiile art. 133 alin. (2) lit. 
h) pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal.
  (4) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este 
nontransfer de bunuri în România în condiŃiile art. 128 alin. (12) din Codul 
fiscal, din perspectiva lui A.
    ART. 26
  Cazul cinci: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare în ipoteza în care România este statul membru 2
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din România în statul membru 1 
este nontransfer de bunuri în România în condiŃiile art. 128 alin. (12) din 
Codul fiscal, operaŃiune ce trebuie evidenŃiatã în registrul de non-transferuri.
  (2) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 1, ulterior prelucrãrii realizate de C, reprezintã o prestare de servicii
ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în 
scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. 
(2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din Codul fiscal. CondiŃia privind transportul 
produselor prelucrate în afarã statului membru 1 este îndeplinitã chiar dacã 
bunurile se opresc temporar la locaŃia lui C.
  (3) Transportul produselor prelucrate de cãtre A în statul membru 1 în România
nu este o achiziŃie intracomunitara asimilatã în România în condiŃiile art. 128 
alin. (12) l şi art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    ART. 27
  CAZUL ŞASE: PREZENTARE
  (1) O persoana impozabilã înregistratã în scopuri de TVA în statul membru 2 şi
numita în continuare A sau contractor principal, expediazã bunuri altei persoane
impozabile din statul membru 1, numita în continuare B, în vederea prelucrãrii.
  (2) B subcontracteaza, (integral sau parŃial, lucrãrile altei persoane 
impozabile din statul membru 3, numita în continuare C. În acest scop, produsele
semiprelucrate sau bunurile se expediazã din statul membru 1 în statul membru 3,
în vederea prelucrãrii sau prelucrãrii suplimentare de cãtre C.
  (3) Dupã prelucrare, produsele prelucrate se expediazã din statul membru 3 lui
A din statul membru 2.
  (4) A îi comunica lui B codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din statul
membru 2.
  (5) B îi comunica lui C codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din statul
membru 1.

*T*
    statul membru 1                           statul membru 2
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        ┌HHHI Prestare de servicii                  ┌HHHI
  ┌HHHHHJ B JHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH>J A J
  J     MHHHO<HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MHHHO
  J       ^                               Bunuri     ^
  J       J                                          J
  J       J                                          J
  J       J                                          J
  JProduseJsemiprelucrate sau bunuri                 J
  ├HHHHHHH┼HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH               J
  J       J                                          J
  J       J      statul membru 3                     J
  J       J                                          J
  J       J     Prestare de servicii                 J
  J     ┌HHHI                                        J
  MHHHH>J C JHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHO
        MHHHO Transport de produse finite
*ST*

    ART. 28
  Cazul şase: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA fãrã aplicarea 
mãsurilor de simplificare
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 este un transfer, respectiv o livrare intracomunitara asimilatã, în 
statul membru 2 în condiŃiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, sau 
echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru. Aceasta operaŃiune 
beneficiazã de scutire de taxa, în condiŃiile art. 143 alin. (2) lit. (d) din 
Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (2) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 este o achiziŃie intracomunitara asimilatã impozabilã în statul membru 
1 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului 
acestuia din legislaŃia altui stat membru, pentru aceasta A având obligaŃia de a
se inregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 1 dupã prelucrare, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul
membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe 
care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima 
liniuta din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat 
membru.
  (4) Chiar dacã A nu ştie ca produsele semiprelucrate sau bunurile urmeazã sa 
ajungã în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar
putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitara asimilatã, din 
perspectiva lui A în statul membru 1, în condiŃiile art. 128 alin. (10) din 
Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru, 
operaŃiune ce beneficiazã de scutire de taxa în condiŃiile art. 143 alin. (2) 
lit. (d) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat
membru. Pentru aceasta A are obligaŃia de a se inregistra în scopuri de TVA în 
statul membru 1.
  (5) Chiar dacã A nu ştie ca produsele semiprelucrate sau bunurile urmeazã sa 
ajungã în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar
putea genera o achiziŃie intracomunitara asimilatã din perspectiva lui A în 
statul membru 3, conform art. 130^1 alin. (2) lit.a) din Codul fiscal sau 
echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru, operaŃiune pentru care
A are obligaŃia de a se inregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.
  (6) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui B, produsele prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 3, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, care 
a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a 
transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din 
Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (7) Chiar dacã A nu ştie ca produsele semiprelucrate sau bunurile au fost 
expediate în statul membru 3 în vederea prelucrãrii, transportul produselor 
prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera un transfer, 
respectiv o livrare intracomunitara asimilatã, din perspectiva lui A în statul 
membru 3, în condiŃiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, sau echivalentului
acestuia din legislaŃia altui stat membru. Aceasta operaŃiune beneficiazã de 
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scutire de taxa în condiŃiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, sau 
echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru, iar pentru aceasta A 
are obligaŃia de a se inregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.
  (8) Chiar dacã A nu ştie ca produsele semiprelucrate sau bunurile au fost 
expediate în statul membru 3 în vederea prelucrãrii, transportul produselor 
prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera o achiziŃie 
intracomunitara asimilatã taxabila în statul membru 2 conform art. 130^1 alin. 
(2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui 
stat membru.
    ART. 29
  Cazul şase: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 este nontransfer de bunuri în statul membru 2 în condiŃiile art. 128 
alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui 
stat membru.
  (2) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din statul membru 2 în statul 
membru 1 nu este o achiziŃie intracomunitara asimilatã în statul membru 1 în 
condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din 
Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaŃia altui stat membru.
  (3) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 1 dupã prelucrare, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul
membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe 
care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima 
liniuta din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat 
membru
  (4) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din statul membru 1
în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în statul membru 1 în condiŃiile 
art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia
altui stat membru.
  (5) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor efectuat de cãtre A
din statul membru 1 în statul membru 3 nu este o achiziŃie intracomunitara 
asimilatã în statul membru 3 în condiŃiile art. 128 alin. (12) şi art. 130^1 
alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia 
altui stat membru.
  (6) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui B, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 
1, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B 
l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din 
Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia altui stat membru.
  (7) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 3 
în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în statul membru 3 în condiŃiile 
art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaŃia
altui stat membru.
  (8) Transportul produselor prelucrate efectuat de cãtre A din statul membru 3 
în statul membru 2 nu este o achiziŃie intracomunitara asimilatã în statul 
membru 2 în condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) 
lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaŃia altui stat 
membru.
    ART. 30
  Cazul şase: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
  (1) Transportul bunurilor efectuat de cãtre A din statul membru 2 în România 
nu este o achiziŃie intracomunitara asimilatã în România în condiŃiile art. 128 
alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
  (2) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afarã României dupã
prelucrare, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, 
care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a 
transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din 
Codul fiscal. Pentru aplicarea mãsurilor de simplificare, C are obligaŃia de a 
tine un registru pentru bunurile primite.
  (3) Transportul produselor semiprelucrate sau bunurilor din România în statul 
membru 3 este nontransfer de bunuri în România în condiŃiile art. 128 alin. (12)
din Codul fiscal.
  (4) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui B reprezintã o prestare de servicii ce are loc în România, statul
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membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care
B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta 
din Codul fiscal.
    ART. 31
  Cazul şase: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3
  (1) Transportul produselor semiprelucrate sau bunurilor efectuat de cãtre A 
din statul membru 1 în România nu este o achiziŃie intracomunitara asimilatã în 
România în condiŃiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit.
a) din Codul fiscal.
  (2) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre C în 
beneficiul lui B, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în statul membru 
1, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B 
l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuta din 
Codul fiscal.
  (3) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este 
nontransfer de bunuri în România în condiŃiile art. 128 alin. (12) din Codul 
fiscal.
    ART. 32
  Cazul şase: Tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA cu aplicarea 
mãsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
  (1) Transportul de bunuri efectuat de cãtre A din România în statul membru 1 
este nontransfer de bunuri în România în condiŃiile art. 128 alin. (12) din 
Codul fiscal,
  (2) Efectuarea de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale de cãtre B în 
beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afarã statului 
membru 1 dupã prelucrare, reprezintã o prestare de servicii ce are loc în 
România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA 
lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct.
2 prima liniuta din Codul fiscal.
  (3) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în România nu este o
achiziŃie intracomunitara asimilatã în România în condiŃiile art. 128 alin. (12)
l coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A are obligaŃia de
a tine un registru de nontransferuri, în care trebuie evidentiate expedierea 
bunurilor în statul membru 1 şi recepŃia bunurilor prelucrate din statul membru 
3.

................................................................................
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