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I.

Generalit`]i

1. Ce \nseamn` o prestare de servicii?
Din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugat`, o prestare de servicii este orice opera]iune
care nu reprezint` o livrare de bunuri.
2. Ce \nseamn` o prestare de servicii impozabil` \n Romånia?
Pentru ca o prestare de servicii s` fie impozabil` \n Romånia, ea trebuie s` \ndeplineasc`
urm`toarele condi]ii:
I s` fie realizat` de o persoan` impozabil` care ac]ioneaz` ca atare;
I s` fie f`cut` cu plat`;
I s` se considere c` locul prest`rii este Romånia.
3. Cum determin`m locul prest`rii de servicii?
Ca regul` general`, locul prest`rii este acolo unde este stabilit prestatorul sau unde are un sediu
fix [i de la care serviciile sunt prestate. Aceast` regul` se aplic` numai \n situa]iile \n care nu este
aplicabil` o excep]ie din cele enumerate la punctul II.
4. Cine este persoana obligat` la plata TVA-ului aferent unei prest`ri de servicii?
Persoana obligat` la plata TVA este, de obicei, prestatorul. Exist` \ns` o serie de reguli speciale [i
excep]ii (vezi mai jos).
II. Excep]ii de la regula general` aplicabil` serviciilor
Aceast` bro[ur` prezint` principalele excep]ii de la regula general`, conform c`reia serviciile au locul
acolo unde este stabilit prestatorul sau unde are un sediu fix, de la care sunt prestate serviciile. Lista
nu este \ns` exhaustiv`. Fiecare excep]ie trebuie analizat` de operatorii economici, atåt \n calitatea
lor de prestatori, cåt [i \n calitate de beneficiari.
A. Servicii legate de bunuri imobile
1. Care sunt prest`rile de servicii legate de bunuri imobile?
|n aceast` categorie se cuprind servicii precum:
I lucr`rile de construc]ii-montaj, transformare, finisare, instalare, repara]ii, \ntre]inere, cur`]are [i
demolare, efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa, precum [i orice opera]iune efectuat`
\n leg`tur` cu livrarea de bunuri mobile [i \ncorporarea acestora \ntr-un bun imobil, astfel \ncåt
bunurile mobile devin bunuri imobile prin destina]ia lor;
I studiile [i activit`]ile de supervizare, care fac parte, \n mod obi[nuit, din ocupa]ia arhitec]ilor,
supervizorilor sau inginerilor [i care au ca obiectiv preg`tirea [i coordonarea unei activit`]i
prev`zute la primul punct;
I activit`]ile de evaluare a unui bun imobil;
I punerea la dispozi]ie de spa]ii de parcare, de depozitare a bunurilor [i de spa]ii de camping;
I serviciile de cazare;
I \nchirierea de seifuri, care sunt bunuri imobile prin natura lor;
I opera]iunile de \nchiriere, arendare, concesionare sau leasing de bunuri imobile;
I serviciile de administrare a bunurilor imobile, prin natura lor;
I acordarea accesului [i drepturilor de folosin]` pentru c`i rutiere [i structuri care fac
parte din acestea, de exemplu, poduri [i tuneluri.
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2. Cum determin`m locul prest`rii pentru serviciile legate de bunuri imobile?
Locul prest`rii pentru serviciile legate de bunuri imobile este locul unde este situat bunul imobil. Dac`
bunul imobil este situat \n Romånia, serviciile legate de acest bun imobil vor fi impozabile \n
Romånia, indiferent dac` prestatorul este sau nu stabilit \n Romånia.
3. Exist` vreo scutire pentru serviciile legate de bunuri imobile?
Da. Opera]iunile de \nchiriere, arendare, concesionare sau leasing de bunuri imobile, de exemplu,
sunt scutite de TVA f`r` drept de deducere, cu op]iune de taxare.
4. Cum va proceda un prestator stabilit \n Romånia, care realizeaz` servicii legate de
bunuri imobile?
a) Dac` bunul imobil este situat \n Romånia, orice prestator va realiza opera]iuni impozabile
\n Romånia.
|n situa]ia \n care exist` vreo scutire (\nchiriere, leasing), facturile se vor emite f`r` TVA.
Dac` opera]iunile nu sunt scutite de TVA, prestatorul \nregistrat normal \n scopuri de TVA
\n Romånia va emite factura cu TVA, indiferent cine este beneficiarul (persoan` impozabil`
sau fizic`, stabilit` sau nu \n Romånia, \nregistrat` sau nu \n scopuri de TVA).
Aten]ie! La aceste servicii nu are importan]` dac` beneficiarul va transmite un cod de TVA
din alt stat membru UE. Acest lucru nu va influen]a stabilirea locului prest`rii [i a persoanei
obligate la plata TVA.
b) Dac` bunul imobil nu este situat \n Romånia, orice prestator va realiza opera]iuni
neimpozabile \n Romånia. |n situa]ia \n care prestatorul \nregistrat normal \n scopuri de
TVA \n Romånia realizeaz` aceste servicii, va avea drept de deducere \n Romånia pentru
orice achizi]ie destinat` realiz`rii acestor opera]iuni.
5. Cum va proceda un prestator nestabilit \n Romånia care realizeaz` servicii legate de
bunuri imobile aflate \n Romånia?
Prestatorul realizeaz` opera]iuni impozabile \n Romånia, dar, dac` nu se aplic` o scutire de TVA
(\nchiriere, leasing), atunci persoana obligat` la plata taxei este beneficiarul, dac` este persoan`
impozabil` sau persoan` juridic` neimpozabil`, stabilit` \n Romånia (indiferent dac` este sau nu
\nregistrat \n scopuri de TVA) sau dac` nu este stabilit \n Romånia, dar este \nregistrat \n scopuri
de TVA, prin reprezentant fiscal.
Prin urmare, prestatorul nestabilit \n Romånia nu se va \nregistra \n scopuri de TVA \n Romania [i
va emite facturi f`r` TVA, urmånd ca beneficiarul s` fac` plata taxei, astfel:
I dac` este \nregistrat normal \n scopuri de TVA, va \nregistra taxa aferent` serviciilor ca tax`
colectat` [i deductibil`, \n condi]iile prev`zute de lege, \n decontul de TVA;
I dac` nu este \nregistrat \n scopuri de TVA sau este \nregistrat numai pentru achizi]ii
intracomunitare, va depune decontul special de TVA [i va pl`ti efectiv taxa la bugetul statului.
Exemplu:
Date ini]iale: A, o companie din Ungaria, nestabilit` [i ne\nregistrat` \n scopuri de TVA \n Romånia,
efectueaz` lucr`ri de construc]ii-montaj (de ex. construc]ia unei cl`diri de birouri) \n Romånia, pentru
B, o companie din Romånia (persoan` impozabil` stabilit` \n Romånia [i \nregistrat` normal \n
scopuri de TVA). |n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: Este vorba despre un serviciu legat de bunuri imobile care este realizat de o persoan`
impozabil`, cu plat`, [i care se consider` c` are loc \n Romånia, acolo unde este situat imobilul.
Persoana obligat` la plata TVA \n Romånia pentru acest serviciu este B, compania din Romånia.
\ntruc\t aceasta este \nregistrat` normal \n scopuri de TVA, va \nregistra taxa datorat` ca tax`
colectat` [i deductibil`, \n condi]iile legii, \n decontul de TVA.
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6. Cånd se va considera c` serviciile legate de un bun imobil nu sunt impozabile \n
Romånia?
Dac` un prestator stabilit \n Romånia realizeaz` servicii legate de un bun imobil care este situat \n
str`in`tate, indiferent dac` serviciile sunt efectiv prestate \n Romånia (de exemplu, servicii de
arhitectur`) sau \n str`inatate (de exemplu, construc]ii-montaj), locul prest`rii nu este \n Romånia,
ci \n ]ara \n care se afl` bunul imobil. |n Romånia, prestatorul va emite o factur` f`r` TVA \n care
va \nscrie men]iunea “neimpozabil \n Romånia”.
B. Transport [i servicii legate de transport

B.1. Servicii de transport, altul decât un transport intracomunitar de bunuri
Aceast` sec]iune trateaz` serviciile de transport \n general, urmånd ca transportul intracomunitar
de bunuri (la care se aplic` reguli speciale) s` fie tratat \n sec]iunile urm`toare.
Care este locul unui serviciu de transport?
Se consider` c` acest transport are loc unde se efectueaz` transportul, \n func]ie de distan]ele
parcurse.
Exist` vreo scutire pentru serviciile de transport?
Principalele servicii de transport scutite de la plata TVA sunt:
I transportul bunurilor, dintr-un teritoriu ter], \n condi]iile \n care valoarea acestui transport este
inclus` \n baza de impozitare a acestor bunuri importate;
I transportul bunurilor, direct legat de exportul acestor bunuri \n afara Comunit`]ii;
I transportul bunurilor plasate \n regim vamal suspensiv;
I transportul interna]ional de persoane.
Cine este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia \n cazul unui transport?
|n principiu, persoana obligat` la plata TVA \n Romånia este prestatorul.
Prin excep]ie, obligat la plata TVA va fi beneficiarul, dac` urm`toarele condi]ii sunt \ndeplinite
simultan:
I prestatorul nu este stabilit [i nu este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia [I
I beneficiarul, persoan` impozabil` sau persoan` juridic` neimpozabil`, este stabilit \n Romånia
SAU nu este stabilit \n Romånia, dar este \nregistrat prin reprezentant fiscal.
Exemplu referitor la excep]ie:
Un transportator din Bulgaria realizeaz` un transport local de bunuri de la Bucure[ti la Timi[oara
(care nu este legat de un transport intracomunitar de bunuri). Transportul are locul \n Romånia,
dar, prestatorul nefiind stabilit \n Romånia, persoana obligat` la plata TVA va fi beneficiarul s`u din
Romånia, dac` este o persoan` impozabil` sau o persoan` juridic` neimpozabil`, stabilit` \n
Romånia, sau o persoan` nestabilit` \n Romånia, dar \nregistrat` \n scopuri de TVA prin
reprezentant fiscal.
Cum se face plata TVA la bugetul statului pentru un transport pentru care locul prest`rii
este considerat a fi \n Romånia?
Dac` persoana obligat` la plat` este prestatorul, acesta va emite factura cu TVA din Romånia.
Dac` persoana obligat` la plat` este beneficiarul, acesta va efectua plata astfel:
a) dac` este \nregistrat normal \n scopuri de TVA, va \nregistra taxa aferent` serviciilor
ca tax` colectat` [i deductibil`, \n condi]iile prev`zute de lege, \n decontul de
TVA;
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b) dac` nu este \nregistrat \n scopuri de TVA sau este \nregistrat numai pentru achizi]ii
intracomunitare, va depune decontul special de TVA [i va pl`ti efectiv taxa la bugetul statului.
B.2. Servicii accesorii unui serviciu de transport (altul decåt un transport intracomunitar
de bunuri)
Aceast` sec]iune trateaz` serviciile accesorii unui transport, \n general, urmånd ca serviciile aferente
transportului intracomunitar de bunuri (la care se aplic` reguli speciale) s` fie tratate \n sec]iunile
urm`toare.
Care sunt serviciile accesorii unui serviciu de transport?
Aceast` categorie cuprinde, printre altele, servicii care constau \n \nc`rcarea, desc`rcarea,
manipularea, cånt`rirea, sortarea, depozitarea bunurilor etc.
Care este locul prest`rii pentru serviciile accesorii unui transport?
Locul prest`rii pentru serviciile accesorii unui transport (altul decåt un transport intracomunitar de
bunuri) este locul \n care sunt efectiv prestate serviciile.
Exist` scutiri pentru serviciile accesorii unui transport?
Da, sunt scutite de TVA servicii precum:
I serviciile aferente bunurilor care sunt exportate;
I serviciile aferente transportului unor bunuri plasate \n regimuri vamale suspensive;
I serviciile legate direct de nave maritime sau de \nc`rc`tura acestora;
I serviciile legate direct de aeronave utilizate de companiile aeriene care realizeaz`, \n principal,
transport interna]ional de persoane [i/sau de bunuri sau de \nc`rc`tura acestora.
Cine este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia pentru servicii accesorii unui transport?
|n principiu, este prestatorul. Prin excep]ie, beneficiarul va fi obligat la plata TVA dac` urm`toarele
condi]ii sunt \ndeplinite simultan:
I prestatorul nu este stabilit [i nu este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia [i
I beneficiarul, persoan` impozabil` sau persoan` juridic` neimpozabil`, este stabilit \n Romånia
sau nu este stabilit \n Romånia, dar este \nregistrat prin reprezentant fiscal.
Cum se face plata TVA la bugetul statului pentru servicii accesorii unui transport pentru
care locul prest`rii este considerat a fi \n Romånia?
Plata TVA se efectueaz` la fel ca [i \n cazul transportului.
B.3. Transportul intracomunitar de bunuri
Ce \nseamn` transport intracomunitar de bunuri?
Un transport intracomunitar de bunuri reprezint` orice transport de bunuri pentru care locul de
plecare [i locul de sosire se situeaz` \n dou` state membre UE diferite. Traversarea teritoriului unei
]`ri din afara UE nu afecteaz` clasificarea acestui transport ca transport intracomunitar de bunuri.
Un transport local de bunuri (respectiv un transport de bunuri pentru care atåt locul de plecare, cåt
[i locul de sosire se situeaz` \n acela[i stat membru din UE) se consider` a fi un transport
intracomunitar de bunuri, dac` este direct legat de un transport intracomunitar de bunuri. Acest
transport local, asimilat transportului intracomunitar de bunuri, poate fi efectuat \nainte sau dup`
transportul intracomunitar de bunuri de care este direct legat, precum [i \ntre dou` transporturi
intracomunitare propriu-zise.
Care este locul prest`rii pentru un transport intracomunitar de bunuri?
Se consider` c` un transport intracomunitar de bunuri are loc acolo unde \ncepe transportul bunurilor
sau, prin excep]ie, \n statul membru UE care a atribuit codul de TVA \n baza c`ruia serviciul a fost
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prestat beneficiarului, dac` serviciul este prestat unui beneficiar care comunic` un cod valabil de
TVA (cu prefix) din alt stat membru UE decåt cel de plecare a transportului intracomunitar de bunuri.
Exist` vreo scutire pentru transportul intracomunitar de bunuri?
Ca regul` general`, transportul intracomunitar nu este scutit.
Exista \ns` [i cåteva situa]ii \n care se aplic` scutirea de TVA, cum ar fi:
I transportul aferent unor bunuri necomunitare aflate \n regim de tranzit extern (documentul T1);
I transportul aferent unui export de bunuri;
I transportul c`tre [i dinspre insulele Azore [i Madeira.
Cine este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia \n cazul unui transport intracomunitar
de bunuri pentru care locul prest`rii este considerat a fi \n Romånia?
|n principiu, persoana obligat` la plata TVA \n Romånia este prestatorul.
Prin excep]ie, obligat la plata TVA va fi beneficiarul, dac` sunt \ndeplinite simultan urm`toarele
condi]ii:
I prestatorul nu este stabilit \n Romånia, chiar dac` este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia,
[i
I beneficiarul este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia.
Cum va proceda un prestator stabilit \n Romånia care factureaz` un transport intracomunitar?
a) Dac` beneficiarul este stabilit \n Romånia [i \nregistrat \n scopuri de TVA [i nu comunic` un
cod de TVA din alt Stat Membru, prestatorul va factura cu TVA orice transport intracomunitar
care \ncepe din Romånia, care \ncepe din alt Stat Membru [i se termin` \n Romånia sau care
\ncepe [i se termin` \n alt Stat Membru.
b) Dac` beneficiarul nu este stabilit \n Romånia [i nu a comunicat codul de TVA din alt Stat
Membru sau este stabilit \n Romånia, dar nu este \nregistrat \n scopuri de TVA, prestatorul va
factura cu TVA orice transport intracomunitar care \ncepe din Romånia.
c) Dac` beneficiarul comunic` un cod de TVA din alt Stat Membru, indiferent dac` este sau nu
stabilit \n Romånia, prestatorul va factura f`r` TVA, opera]iunea nefiind impozabil` \n Romånia,
ci \n Statul Membru din care s-a comunicat codul de TVA de c`tre beneficiar.
Cum va proceda un beneficiar din Romånia care prime[te o factur` pentru un transport
intracomunitar de la un prestator nestabilit \n Romånia?
a) Beneficiarul stabilit [i \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia va primi o factur` f`r` TVA de
la un prestator nestabilit \n Romånia, pentru un transport intracomunitar care \ncepe \n Romånia
[i se termin` \n alt Stat Membru, \ncepe \n alt Stat Membru [i se termin` \n Romånia sau
\ncepe [i se termin` \n alt Stat Membru. Persoana obligat` la plata TVA este beneficiarul din
Romånia, care va proceda astfel:
I dac` este \nregistrat normal \n scopuri de TVA, va \nregistra taxa aferent` serviciilor ca tax`
colectat` [i deductibil`, \n condi]iile prev`zute de lege, \n decontul de TVA;
I dac` este \nregistrat numai pentru achizi]ii intracomunitare, va depune decontul special de
TVA [i va pl`ti efectiv taxa la bugetul statului.
b) Dac` beneficiarul stabilit [i \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia va comunica un cod de
TVA din alt Stat Membru, atunci \n Romånia nu are loc nicio opera]iune impozabil` [i nu se va
proceda conform celor descrise la lit. a).
c) Beneficiarul stabilit \n Romånia, dar ne\nregistrat \n scopuri de TVA, nu este persoana obligat`
la plata taxei pentru un transport intracomunitar. |n acest caz, prestatorul nestabilit \n
Romånia va factura cu TVA din Romånia un transport intracomunitar care
\ncepe din Romånia sau cu TVA din alt Stat Membru, pentru un
transport intracomunitar care \ncepe din alt Stat
Membru.
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Exemple:
1) Date ini]iale: A, o companie din Ungaria, care nu este stabilit`, dar este \nregistrat` \n scopuri
de TVA \n Romånia, efectueaz` un transport de bunuri de la Budapesta la Bucure[ti, al c`rui
beneficiar este B, o companie din Romånia (persoan` impozabil` \nregistrat` normal \n scopuri de
TVA). Compania B \i comunic` codul s`u de TVA din Romånia companiei A. |n aceast` situa]ie,
unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: Acesta este un transport intracomunitar de bunuri efectuat de o persoan` impozabil`,
cu plat`, [i care se consider` c` are loc \n Romånia, deoarece Romånia este Statul Membru de
identificare a beneficiarului. |ntrucåt compania A nu este stabilit` \n Romånia, persoana obligat` la
plata TVA \n Romånia pentru acest serviciu este compania B. Pentru c` aceasta este \nregistrat`
normal \n scopuri de TVA, va \nregistra taxa datorat` ca tax` colectat` [i deductibil` \n condi]iile
legii, \n decontul de TVA.
2) Dac` la exemplul 1 transportul se realizeaz` de la Bucure[ti la Budapesta, rezolvarea este
urm`toarea:
I locul transportului intracomunitar este \n Romånia, locul de unde \ncepe transportul;
I persoana obligat` la plata TVA este beneficiarul din Romånia, pentru c` prestatorul este
nestabilit \n Romånia (practic procedeaz` identic ca [i \n exemplul nr. 1).
B.4. Servicii accesorii unui transport intracomunitar de bunuri
Care sunt serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri?
Aceast` categorie cuprinde, printre altele, servicii care constau \n \nc`rcarea, desc`rcarea,
manipularea, cånt`rirea, sortarea, depozitarea bunurilor etc.
Care este locul prest`rii pentru servicii accesorii unui transport intracomunitar de bunuri?
Se consider` c` serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri au loc acolo unde sunt
efectiv prestate sau, prin excep]ie, \n Statul Membru care a atribuit codul de TVA \n baza c`ruia
serviciul a fost prestat beneficiarului, dac` serviciul este prestat unui beneficiar care comunic` un
cod valabil de TVA (cu prefix) din alt Stat Membru decåt cel unde au fost efectiv prestate serviciile
accesorii.
Exist` scutiri pentru serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri?
Ca regul` general`, serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri nu sunt scutite.
Exist` \ns` [i cåteva situa]ii \n care se aplic` scutirea de TVA, cum ar fi:
I serviciile legate direct de nave maritime sau de \nc`rc`tura acestora;
I serviciile legate direct de aeronave utilizate de companiile aeriene care realizeaz`, \n principal,
transport interna]ional de persoane [i/sau de bunuri sau de \nc`rc`tura acestora;
I serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri c`tre sau din insulele ce formeaz`
regiunile autonome din Azore sau Madeira.
Cine este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia pentru servicii accesorii unui transport
intracomunitar de bunuri pentru care locul prest`rii este considerat a fi \n Romånia?
|n principiu, este prestatorul. Prin excep]ie, beneficiarul va fi obligat la plata TVA, dac` urm`toarele
condi]ii sunt \ndeplinite simultan:
I prestatorul nu este stabilit \n Romånia, chiar dac` este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia,
[i
I beneficiarul este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia.
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Cum se face plata TVA la bugetul statului pentru serviciile accesorii unui transport
intracomunitar de bunuri, pentru care locul prest`rii este considerat a fi \n Romånia?
Plata se efectueaz` conform procedurii descrise la transportul intracomunitar de bunuri.
Exemplu:
Date ini]iale: A, o companie din Romånia, \nregistrat` normal \n scopuri de TVA, realizeaz` un
transport de bunuri din Romånia \n Fran]a. B, o companie din Fran]a, care nu este stabilit` \n
Romånia, realizeaz` desc`rcarea autocamionului \n Marsilia, \n contul companiei A. Compania A \i
comunic` codul s`u de TVA din Romånia companiei B. |n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA
[i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: Acesta este un serviciu accesoriu unui transport intracomunitar de bunuri efectuat de o
persoan` impozabil`, cu plat`, [i care se consider` c` are loc \n Romånia, \ntrucåt Romånia este
Statul Membru de identificare a beneficiarului. Persoana obligat` la plata TVA \n Romånia pentru
acest serviciu este compania A. Pentru c` aceasta este \nregistrat` normal \n scopuri de TVA, va
\nregistra taxa datorat` ca tax` colectat` [i deductibil`, \n condi]iile legii, \n decontul de TVA.
B.5. Servicii de intermediere legate de un transport intracomunitar de bunuri [i de
servicii accesorii unui transport intracomunitar de bunuri
Ce reprezint` serviciile de intermediere legate de un transport intracomunitar de bunuri
[i de servicii accesorii unui transport intracomunitar de bunuri?
Serviciile de intermediere sunt servicii prestate de o persoan` (denumit` mandatar) care ac]ioneaz`
\n numele [i \n contul unei alte persoane (denumit` mandant). Serviciul de intermediere \n sine
este o prestare de servicii efectuat` de mandatar pentru mandant.
Care este locul prest`rii pentru serviciile de intermediere legate de un transport
intracomunitar de bunuri?
Se consider` c` acestea au loc \n Statul Membru unde \ncepe transportul sau, prin excep]ie, \n
Statul Membru care a atribuit codul de TVA \n baza c`ruia serviciul a fost prestat beneficiarului, dac`
serviciul este prestat unui beneficiar care comunic` un cod valabil de TVA (cu prefix) din alt Stat
Membru decåt cel unde a \nceput transportul intracomunitar de bunuri.
Care este locul prest`rii pentru serviciile de intermediere legate de serviciile accesorii unui
transport intracomunitar de bunuri?
Se consider` c` acestea au loc acolo unde serviciile accesorii \n cauz` sunt efectiv prestate; dar,
prin excep]ie, \n Statul Membru care a atribuit codul de TVA \n baza c`ruia serviciul a fost prestat
beneficiarului, dac` serviciul este prestat unui beneficiar care comunic` un cod valabil de TVA (cu
prefix) din alt Stat Membru decåt cel \n care serviciile accesorii \n cauz` sunt efectiv prestate.
Cine este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia pentru serviciile de intermediere privind
transportul intracomunitar de bunuri sau pentru serviciile de intermediere legate de serviciile
accesorii unui transport intracomunitar de bunuri care au loc \n Romånia?
|n principiu, este prestatorul.
Prin excep]ie, beneficiarul va fi obligat la plata TVA, dac` urm`toarele condi]ii sunt \ndeplinite
simultan:
I prestatorul nu este stabilit \n Romånia, chiar dac` este \nregistrat \n scopuri de TVA \n
Romånia, [i
I beneficiarul este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia.
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Cum se face plata TVA la bugetul statului pentru serviciile de intermediere privind transportul
intracomunitar de bunuri sau pentru serviciile de intermediere legate de serviciile accesorii
unui transport intracomunitar de bunuri, care au loc \n Romånia?
Plata se efectueaz` conform procedurii descrise la transportul intracomunitar de bunuri.
Exemplu:
Date ini]iale: A, companie din Romånia, achizi]ioneaz` bunuri care sunt transportate pe calea ferat`
din Grecia \n Romånia. Compania A \i cere companiei B, stabilit` \n Romånia, s` g`seasc` o
companie care s` \ncarce bunurile \n vagoane la Atena. B g`se[te compania C din Grecia pentru
acest serviciu. A \i comunic` lui B codul s`u de \nregistrare \n scopuri de TVA din Romånia. |n
aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA pentru serviciul de intermediere [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: B presteaz` un serviciu de intermediere la un serviciu accesoriu unui transport
intracomunitar de bunuri, cu plat`, care are loc \n Romånia. B este persoana obligat` la plata TVA
\n Romånia \ntrucåt este \nregistrat` \n scopuri de TVA \n Romånia. B va emite c`tre A o factur`
cu TVA din Romånia.
C. Servicii intangibile, altele decât serviciile de telecomunica]ii [i servicii furnizate pe cale
electronic`
Ce sunt serviciile intangibile?
I \nchirierea bunurilor mobile corporale, cu excep]ia mijloacelor de transport;
I opera]iunile de leasing avånd ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu excep]ia
mijloacelor de transport;
I transferul [i/sau transmiterea folosin]ei drepturilor de autor, brevetelor, licen]elor, m`rcilor
comerciale [i a altor drepturi similare;
I serviciile de publicitate [i marketing;
I serviciile consultan]ilor, inginerilor, juri[tilor [i avoca]ilor, contabililor [i exper]ilor contabili, ale
birourilor de studii [i alte servicii similare;
I prelucrarea de date [i furnizarea de informa]ii;
I opera]iunile bancare, financiare [i de asigur`ri, inclusiv reasigur`ri, cu excep]ia \nchirierii de seifuri;
I punerea la dispozi]ie de personal;
I acordarea accesului la sistemele de distribu]ie a gazelor naturale [i a energiei electrice, inclusiv
serviciile de transport [i transmitere prin intermediul acestor re]ele, precum [i alte prest`ri de
servicii legate direct de acestea;
I telecomunica]iile;
I serviciile de radiodifuziune [i televiziune;
I serviciile furnizate pe cale electronic`;
I obliga]ia de a se ab]ine de la realizarea sau exercitarea, total sau par]ial, a unei activit`]i
economice sau a unui drept men]ionat mai sus;
I prest`rile de servicii de intermediere, efectuate de persoane care ac]ioneaz` \n numele [i contul
altor persoane, cånd aceste servicii sunt prestate \n leg`tur` cu serviciile men]ionate la acest
punct.
Aten]ie! Pentru serviciile de telecomunica]ii, inclusiv serviciile de radiodifuziune [i televiziune [i
serviciile furnizate pe cale electronic`, se aplic` reguli speciale atunci cånd sunt prestate de
prestatori nestabili]i \n Comunitate c`tre persoane neimpozabile stabilite \n Comunitate, care se
reg`sesc \n sec]iunea urm`toare.
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Care este locul prest`rii pentru serviciile intangibile?
Se consider` c` serviciile intangibile au loc:
I acolo unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciul este prestat sau
I dac` prestatorul [i beneficiarul nu sunt stabili]i \n aceea[i ]ar` atunci locul prest`rii este acolo
unde beneficiarul este stabilit sau are un sediu fix pentru care este prestat serviciul, dac`:
- beneficiarul este stabilit sau are sediul fix \n afara UE sau
- beneficiarul este stabilit sau are sediul fix \n UE [i este o persoan` impozabil`.
Se aplic` vreo scutire pentru serviciile intangibile?
Principalele servicii intangibile scutite de TVA sunt servicii de asigur`ri [i servicii de creditare,
bancare [i alte servicii de acest gen.
Cine este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia pentru serviciile intangibile?
|n principiu, este prestatorul.
Prin excep]ie, obligat la plata TVA va fi beneficiarul, dac` urm`toarele condi]ii sunt \ndeplinite
simultan:
I prestatorul nu este stabilit \n Romånia, chiar dac` este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia,
[i
I beneficiarul este o persoan` impozabil` ac]ionånd ca atare, stabilit` sau avånd un sediu fix
pentru care este prestat serviciul \n Romånia, chiar dac` nu este \nregistrat \n scopuri de TVA.
Cum va proceda un prestator stabilit [i \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia cånd
factureaz` servicii intangibile?
a) Dac` beneficiarul este o persoan` impozabil` stabilit` \n Comunitate sau orice persoan` stabilit`
\n afara Comunit`]ii, va emite factura f`r` TVA, \n care va \nscrie men]iunea „neimpozabil \n
Romånia”;
b) Dac` beneficiarul este o persoan` neimpozabil` stabilit` \n Comunitate (persoan` fizic`,
institu]ie public`), va emite factura cu TVA din Romånia.
Cum va proceda un beneficiar din Romånia cand prime[te facturi pentru servicii intangibile
de la un prestator stabilit \n UE sau \n afara UE?
a) Dac` beneficiarul este persoan` impozabil`, locul serviciului este considerat a fi \n Romånia [i
persoana obligat` la plata TVA este beneficiarul, care va proceda astfel:
I dac` este \nregistrat normal \n scopuri de TVA, va \nregistra taxa aferent` serviciilor ca tax`
colectat` [i deductibil`, \n condi]iile prev`zute de lege, \n decontul de TVA;
I dac` nu este \nregistrat \n scopuri de TVA sau este \nregistrat numai pentru achizi]ii
intracomunitare, va depune decontul special de TVA [i va pl`ti efectiv taxa la bugetul
statului.
b) Dac` beneficiarul nu este persoan` impozabil`, locul prest`rii nu este \n Romånia. Acesta va
primi o factur` cu TVA din partea prestatorului, dac` acesta este stabilit \n alt Stat Membru, sau
f`r` TVA, dac` prestatorul este nestabilit \n Comunitate (vezi excep]iile pentru servicii
electronice, telecomunica]ii).
Exemple:
1) Date ini]iale: A, consultant stabilit \n Fran]a ([i nefiind stabilit \n Romånia), presteaz` servicii de
consultan]` c`tre B din Romånia, care este o institu]ie public` (persoan` juridic` neimpozabil`). |n
aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: A presteaz` servicii intangibile cu plat`, care au loc \n Fran]a,
locul unde este stabilit prestatorul, deoarece beneficiarul din alt
Stat Membru nu este o persoan` impozabil`.
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Se datoreaz` TVA \n Fran]a [i, \n principiu, A este persoana obligat` la plata TVA \n Fran]a. Acesta
va emite factura cu TVA din Fran]a. Indiferent de regimul aplicat de prestatorul francez, institu]ia
public` nu va datora TVA \n Romånia.
2) Date ini]iale: A, o companie stabilit` \n Ungaria ([i care nu este stabilit` \n Romånia), \nchiriaz`
un fotocopiator lui B, care este o \ntreprindere mic` stabilit` \n Romånia, ne\nregistrat` \n scopuri
de TVA . \n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: A presteaz` servicii intangibile cu plat`, care au locul \n Romånia, unde este stabilit
beneficiarul, persoan` impozabil`. B este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia. |ntrucåt
compania B nu este \nregistrat` \n scopuri de TVA, va pl`ti efectiv taxa datorat` la bugetul statului
pe baza decontului special de TVA.
3) Date ini]iale: A, consultant stabilit \n SUA ([i care nu este stabilit \n Romånia), presteaz` servicii
de consultan]` lui B din Romånia, care este o societate comercial` \nregistrat` \n scopuri de TVA.
|n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: A presteaz` servicii intangibile cu plat`, care au locul \n Romånia, locul unde este stabilit
beneficiarul din Comunitate, persoan` impozabil`. Beneficiarul este persoana obligat` la plata TVA,
dar, fiind \nregistrat normal \n scopuri de TVA, va aplica taxare invers`, respectiv va \nscrie TVA-ul
ca tax` colectat` [i tax` deductibil` \n acela[i decont de TVA.
4) Date ini]iale: A, stabilit` \n Belgia ([i care nu este stabilit` \n Romånia), \nchiriaz` un fotocopiator
lui B din Romånia, care este o persoan` impozabil` stabilit` \n Romånia, \nregistrat` normal \n
scopuri de TVA. |n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: A presteaz` servicii intangibile cu plat`, care au locul \n Romånia. B este persoana
obligat` la plata TVA \n Romånia, locul unde este stabilit beneficiarul din Comunitate persoan`
impozabil`. Pentru c` este \nregistrat normal \n scopuri de TVA, va \nregistra taxa datorat` ca tax`
colectat` [i deductibil` \n condi]iile legii, \n decontul de tax`.
5) Date ini]iale: A, o persoan` impozabil` stabilit` \n Suedia, inten]ioneaz` s` \nchirieze utilaje unor
clien]i din Romånia. B, o persoan` \nregistrat` normal \n scopuri de TVA \n Romånia [i care nu este
stabilit` \n Suedia, ac]ioneaz` ca intermediar, \n numele [i \n contul lui A, \n rela]ia cu clien]ii romåni.
B prime[te un onorariu de la A. |n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie s`
pl`teasc`?
Rezolvare: B presteaz` un serviciu de intermediere \n leg`tur` cu servicii intangibile (\nchirierea de
utilaje - bunuri mobile corporale). Acest serviciu este efectuat cu plat` [i are loc \n Suedia, unde
este stabilit beneficiarul serviciilor de intermediere. A este persoana obligat` la plata TVA \n Suedia.
Prestatorul din Romånia va factura f`r` TVA [i va \nscrie \n factur` men]iunea „neimpozabil \n
Romånia”.
6) Date ini]iale: A, o persoan` impozabil` stabilit` \n Romånia, inten]ioneaz` s` \nchirieze utilaje unor
clien]i din Suedia. B, o persoan` impozabil` din Suedia [i care nu este stabilit` \n Romånia, este
beneficiarul acestui serviciu. |n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: A presteaz` un serviciu intangibil al c`rui loc este \n Suedia, locul unde este stabilit
beneficiarul, persoan` impozabil` din Comunitate. A va factura f`r` TVA [i va \nscrie \n factur`
men]iunea „neimpozabil \n Romånia” [i va declara la rubrica de opera]iuni neimpozabile \n decontul
de TVA.
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7) Date ini]iale: A, stabilit [i \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia, furnizeaz` servicii de
telecomunica]ii lui B, o persoan` fizic`, precum [i companiei C, amåndou` stabilite \n Ucraina. |n
aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: Este vorba despre servicii de telecomunica]ii care au locul \n Ucraina. Nu se datoreaz`
TVA \n Romånia. Prestatorul romån va factura f`r` TVA [i va \nscrie \n factur` men]iunea
„neimpozabil \n Romånia”.
8) Date ini]iale: A, un consultant \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia ([i care nu este stabilit
\n Belgia), furnizeaz` o baz` de date complet automatizat` privind legisla]ia fiscal` romån` lui B, o
societate de asigur`ri ne\nregistrat` \n scopuri de TVA \n Belgia. Cine este obligat la plata TVA \n
acest caz?
Rezolvare: Este vorba despre servicii furnizate pe cale electronic` care au loc \n Belgia. |n principiu,
compania de asigur`ri va fi persoana obligat` la plata TVA \n Belgia. Prestatorul romån va emite
factura f`r` TVA [i va \nscrie \n factur` men]iunea „neimpozabil \n Romånia”.
D. Servicii de telecomunica]ii [i servicii furnizate pe cale electronic`
Ce sunt serviciile de telecomunica]ii?
Serviciile de telecomunica]ii sunt serviciile avånd ca obiect transmiterea, emiterea sau recep]ia de
semnale, mesaje scrise, imagini [i sunete sau informa]ii de orice natur` prin cablu, unde radio,
mijloace optice sau alte sisteme electromagnetice, inclusiv transferul aferent sau cedarea dreptului
de a utiliza mijloacele de transmisie, emisie sau recep]ie, ca [i asigurarea accesului la re]elele de
informa]ii mondiale. Serviciile de radiodifuziune [i televiziune urmeaza acelea[i reguli ca [i serviciile
de telecomunica]ii.
Ce sunt serviciile furnizate pe cale electronic`?
Serviciile furnizate pe cale electronic` sunt serviciile constånd \n furnizarea [i conceperea de
site-uri informatice, mentenan]` la distan]` a programelor [i echipamentelor, furnizarea de programe
informatice - software - [i actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte [i de informa]ii [i
punerea la dispozi]ie de baze de date, furnizarea de muzic`, de filme [i de jocuri, inclusiv jocuri de
noroc, transmiterea [i difuzarea de emisiuni [i evenimente politice, culturale, artistice, sportive,
[tiin]ifice, de divertisment [i furnizarea de servicii de \nv`]`månt la distan]`. Atunci cånd furnizorul
de servicii [i clientul s`u comunic` prin curier electronic, aceasta nu \nseamn` \n sine c` serviciul
furnizat este un serviciu electronic.
Pentru a stabili dac` este sau nu vorba de un serviciu furnizat pe cale electronic`, se vor verifica
urm`toarele condi]ii:
I este un serviciu executat prin internet (sau alt` re]ea electronic`) [i
I prestarea serviciului se bazeaz` \n mare m`sur` pe tehnologia informa]iei. Aceasta \nseamn`
c`, \n esen]`, serviciul trebuie s` fie automat ([i s` necesite o interven]ie uman` minim`) [i c`
nu ar fi viabil f`r` tehnologia informa]iei.
Care este locul prest`rii pentru serviciile de telecomunica]ii [i cele furnizate pe cale electronic`?
Practic, se aplic` acelea[i reguli ca [i \n cazul serviciilor intangibile men]ionate la lit. C \n
situa]ia \n care beneficiarul este o persoan` impozabil` stabilit` \n Comunitate,
indiferent dac` prestatorul este stabilit \n interiorul Comunit`]ii sau nu este
stabilit \n Comunitate [i nici nu are un sediu fix de la care sunt
prestate serviciile \n Comunitate.
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Reguli speciale: dac` prestatorul nu este stabilit \n interiorul Comunit`]ii [i nici nu are un sediu fix
de la care sunt prestate serviciile \n Comunitate, iar beneficiarul este o persoan` neimpozabil`, se
aplic` urm`toarele reguli:
1. |n cazul serviciilor de telecomunica]ii, acestea au locul prest`rii \n Romånia, dac`:
I serviciile sunt efectiv utilizate \n Romånia [i
I beneficiarul este stabilit, are domiciliul stabil sau re[edin]a obi[nuit` \n Romånia.
2. |n cazul serviciilor furnizate pe cale electronic`, locul prest`rii se consider` a fi \n Romånia, dac`
beneficiarul este stabilit, are domiciliul stabil sau re[edin]a obi[nuit` \n Romånia.
Exist` vreo scutire pentru serviciile de telecomunica]ii [i serviciile furnizate pe cale electronic`?
Principalele servicii furnizate pe cale electronic` [i de telecomunica]ii c`rora li se aplic` scutiri de
TVA sunt:
I serviciile pentru nevoile directe ale navelor maritime [i aeronavelor utilizate de companiile
aeriene care realizeaz`, \n principal, transport interna]ional de persoane [i/sau de bunuri [i/sau
pentru \nc`rc`tura acestora;
I activit`]ile specifice posturilor publice de radio [i televiziune, altele decåt activit`]ile de natur`
comercial`;
I servicii educa]ionale (\nv`]`måntul la distan]`);
I jocuri de noroc.
Cine este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia \n cazul serviciilor de telecomunica]ii
[i serviciilor furnizate pe cale electronic`?
Se aplic` acelea[i reguli ca [i \n cazul celorlalte servicii intangibile, cu excep]ia situa]iilor descrise
mai sus pentru care se aplic` reguli speciale. |n cazul \n care se aplic` regulile speciale, persoana
obligat` la plat` este prestatorul, care are obliga]ia s` se \nregistreze \n Romånia sau, \n cazul
serviciilor furnizate pe cale electronic`, s` aplice regimul special pentru astfel de servicii.
Exemple:
1) Date ini]iale: A, persoan` impozabil` stabilit` \n Luxemburg, furnizeaz` un program informatic
prin Internet lui B, o persoan` juridic` neimpozabil` care utilizeaz` programul pentru activitatea
desf`[urat` \n calitate de autoritate public`. |n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie
s` pl`teasc`?
Rezolvare: Este vorba despre un serviciu furnizat pe cale electronic`, efectuat cu plat` [i care are
locul \n Luxemburg. Prestatorul va factura acest serviciu cu TVA din Luxemburg c`tre B.
2) Date ini]iale: A, stabilit \n SUA, furnizeaz` software prin Internet lui B, o persoan` fizic` din
Romånia care este conectat` la Internet de acas`. |n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine
trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: Este vorba despre un serviciu furnizat pe cale electronic`, efectuat cu plat` [i care are
locul \n Romånia. A este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia. A trebuie fie s` se \nregistreze
\n scopuri de TVA \n Romånia, fie s` aplice regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite,
care presteaz` servicii electronice persoanelor neimpozabile.
E. Expertize [i lucr`ri efectuate asupra bunurilor mobile corporale
Ce sunt lucr`rile efectuate asupra bunurilor mobile corporale?
Lucr`rile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate opera]iunile umane [i mecanice
efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decåt cele de natur` intelectual` sau [tiin]ific`,
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respectiv servicii ce constau, printre altele, \n procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile
corporale.
Ce sunt expertizele privind bunurile mobile corporale?
Expertizele privind bunurile mobile corporale constau \n examinarea unor bunuri mobile corporale
\n scopul stabilirii valorii acestora.
Ambalajele sau alte bunuri utilizate \n leg`tur` direct` cu bunurile asupra c`rora au fost realizate
lucr`ri ori expertize sau bunurile \ncorporate \n acestea sunt accesorii serviciilor realizate [i nu vor
fi tratate ca livr`ri de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.
Care este locul prest`rii pentru expertize [i lucr`ri efectuate asupra bunurilor mobile corporale?
Se consider` c` serviciile de expertiz` [i lucr`rile efectuate asupra bunurilor mobile corporale au
loc:
I acolo unde serviciile sunt efectiv prestate sau
I \n Statul Membru care a atribuit codul de TVA beneficiarului \n scopul prest`rii acestor servicii,
dac` sunt \ndeplinite cumulativ urm`toarele condi]ii:
- beneficiarul comunic` un cod valid de TVA (cu prefix) din alt Stat Membru decåt Statul
Membru \n care serviciile sunt efectiv prestate;
- bunurile sunt transportate \n afara Statului Membru \n care serviciile sunt efectiv prestate,
dup` ce au fost procesate sau expertizate.
Exist` vreo scutire pentru expertize [i lucr`ri efectuate asupra bunurilor mobile corporale?
Principalele servicii de expertiz` [i lucr`ri efectuate asupra bunurilor mobile corporale care
beneficiaz` de scutire sunt:
I modificarea [i repararea navelor maritime [i aeronavelor utilizate de companiile aeriene care
realizeaz` \n principal transport interna]ional de persoane [i/sau de bunuri;
I lucr`rile efectuate asupra bunurilor mobile corporale achizi]ionate sau importate cu scopul de
a fi supuse unor astfel de lucr`ri \n Romånia, [i transportate \n afara Comunit`]ii de c`tre sau
\n numele prestatorului sau beneficiarului (dac` acesta nu este stabilit \n Romånia);
I lucr`rile efectuate asupra bunurilor mobile plasate \ntr-un regim vamal suspensiv.
Cine este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia \n cazul serviciilor de expertiz` [i lucr`ri
efectuate asupra bunurilor mobile corporale?
|n principiu, este prestatorul. Prin excep]ie, obligat la plata taxei va fi beneficiarul dac`:
I prestatorul nu este stabilit \n Romånia, chiar dac` este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia,
[i
I beneficiarul este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia.
Cum se face plata TVA la bugetul statului pentru serviciile de expertiz` [i lucr`ri efectuate
asupra bunurilor mobile corporale pentru care locul prest`rii este considerat a fi \n Romånia?
Dac` persoana obligat` la plat` este prestatorul, acesta va emite factura cu TVA din Romånia.
Dac` persoana obligat` la plat` este beneficiarul, acesta va efectua plata astfel:
I dac` este \nregistrat normal \n scopuri de TVA, va \nregistra taxa aferent` serviciilor ca tax`
colectat` [i deductibil`, \n condi]iile prev`zute de lege, \n decontul de TVA;
I dac` este \nregistrat numai pentru achizi]ii intracomunitare, va depune decontul special de
TVA [i va pl`ti efectiv taxa la bugetul statului.
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Cum va proceda un prestator stabilit [i \nregistrat normal \n scopuri de TVA \n Romånia (\n
afara situa]iilor \n care se aplic` m`suri de simplificare)?
a. Dac` prime[te bunuri pentru prelucrare/expertizare, care sunt transportate din alt Stat Membru,
va \nregistra aceste bunuri \n registrul bunurilor primite [i va emite o factura f`r` TVA, \n care
va \nscrie men]iunea „neimpozabil \n Romånia”. Dac` beneficiarul i-a transmis un cod de TVA
din alt Stat Membru [i bunurile p`r`sesc Romånia dup` efectuarea serviciilor. |n mod similar
va proceda [i \n situa]ia \n care bunurile sunt importate \n Romånia de o persoan` nestabilit`
\n Romånia [i ulterior bunurile sunt date spre prelucare unui prestator din Romånia, dup`
prelucrare produsele ob]inute fiind transportate \n alt Stat Membru.
b. Dac` oricare din condi]iile men]ionate anterior nu este \ndeplinit`, respectiv ori beneficiarul nu
transmite un cod de TVA din alt Stat Membru, ori dup` prelucrare bunurile nu p`r`sesc
Romånia, prestatorul din Romånia va factura cu TVA serviciile sale.
c. Orice prestator care este stabilit \n Romånia [i presteaz` lucr`ri sau expertize asupra bunurilor
mobile corporale sau expertize care nu au locul prest`rii \n Romånia, din perspectiva legisla]iei
de TVA realizeaz` opera]iuni neimpozabile \n Romånia.
Cum va proceda un beneficiar din Romånia \nregistrat \n scopuri de TVA, care prime[te o
factur` de lucr`ri sau expertize asupra bunurilor mobile corporale de la un prestator nestabilit
\n Romånia?
a. Dac` bunurile sunt transportate din Romånia \n alt Stat Membru, unde se efectueaz`
lucr`rile/expertizele, dup` care bunurile se \ntorc \n Romånia, serviciile sunt impozabile \n
Romånia, dac` beneficiarul a transmis codul s`u de TVA din Romånia prestatorului. Persoana
din Romånia va \nscrie bunurile transportate \n registrul nontransferurilor. Beneficiarul din
Romånia va efectua plata TVA astfel:
- dac` este \nregistrat normal \n scopuri de TVA, va \nregistra taxa aferent` serviciilor ca tax`
colectat` [i deductibil`, \n condi]iile prev`zute de lege, \n decontul de tax` pe valoarea
adaugat`;
- dac` este \nregistrat numai pentru achizi]ii intracomunitare, va depune decontul special de
tax` pe valoarea adaugat` [i va pl`ti efectiv taxa la bugetul statului.
b. Dac` lucr`rile sunt realizate \n alt Stat Membru, dar beneficiarul din Romånia nu comunic`
niciun cod valabil de TVA, lucr`rile vor fi facturate cu TVA din Statul Membru unde serviciile sunt
efectiv prestate.
c. Dac` lucr`rile sunt efectuate pe teritoriul Romåniei de un prestator nestabilit \n Romånia,
opera]iunile sunt impozabile \n Romånia. Persoana obligat` la plata TVA este prestatorul, dac`
beneficiarul nu a comunicat un cod de TVA sau dac` acesta a comunicat un cod valabil de TVA
din Romania. Plata TVA-ului de c`tre beneficiar se face conform procedurii de la lit.a)
Obliga]ii de raportare speciale
|n situa]ia \n care un prestator prime[te \n Romånia bunuri din alt Stat Membru din UE, \n vederea
efectu`rii de expertize sau de lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale, acesta trebuie s` ]in` un
registru special - registrul bunurilor primite. |n situa]ia \n care clientul trimite din Romånia bunuri c`tre
un alt stat membru UE, \n vederea efectu`rii de expertize sau de lucr`ri asupra bunurilor mobile
corporale, acesta trebuie s` ]in` un registru special - registrul nontransferurilor.
Important! Regulile cu privire la expertize sau la lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale trebuie
s` fie corelate cu regulile privind transferurile, nontransferurile [i m`surile de simplificare. Pentru mai
multe informa]ii, vezi bro[ura 5.
Exemple:
1) Date ini]iale: A, \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia, repar` un fax la sediul lui B din
Bucure[ti. B este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Danemarca [i \n Romånia. B \i comunic` codul
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s`u de TVA din Danemarca lui A. |n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie s`
pl`teasc`?
Rezolvare: Este vorba despre servicii constånd \n lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale, efectuate
cu plat` [i care au locul \n Romånia, locul prest`rii efective, chiar dac` beneficiarul a comunicat codul
sau de TVA din Danemarca, pentru c` bunurile nu p`r`sesc teritoriul Romåniei dup` reparare.
A este obligat la plata TVA \n Romånia. A va emite factura cu TVA din Romånia.
2) Date ini]iale: B, companie din Ungaria, care nu este stabilit` \n Romånia, repar` televizoare
pentru compania A care este \nregistrat` normal \n scopuri de TVA \n Romånia. Televizoarele sunt
trimise pentru repara]ii \n Ungaria [i dup` terminarea lucr`rilor de repara]ii, acestea se \ntorc \n
Romånia. A \i comunica lui B codul s`u de TVA din Romånia. |n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te
TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: Este vorba despre servicii constånd \n lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale, efectuate
cu plat` [i care au locul \n Romånia, statul din care s-a comunicat un cod valabil de TVA. A este
persoana obligat` la plata TVA \n Romånia [i va \nregistra taxa datorat` ca tax` colectat` [i
deductibil`, \n condi]iile legii, \n decontul de TVA.
3) Date ini]iale: B, companie din Ungaria, care nu este stabilit` \n Romånia, repar` televizoare
pentru A din Romånia. Televizoarele sunt trimise pentru repara]ii \n Ungaria [i dup` terminarea
lucr`rilor de repara]ii, acestea sunt trimise \n Italia. A \i comunic` lui B codul s`u de TVA din
Romånia. |n aceast` situa]ie, unde se pl`te[te TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare: Este vorba despre servicii constånd \n lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale, efectuate
cu plat` [i care au locul \n Romånia. A este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia pentru
aceste servicii. |n plus, \n acest caz, compania A va avea, \n principiu, obliga]ia s` se \nregistreze
\n scopuri de TVA \n Ungaria, statul \n care are loc o livrare intracomunitar` sau un transfer [i, dup`
caz, \n Italia, statul de destina]ie a bunurilor. Vezi bro[ura 1.
F. Alte servicii de intermediere
Aceast` sec]iune trateaz` serviciile de intermediere, altele decåt cele legate de transportul
intracomunitar de bunuri, de servicii accesorii transportului intracomunitar de bunuri [i servicii
intangibile.
Ce sunt serviciile de intermediere?
Serviciile de intermediere reprezint` servicii realizate de o persoan` (mandatar) care ac]ioneaz` \n
numele [i \n contul altei persoane (respectiv comitent/mandant). Livr`rile sau prest`rile pentru care
intervine intermediarul se consider` a fi efectuate de mandant. Serviciul de intermediere \n sine
este o prestare de servicii efectuat` de c`tre intermediar (mandatar) \n beneficiul comitentului/
mandantului.
Care este locul prest`rii pentru serviciile de intermediere?
Se consider` c` serviciile de intermediere au loc:
I \n Statul Membru unde are loc opera]iunea de baz` (pentru care intervine intermediarul) sau
I \n Statul Membru care a atribuit codul de TVA \n baza c`ruia serviciul de intermediere
a fost prestat beneficiarului, dac` serviciul este prestat unui beneficiar care
comunic` un cod valabil de TVA (cu prefix) din alt Stat Membru decåt
cel de \n care are loc opera]iunea de baz`.
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Exist` vreo scutire pentru serviciile de intermediere?
|n principiu, beneficiaz` de scutire serviciile de intermediere legate de opera]iuni care, la råndul lor,
sunt scutite, cum ar fi:
I exporturile [i alte tranzac]ii similare;
I opera]iunile legate de traficul interna]ional de bunuri.
Cine este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia pentru astfel de servicii de intermediere?
|n principiu, este prestatorul. Prin excep]ie, obligat la plata TVA va fi beneficiarul dac` sunt
\ndeplinite urm`toarele condi]ii:
I prestatorul nu este stabilit \n Romånia, chiar dac` este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia,
[i
I beneficiarul este \nregistrat \n scopuri de TVA \n Romånia.
Exemple:
1) Date ini]iale: C din Danemarca dore[te s` contracteze servicii de repara]ii pentru fotocopiatorul
utilizat \n biroul de vånz`ri din Bucure[ti [i \i solicit` lui B s` g`seasc` un prestator pentru astfel de
servicii. C \i comunic` lui B codul s`u de TVA din Danemarca. B, \nregistrat pentru scopuri de TVA
\n Romånia, ac]ionånd \n numele [i \n contul lui C, g`se[te prestatorul A pentru efectuarea serviciului
de repara]ie [i \l factureaz` pe C pentru interven]ia sa. A, \nregistrat pentru scopuri de TVA \n
Romånia, efectueaz` servicii de repara]ii [i factureaz` serviciul lui C. |n aceast` situa]ie, unde se
pl`te[te TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare:
a) Serviciul de repara]ii
Este vorba despre servicii constånd \n lucr`ri asupra bunurilor mobile corporale care au loc \n
Romånia. A este persoana obligat` la plata TVA \n Romånia.
b) Serviciul de intermediere
Este vorba despre un serviciu de intermediere \n leg`tur` cu lucr`ri asupra bunurilor mobile
corporale. Pentru serviciul de intermediere locul prest`rii se consider` \n Danemarca, deoarece
beneficiarul a comunicat un cod valabil de TVA din alt Stat Membru decåt cel \n care s-au prestat
fizic serviciile. C este persoana obligat` la plata TVA \n Danemarca. B va emite factura f`r` TVA
c`tre C [i va \nscrie \n factur` men]iunea „neimpozabil \n Romånia”.
2) Date ini]iale: C din Fran]a livreaz`, transport` [i factureaz` mobilier de birou lui A \n Romånia.
A \i comunic` lui C codul s`u de TVA din Romånia. B, \nregistrat normal \n scopuri de TVA \n
Romånia, ac]ionånd \n numele [i \n contul lui A, \nregistrat \n scopuri de TVA, \i g`se[te lui A pe
furnizorul de mobilier C. B \l factureaz` pe A pentru aceste servicii. |n aceast` situa]ie, unde se
pl`te[te TVA [i cine trebuie s` pl`teasc`?
Rezolvare:
a) Livrarea de la C c`tre A:
C realizeaz` o livrare intracomunitar` de bunuri, scutit` de TVA, care are locul \n Fran]a.
b) Achizi]ia realizat` de A:
A realizeaz` o achizi]ie intracomunitar` de bunuri, impozabil` \n Romånia.
c) Serviciul de intermediere realizat de B:
B realizeaz` un serviciu de intermediere care are loc \n Romånia, unde are loc opera]iunea de baz`
(respectiv achizi]ia intracomunitar`) realizat` de A. B este persoana obligat` la plata TVA \n
Romånia. B va factura serviciul de intermediere c`tre A cu TVA.
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|n cadrul programului InfoTVA au fost tip`rite [i o serie de pliante informative, care prezint` pa[ii
de urmat pentru a stabili dac` se datoreaz` TVA \n România [i alte aspecte specifice. Colec]ia
de pliante include:
Pliantul 0 - TVA \n România - 5 \ntreb`ri de baz`
Pliantul 1 - Opera]iunile din sfera TVA
Pliantul 2 - Ce statut ave]i in raport cu TVA
Pliantul 3 - Locul opera]iunii
Pliantul 4 - Opera]iuni scutite de la plata TVA
Pliantul 5 - Persoana obligat` la plata TVA \n România
Pliantul 6 - Transportul intracomunitar de bunuri
Pliantul 7 - Mijloace de transport noi [i produse accizabile
Pliantul 8 - Agen]iile de turism
Pliantul 9 - Bunuri second-hand, opere de art`, obiecte de colec]ie [i antichit`]i
Pliantul 10 - Intreprinderile mici
Pliantul 11 - Serviciile asupra bunurilor mobile corporale
Pliantul 12 - Serviciile intangibile
Pliantul 13 - Exigibilitatea TVA pentru opera]iunile intracomunitare
Pliantul 14 - Cum se adreseaz` o intrebare c`tre Autorit`]ile Fiscale

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