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SCHEMA TAXĂRII CU TVA A VÂNZĂRILOR LA DISTANŢĂ
o livrare de bunuri

Vânzare la distanţă

Intre 2 state
membre
cu expediere sau transport de
către furnizor sau altă
persoană în numele lui

În statul membru de destinaţie
a bunurilor (regulă specială)
dacă:

către cumpărătorii din „grupul celor trei”:
 persoană impozabilă care efectuează numai livrări de
bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este
deductibilă (întreprinderi mici, alte persoane impozabile
care efectuează exclusiv operaţiuni scutite fără drept de
deducere-de ex. societati asigurare, clinici medicale, etc.);
sau
 persoană juridică neimpozabilă;
sau
 orice altă persoană neimpozabilă (persoane fizice).

valoarea totală a vânzărilor la distanță,
efectuate de furnizor și care presupun
transportul sau expedierea bunurilor dintrun stat membru în alt stat membru, în anul
calendaristic în care are loc vânzarea la
distanță, inclusiv valoarea respectivei
vânzări la distanță, sau în anul
calendaristic precedent, depășește plafonul
pentru vânzări la distanță stabilit de statul
membru de destinaţie
sau

Locul vânzării la distanţă
(locul taxării cu TVA)

furnizorul a optat pentru plata TVA pentru
vânzările sale la distanță în statul membru
de destinaţie

În statul membru de plecare a
bunurilor (regula generală)
dacă:

furnizorul nu depăşeşte plafonul de statul
membru de destinaţie sau nu optează pentru
plata TVA pentru vânzările sale la distanță în
statul membru de destinaţie

Furnizorul:
➔
Se
înregistrează
în
scopuri de TVA în statul
membru de destinaţie,
➔
Taxează în statul membru
de
destinaţie
vânzările
efectuate din acel moment
până la sfârşitul anului
calendaristic următor celui în
care plafonul a fost depăşit;
➔
Comunică acest lucru
organului fiscal din statul
membru în care are sediul
Furnizorul:
➔
Comunică
opţiunea
organelor fiscale din ambele state
membre;
➔
Se
înregistrează
în
scopuri de TVA în statul membru
de destinaţie;
➔
Taxează
vânzările
efectuate în statul membru
respectiv, până la sfârşitul celui
de-al doilea an calendaristic
următor celui în care și-a exercitat
opțiunea.

Plafonul pentru vânzări la
distanţă

Este stabilit distinct de fiecare stat
membru.
Plafoanele anuale pentru vânzări la
distanţă ale statelor membre care pot
fi vizualizate accesând link-ul https://
ec.europa.eu/taxation_customs/sites/
taxation/files/resources/documents/
taxation/vat/traders/vat_community/
vat_in_ec_annexi.pdf
În România plafonul este de 35.000
Euro, respectiv 118.000 lei

CUPRINDE:

valoarea tuturor vânzărilor la
distanță efectuate de un furnizor dintrun stat membru în alt stat membru,
inclusiv valoarea vânzărilor de bunuri
care au fost livrate dintr-un teritoriu terț
și care sunt considerate că au fost
livrate din statul membru de import care
este altul decât statul membru în care
se expediază sau se transportă în
vederea livrării acestora către client*;

valoarea vânzării la distanță ce
conduce la depășirea plafonului.

NU CUPRINDE:

valoarea oricărei livrări intracomunitare de
mijloace de transport noi;

valoarea livrărilor de bunuri cu instalare sau
asamblare efectuate de furnizor ori în numele
acestuia;

valoarea bunurilor taxate în statul membru de
plecare, conform regimului special prevăzut la art.
313, 326 sau art. 333 din Directiva 112, privind
bunurile second-hand, operele de artă, obiectele de
colecție și antichitățile;

valoarea oricărei livrări de gaz printr-un
sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Uniunii
Europene sau prin orice rețea conectată la un astfel
de sistem, de energie electrică, de energie termică
sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de
încălzire ori de răcire;

valoarea vânzărilor la distanţă de produse
accizabile**.

* Atunci când o vânzare la distanță presupune expedierea sau transportul bunurilor vândute dintr-un teritoriu terț și importul de către furnizor întrun stat membru, altul decât statul membru în care se expediază sau se transportă în vederea livrării acestora către client, se va considera că
bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru în care se efectuează importul.
** În cazul vânzărilor la distanţă de produse accizabile locul livrării este:

în statul membru unde începe expedierea sau transportul bunurilor (se aplică regula generală) dacă produsele sunt expediate sau
transportate către persoane impozabile şi persoane juridice neimpozabile

în statul membru de destinaţie dacă produsele sunt expediate sau transportate către persoane neimpozabile, altele decât persoanele
juridice neimpozabile.
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