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Material informativ

Achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi

În accepțiune fiscală, mijloacele de transport noi sunt vehiculele terestre cu motor
a căror capacitate depășește 48 cm3 sau a căror putere depășește 7,2 kW, destinate
transportului de pasageri sau bunuri cu condiția ca acestea să nu fi fost livrate cu mai mult
de 6 luni de la data intrării în funcțiune sau să nu fi efectuat deplasări care depășesc 6.000
km. (art.266 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

Achiziția intracomunitară de mijloace noi de transport efectuată de orice persoană
impozabilă ori neimpozabilă, este întotdeauna considerată o operațiune impozabilă în
România, pentru care nu sunt aplicabile regulile referitoare la plafonul de achiziții
intracomunitare prevăzut la art. 268 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal ( 10.000 euro), dacă
locul respectivei achiziții intracomunitare este în România, conform art. 276 din Codul
fiscal.

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal
aplică taxarea inversă, respectiv nu fac o plată efectivă ci înscriu TVA în decontul de TVA
(Formularul 300), exercitându-și dreptul de deducere conform art. 297-301 din Codul fiscal.

Persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA și care nu trebuie să
se înregistreze conform art. 316, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform
art. 317 depun decontul special de taxă (Formularul 301) la organele fiscale competente
pentru achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi și au obligația plății TVA.

Decontul special de taxă trebuie întocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al
președintelui A.N.A.F. și se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în
care ia naștere exigibilitatea operațiunilor. Decontul special de taxă trebuie depus numai
pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei. Prin excepție, persoanele care nu
sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, indiferent dacă sunt sau nu
înregistrate conform art. 317, sunt obligate să depună decontul special de taxă pentru
achizițiile intracomunitare de mijloace de transport noi, înainte de înmatricularea
acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia
naștere exigibilitatea taxei aferente respectivei achiziții intracomunitare.
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