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Procedura de stabilire TVA pentru ambasade a fost aprobată
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman informează că prin
articolul 294^1 din Codul fiscal sunt stabilite reguli privind plata TVA aferentă
autoturismelor care au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la
plata TVA de către ambasade și diplomați.
Potrivit acestor prevederi, dacă autoturismele se înstrăinează într-o perioadă
mai scurtă de doi ani de la data achiziţiei, ambasadele sau diplomații care le
înstrăinează au obligația să plătească TVA de a cărei scutire au beneficiat.
Obligația de plată a TVA nu intervine în următoarele situații: a) autoturismul
este exportat în regim de scutire; b) autoturismul este înstrăinat către o persoană
care ar beneficia de scutirea de TVA conform art.294 alin.(1) lit. j) - l) din Codul
fiscal, cu obligaţia noului proprietar de a achita TVA în cazul în care înstrăinează
autoturismul până la finalul perioadei de doi ani; c) autoturismul este distrus sau
furat.
În contextul de mai sus, a fost necesară elaborarea unei proceduri de stabilire
a TVA datorate de către ambasade sau diplomați pentru autoturismele cumpărate în
regim de scutire, dacă sunt înstrăinate în condițiile prevăzute de lege.
Sumele datorate vor fi stabilite prin decizii emise de organele fiscale, pe baza
cererilor (FORMULAR 380) depuse de ambasadele sau diplomații care înstrăinează
autoturismele cumpărate în regim de scutire de la plata TVA.
Baza legală: Ordinul președintelui ANAF nr. 1159 din 22 iulie 2021 privind aprobarea Procedurii de
stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile
consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi consular pentru mijloacele de
transport care au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea
adăugată şi care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei,
precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 763 din 5 august 2021).
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