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Noutati in domeniul TVA
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Noutăţi în domeniul TVA - MOSS - Regulamentul
UE nr. 1042/2013
Modificări legislative începând cu 1 ianuarie 2015 - servicii electronice, de
telecomunicaţii, de radio şi televiziune
Locul serviciilor prestate către persoane fizice/ alte
persoane neimpozabile din UE
• În trecut: unde era stabilit prestatorul
• Începând cu 2015: unde clientul este stabilit sau are locuinţa obişnuită

Companii afectate
• Furnizorii de servicii electronice, telecomunicaţii, radio şi televiziune, cloud computing,
procesatori de plăţi şi alţi intermediari, furnizorii de conţinut digital

Impact
• TVA se va datora în fiecare stat membru unde sunt stabiliţi clienţii serviciilor de tip B2C=>
declararea şi plata TVA trebuie realizate în ţara clienţilor
• Regimul “mini one-stop-shop”: înregistrare într-un singur stat membru, dar TVA
colectată la cota aplicabilă în SM al clientului
• Probleme practice: modificări ale sistemelor ERP, facturarea, identificarea SM unde este
stabilit clientul, afectarea preţului final
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Noutăţi în domeniul TVA - Regulamentul UE nr.
1042/2013 - servicii legate de bunuri imobile - 2017
În prezent:

Din 2017:

 Bun imobil?

 Definiţii ale bunurilor imobile

 Lista non-exhaustivă a serviciilor
legate de bunurile imobile

Din lista serviciilor legate de
bunuri imobile:

 Livrare de bunuri vs. Prestare de
servicii

 Instalarea sau montarea unor
maşini sau echipamente care, la
instalare sau montare, sunt
considerate bunuri imobile.

 Decizia CEJ în cazurile:
 C-111/05 Aktiebolaget NN,
C-155/12 RR Donnelley Global
Turnkey Solutions Poland sp. z o.o
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 Depozitarea de bunuri într-o
parte specifică a bunului imobil
alocată utilizării exclusive de
către client.
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Noutăţi în domeniul TVA - baza de impozitare

Decizia Comisiei
fiscale centrale
nr. 2/2011
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Cauzele
conexate
C-249/12 Tulică
și C-250/12
Plavoșin
împotriva ANAF

Decizia Comisiei fiscale
centrale nr. 6/2014:
voinţa părţilor
determinantă în
stabilirea TVA
colectată pentru o
tranzacţie
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Noutăţi în domeniul TVA - înregistrarea/
re-înregistrarea în scopuri de TVA din 2015
Noi criterii privind înregistrarea, anularea, re-înregistrarea în
scopuri de TVA pentru societăţile comerciale stabilite în România

Intenţia de a
desfăşura activităţi
economice
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Capacitatea de a
desfăşura activităţi
economice

6

Tendinţe în materie de TVA la
nivelul UE
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Diferenţa semnificativă între cazurile emise de
CJUE pentru taxe indirecte vs. taxe directe (1970
—12 noiembrie 2013)
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Creşterea cazurilor de TVA judecate de CJUE
(înainte 2010 & din 2010 - 12 noiembrie 2013)

■ înainte de 2010

■ din 2010
370

Infringements

■ ÎN AŞTEPTARE
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■

RETRASE

Întrebări preliminare
EMISE
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CAZURILE CJEU ÎN FUNCŢIE DE SUBIECT
(1970 -12 NOIEMBRIE 2013)
707 cazuri(*): 131 infringements (18,53%) / 576 intrebari preliminare (81,47%)
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Controlul fiscal – Aspecte practice
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Rambursarea de TVA
Desfășurarea inspecției fiscale vs. optimizarea procesului
de rambursare
Control anticipat vs. control ulterior
Perioada de timp pentru efectuarea inspecției fiscale
! 45 zile pentru control anticipat
?! Perioada prescripţiei fiscale
Dobânzi pentru rambursarea cu întârziere a TVA
şi termene de la care se calculează dobânzile
C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3 AD
C-431/12 SC Rafinăria Steaua Română SA
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Controlul fiscal – TVA
prescripţia fiscală - colectare vs. deducere
Au

Furnizorul emite facturi de
corecţie către beneficiari în
baza actului administrativ emis
de autoritatea fiscală
competentă ca urmare a
controlului fiscal.
! Emiterea facturilor de corecţie
nu poate depăşi perioada de 5
ani de la 1 ianuarie a anului
următor celui în care ia naştere
dreptul de deducere.
? Corectarea TVA aplicată la
servicii B2B către clienţi externi
e.g. holding-uri înregistrate
retroactiv
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Au beneficiarii drept de
deducere a taxei înscrise în
aceste facturi în limitele şi în
condiţiile stabilite de Codul
Fiscal?
Situaţii practice:
5 ani de la 1 ianuarie a anului
următor celui în care ia naştere
dreptul de deducere – perioadă
închisă la data emiterii facturii
de corecţie
Beneficiarul a fost deja supus
unei inspecţii fiscale vs.
reverificare
13

Teme de interes în cadrul inspecţiilor fiscale
Documetaţie
pentru
justificarea
scutirilor de
TVA
Documetaţie
pentru
justificarea
deducerilor de
TVA
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Revizuirea
tranzacţiilor
efectuate
intra-grup

Inspecţie
fiscală

Documentarea
pierderilor
tehnologice /
de inventar

14

Documetaţie pentru justificarea deducerilor de TVA
Deducerea TVA: Forma vs. substanţa
tranzacţiei
 Fond: achiziţii efectuate pentru activităţi
economice cu drept de deducere
 Formă: factura conformă cu legislaţia de
TVA în original (şi după caz, dovada plăţii)
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Comerţul intracomunitar - deducerea TVA pentru
achiziţii intracomunitare de bunuri
Aspecte cheie evidenţiate în Cazul C-590/13 Idexx Laboratories Italia
Situaţia de fapt

Abordarea CEJ

 Iddex Laboratories Italia nu a respectat
reglementările italiene privind
înregistrarea operațiunilor
intracomunitare;

 Dreptul de deducere prevăzut în Directiva de TVA
cu privire la achizițiile intracomunitare în discuție
în litigiul principal, nu poate fi refuzat Idexx:

 Autorităţile italiene au emis o înștiințare de
plată a TVA-ului, precum și a unei sume
egale cu 100 % din taxă, cu titlu de
sancțiune pentru nerespectarea obligațiilor
prevăzute de legea italiană.
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•

pentru motivul că nu a îndeplinit obligațiile care
rezultă din formalitățile instituite de legislația
națională adoptată în aplicarea articolelor
relevante din Directiva de TVA privind cerinţele
de formă ale dreptului de deducere Acest drept de
deducere ia naștere, în momentul în care taxa
deductibilă devine exigibilă.

•

Cerinţe formale în România: taxare inversă,
raportare VIES, înregistrare ROI
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Documetaţie pentru justificarea scutirilor de TVA
 Scutirile de TVA

Focus asupra
formei
documentelor
justificative

Livrări intracomunitare de
bunuri:
 Condiţii aplicare scutire
 Abordarea autorităţilor
fiscale vs. legislaţia română şi
europeană privind TVA

Jurisprudenţa ECJ:
- Cauza C-273/11, Mecsek-Gabona
- Cauza C-587/10 „VSTR împotriva Finanzamt Plauen”
- Cauza C-492/13 (Traum EOOD)
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Comerţul intracomunitar
Aspecte cheie în susţinerea scutirilor de TVA
• Dovada unui cod de TVA valid la data livrării intracomunitare de
bunuri
• Schimb de informaţii între autorităţile fiscale la nivelul UE
• Cerinţe specifice privind (in)validarea codurilor de TVA în alte
SM (de ex. Italia)
• Corelarea documentelor justificative: contract, factură, documente
de transport

• Implementarea unor proceduri interne care să dovedească buna
credinţă a furnizorului
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Comerţul intracomunitar - C-587/10 (“VStR”)
Germania

SUA

Finlanda
Cod TVA FI

Cod TVA DE
Livrare bunuri

VStR

Scutire în baza cod
de TVA client final
Finlanda?

Livrare bunuri

Atlantic

Client

Fluxul bunurilor
Potrivit CEJ:
Directiva de TVA nu se opune ca administrația fiscală a unui SM să condiționeze scutirea de taxa pe valoarea
adăugată a unei livrări intracomunitare de transmiterea de către furnizor a numărului de identificare în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată al persoanei care achiziționează bunurile, sub rezerva totuși ca acordarea
acestei scutiri să nu fie refuzată pentru simplul motiv că această obligație nu a fost respectată
atunci când furnizorul nu poate, cu bună-credință și după ce a luat toate măsurile care îi pot fi
impuse în mod rezonabil, să transmită acest număr, dar transmite, pe de altă parte, alte
indicații de natură să demonstreze în mod suficient că persoana care achiziționează bunurile
este o persoană impozabilă acționând ca atare în operațiunea în cauză.
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TVA în cazul tranzacţiilor între părţi afiliate
Directiva de TVA

Legislaţia naţională - transpunere
art. 80 din Directiva de TVA

Articolul 73 : „ […], baza de impozitare
include toate elementele care reprezintă
contrapartida obținută sau care urmează să
fie obținută de furnizor sau de prestator, în
schimbul livrării sau al prestării, de la client
sau de la un terț, inclusiv subvenții direct
legate de prețul livrării sau al prestării.”

Baza de impozitare este considerată
valoarea de piaţă în următoarele situaţii:

Articolul 80 alineatul (1): Pentru a
preveni evaziunea fiscală sau frauda, SM
pot adopta măsuri în oricare dintre cazurile
pe care le enumeră această dispoziție
pentru a se asigura că, pentru livrarea de
bunuri sau pentru prestarea de servicii către
persoane afiliate, baza de impozitare este
considerată valoarea de piață.
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 când contrapartida este mai mică decât
valoarea de piaţă, iar beneficiarul nu
.
are drept complet de deducere;
 când contrapartida este mai mică decât
valoarea de piaţă, iar furnizorul sau
prestatorul nu are un drept complet de
deducere şi livrarea sau prestarea este
scutită fără drept de deducere;
 când contrapartida este mai mare decât
valoarea de piaţă, iar furnizorul sau
prestatorul nu are drept complet de
deducere.
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Controlul fiscal – TVA
Obligaţia de ajustare a TVA?
Pierderi tehnologice

Pierderi de stocuri

 Norma proprie de
consum

 Politici interne de recunoaştere a minusurilor
la inventar: degradate, expirate,
perisabilităţi, etichetare greşită, furturi, alte
minusuri.

 Proceduri interne,
documentaţie
justificativă

 Documentaţie justificativă
 Politici de compensare
 Când intervine obligaţia de ajustare a TVA?
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Situaţii de fraudă în domeniul TVA
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“Missing Trader”/ Frauda carusel
Bunuri mici
TVA-ul în buzunar
Neplata TVA

TVA nedeductibila
Implicarea în fraudă?

Potențialele investigatii ale
autoritatilor pentru a stabili
fluxul real al mărfurilor

Valori ridicate

•Comerciantul A vinde bunuri către Comerciantul B, încasând TVA-ul
colectat. Comerciantul B plăteşte valoarea bunurilor şi TVA-ul aferent
Comerciantului A.
Flux rapid de
tranzacţii

•Comerciantul A (“comerciantul lipsă”) încasează TVA-ul plătit de la
Comerciantul B şi dispare, în aşa fel incat, TVA întregistrata în
contabilitate aferent vânzărilor de bunuri nu ajunge niciodată la bugetul de
stat “lanţ murdar”.

Tranzacţii
„prea
atractive sa
fie adevarate”

•Comerciantul B vinde bunurile către Comerciantul C (de obicei, o
livrare intracomunitară de bunuri, scutită de taxă) și îşi recuperează TVA
plătită catre Comerciantul A.
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Frauda intracomunitară / Fraudă livrare

• În aparenţă: Comerciantul A trateaza o livrare ca fiind scutită de TVA și
solicită rambursarea TVA, pe motiv că a efectuat o livrare intracomunitară de
bunuri Comerciantului B.
• În realitate: Comerciantul A vinde bunuri pe piaţa locală. Astfel de bunuri ar
putea fi vândute mai ieftin sau la un preţ normal.
• TVA care ar fi trebuit colectata/ parte din TVA nu este înregistrata si platita la buget
- castig fraudulos pentru furnizor.
Partea frauduloasă este A => furnizorii sau clienții lui A pot fi traşi la
răspundere pentru plata TVA
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Frauda intracomunitară - jurisprudenţa UE
C-354/03 Optigen Ltd
 Ilegalitatea nu oprește o tranzacție în a fi o activitate economică și un comerciant
neimplicat într-o structură frauduloasă ar trebui să aibă dreptul de a deduce TVA.

C-44/04 Kittel v Belgium
 Comerciantul știa sau ar fi trebuit să știe că tranzacția este frauduloasă;
 Mărfurile stabilite în contract nu au fost de fapt furnizate.

C-142/11 Péter Dávid
 Este responsabilitatea autorităților fiscale în demonstrarea, pe baza unor
dovezi obiective, că persoana impozabilă respectivă știa sau trebuia să știe
despre frauda în domeniul TVA.
C-409/04 Teleos Plc & Others v C&E
 În cazul în care furnizorii au luat toate măsurile rezonabile disponibile în puterile
lor în a se asigura că livrarea scutită de TVA nu a dus la participarea sa într-o
structură frauduloasă, scutirea de TVA ar trebui să fie încă în vigoare.
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Vă mulţumesc!

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does
not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this
publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty
(express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained
in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Audit SRL
legal name of the PwC firm], its members, employees and agents do not accept or assume any
liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or
refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision
based on it.
© 2015 PricewaterhouseCoopers Audit SRL All rights reserved. In this document, “PwC” refers
to PricewaterhouseCoopers Audit SRL which is a member firm of PricewaterhouseCoopers
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