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ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1.
Se aproba Instructiunile de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei
pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Uniunea Europeana,
legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, prevazute in anexa nr. 1, si
Instructiunile de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea
adaugata privind retururile de bunuri in spatiul Uniunii Europene si tratamentul
fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie, prevazute in
anexa nr. 2.
Art. 2.
Masurile de simplificare prevazute in anexele nr. 1 si 2 au fost implementate pentru
a evita ca operatorii economici sa se inregistreze in scopuri de TVA in mai multe
state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achizitii intracomunitare de
bunuri asimilate, in cazul in care desfasoara operatiuni pluripartite in cadrul Uniunii
Europene si in cazul retururilor de bunuri in spatiul Uniunii Europene.
Art. 3.
(1) Pentru a putea fi aplicate masurile de simplificare prevazute in anexa nr. 1,
trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) contractorul principal:
1. este o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in statul membru in
care este stabilit;
2. nu are un cod de inregistrare in scopuri de TVA in statul membru in care sunt
realizate efectiv lucrarile asupra bunurilor mobile corporale;
3. transmite codul sau de inregistrare in scopuri de TVA partii/partilor
cocontractante;
b) ceilalti operatori economici implicati sunt persoane impozabile din perspectiva
TVA;
c) produsele prelucrate se vor intoarce in statul membru in care contractorul
principal este stabilit si care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA
transmis de contractorul principal.
(2) In scopul aplicarii masurilor de simplificare, nu se considera loc de sosire locul
unei opriri provizorii in vederea efectuarii anumitor lucrari asupra bunurilor, dar se
va considera ca locul de sosire este intotdeauna statul membru al contractorului
principal. In acest sens, in toate situatiile in care prin instructiuni se prevede
aplicarea unei scutiri de taxa pentru livrarea intracomunitara de bunuri care este
conditionata de dovada ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat
membru, aceasta dovada a transportului va fi prezentata in cadrul termenului
prevazut in contract.
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(3) Referirile la operatiunile de prelucrare din cuprinsul instructiunilor prevazute in
anexa nr. 1 reprezinta referiri la lucrarile asupra bunurilor mobile corporale si
evaluarea bunurilor mobile corporale.
Art. 4.
(1) Aplicarea masurilor de simplificare este optionala pentru operatorii economici
implicati in operatiuni pluripartite sau in cazul retururilor de bunuri in spatiul
Uniunii Europene. Instructiunile prevazute in anexele nr. 1 si 2 stabilesc si
tratamentul fiscal aplicabil in situatia in care statele membre implicate nu aplica
masuri de simplificare sau nu accepta aplicarea masurilor de simplificare.
(2) Situatiile prezentate in instructiunile prevazute in anexele nr. 1 si 2 sunt
prezentate cu titlu exemplificativ. Masurile de simplificare prevazute in anexa nr.
1 se aplica si in cazul in care exista mai mult de doua parti cocontractante, atat
timp cat sunt respectate conditiile generale prevazute la art. 3 alin. (1). Daca
partea/partile cocontractanta/cocontractante din Romania realizeaza evaluari sau
lucrari asupra bunurilor mobile corporale se considera ca orice bun incorporat in
produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate in legatura directa cu
produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari
de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Pentru lucrarile si evaluarile asupra
bunurilor mobile corporale care sunt facturate de o persoana impozabila catre o
alta persoana impozabila, se aplica regulile prevazute la art. 278 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru
determinarea locului prestarii serviciului, precum si conditiile stabilite prin normele
de aplicare a acestui articol.
Art. 5.
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul ordinului si al instructiunilor prevazute in
anexele nr. 1 si 2 reprezinta trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adaugata" din
Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 3.417/2009 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a
masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind
operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile
corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul
taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si
tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 914 din 28 decembrie 2009.
Art. 7.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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Art. 8.
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
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ANEXA Nr. 1
INSTRUCTIUNI
de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea
adaugata privind operatiunile pluripartite din Uniunea Europeana, legate
de lucrari asupra bunurilor mobile corporale
Cazuri in care se aplica masurile de simplificare
ARTICOLUL 1
Primul caz: Prezentare
(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul
membru 2 si denumita in continuare A sau contractor principal cumpara bunuri de
la o alta persoana impozabila din statul membru 1, denumita in continuare B.
(2) A dispune expedierea bunurilor catre alta persoana impozabila din statul
membru 1, denumita in continuare C, in vederea prelucrarii. Ambalajele,
accesoriile pentru confectii, partile componente ale unui motor si orice alte bunuri
care nu sufera transformari in procesul de prelucrare realizat de C pot fi supuse
masurilor de simplificare daca sunt livrate de B catre A si daca sunt in legatura
directa cu bunurile prelucrate de C.
(3) Dupa prelucrare, bunurile sunt transportate/expediate de C din statul membru
1 in statul membru 2, unde A este stabilit si inregistrat in scopuri de TVA.
(4) A furnizeaza lui B si lui C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul
membru 2.
Schema:
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ARTICOLUL 2
Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara
aplicarea masurilor de simplificare
(1) Livrarea bunurilor de la B la A: livrare ce are loc in statul membru 1 in care
incepe transportul, conform art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau
echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, iar B, in principiu, trebuie
sa aplice TVA din statul membru 1, intrucat bunurile nu se transporta direct in
statul membru 2.
(2) Executarea lucrarilor asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului sau din
legislatia altui stat membru.
(3) Atunci cand, dupa prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul
membru 1 in statul membru 2:
a) A efectueaza un transfer in statul membru 1, conform art. 270 alin. (10) din
Codul fiscal sau conform echivalentului sau din legislatia altui stat membru, pentru
care A trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru 1, iar acest
transfer este scutit de TVA in conditiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau
conform echivalentului sau din legislatia altui stat membru;
b) A efectueaza o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2, conform
art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului sau din legislatia altui
stat membru.
ARTICOLUL 3
Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Se considera ca B efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri in statul
membru 1 catre A, in conditiile art. 270 alin. (9) din Codul fiscal sau conform
echivalentului sau din legislatia altui stat membru, care este scutita de taxa in
conditiile art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului sau
din legislatia altui stat membru.
(2) Se considera ca A efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri in statul
membru 2, in conditiile art. 273 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului
sau din legislatia altui stat membru.
(3) Executarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului sau din
legislatia altui stat membru.
(4) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 in statul membru 2 se
considera nontransfer in statul membru 1, in conditiile art. 270 alin. (12) din Codul
fiscal sau conform echivalentului sau din legislatia altui stat membru.
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(5) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 in statul membru 2 nu se
considera o achizitie intracomunitara asimilata realizata de A in statul membru 2,
in conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal,
sau conform echivalentului acestor prevederi din legislatia altui stat membru.
ARTICOLUL 4
Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
1
(1) Se considera ca B efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri in Romania,
prevazuta la art. 270 alin. (9) din Codul fiscal, scutita de taxa in conditiile art. 294
alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Pentru a beneficia de scutire pentru livrarea
intracomunitara de bunuri, B trebuie sa demonstreze, printre altele, ca produsele
prelucrate au fost transportate din Romania in statul membru 2.
(2) Executarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un
registru pentru bunurile primite.
(3) Transportul produselor prelucrate, realizat de A din Romania in statul membru
2, se considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12) din Codul
fiscal.
ARTICOLUL 5
Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
2
(1) Se considera ca A efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania,
in conditiile art. 273 alin. (1) din Codul fiscal, la data la care bunurile sunt puse la
dispozitia lui A de catre B in statul membru 1 si se supune acelorasi reguli si
formalitati ca si achizitia intracomunitara obisnuita, dar transportul produselor
prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in Romania, nu se considera
achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12) si
ale art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A trebuie sa inregistreze miscarea
bunurilor de la B la C in registrul sau de nontransferuri in Romania, precum si
primirea bunurilor prelucrate de la C.
(2) Executarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A are loc in Romania, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul
fiscal.
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ARTICOLUL 6
Cazul 2: Prezentare
(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul
membru 2 si denumita in continuare A sau contractor principal cumpara bunuri de
la o alta persoana impozabila din statul membru 1, denumita in continuare B.
(2) A dispune expedierea bunurilor catre alta persoana impozabila din statul
membru 3, denumita in continuare C, in vederea prelucrarii.
(3) Dupa prelucrare, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru
3 in statul membru 2, unde A este stabilita si inregistrata in scopuri de TVA.
(4) A furnizeaza lui B si C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul
membru 2.
Schema:

ARTICOLUL 7
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Livrarea de bunuri de la B catre A are loc in statul membru 1, din care incepe
transportul, conform art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului
acestuia din legislatia altui stat membru. Aceasta livrare intracomunitara este
scutita de taxa, conform art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului
acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) A efectueaza o achizitie intracomunitara ce are loc in statul membru 3, conform
art. 276 alin. (1) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
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membru, iar pentru aceasta A trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul
membru 3.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(4) Atunci cand, dupa prelucrare, produsele prelucrate se transporta din statul
membru 3 in statul membru 2:
a) A efectueaza un transfer din statul membru 3 in statul membru 2, conform art.
270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru, iar pentru aceasta A trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul
membru 3. Acest transfer este scutit de taxa in conditiile art. 294 alin. (2) lit. d)
din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru;
b) A efectueaza o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2, conform
art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia
altui stat membru.
ARTICOLUL 8
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Se considera ca B efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri din statul
membru 1 catre A din statul membru 2, in conditiile art. 270 alin. (9) din Codul
fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Aceasta livrare
este scutita de taxa in conditiile art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform
echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) Se considera ca A efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri in statul
membru 2, in conditiile art. 273 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului
acestuia din legislatia altui stat membru.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(4) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul
membru 3, se considera nontransfer in statul membru 1, in conditiile art. 270 alin.
(12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru.
(5) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 1 in statul
membru 3, nu se considera o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru
3, in conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

Copyright © berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara)
Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: bc@berg-computers.comwww.berg-computers.com, www.bcManager.ro
FM-06-MK Versiune:2.0

8 / 38

Act:

Ordinul nr. 102/22.01.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Privind:

In vigoare din

MO nr. 96/09.02.2016
aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor
de simplificare in domeniul taxei pe valoarea
adaugata privind operatiunile pluripartite din
Uniunea Europeana, legate de lucrari asupra
bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor
de aplicare a masurilor de simplificare in
domeniul taxei pe valoarea adaugata privind
retururile de bunuri in spatiul Uniunii Europene
si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in
perioada de garantie si postgarantie
9 februarie 2016

(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in
statul membru 2, se considera nontransfer in statul membru 3, in conditiile art.
270 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia
altui stat membru.
(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in
statul membru 2, nu se considera o achizitie intracomunitara asimilata in statul
membru 2 in conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din
Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
ARTICOLUL 9
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
1
(1) B efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri in Romania, conform art. 270
alin. (9) din Codul fiscal, scutita de taxa in conditiile art. 294 alin. (2) lit. a) din
Codul fiscal. B trebuie sa demonstreze, printre altele, ca bunurile au parasit
Romania.
(2) Expedierea bunurilor de catre A in statul membru 3 se considera un nontransfer
in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului
acestuia din legislatia altui stat membru.
ARTICOLUL 10
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
3
(1) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2)
din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 1 in Romania, nu
se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania in conditiile art. 270
alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din Romania in statul
membru 2, se considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12)
din Codul fiscal.
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ARTICOLUL 11
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
2
(1) Se considera ca A efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania
in conditiile art. 276 alin. (1) din Codul fiscal. Achizitia intracomunitara efectuata
de A are loc la data la care bunurile se transporta in statul membru 3 si se supune
acelorasi reguli ca si achizitia intracomunitara obisnuita. A trebuie sa inregistreze
transportul bunurilor de la B la C in registrul sau de nontransferuri in Romania.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C pentru A
reprezinta o prestare de servicii care are loc in Romania, unde este stabilit A,
conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in
Romania, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in
conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
ARTICOLUL 12
Cazul 3: Prezentare
(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul
membru 2 si denumita in continuare A sau contractor principal expediaza bunuri
unei alte persoane impozabile din statul membru 1, denumita in continuare B, in
vederea prelucrarii.
(2) B presteaza in beneficiul lui A servicii constand in efectuarea de lucrari asupra
bunurilor mobile corporale.
(3) Dupa prelucrarea de catre B, produsele semiprelucrate sunt expediate lui C din
statul membru 1, in vederea prelucrarii suplimentare.
(4) Dupa prelucrarea de catre C, produsele prelucrate se expediaza din statul
membru 1 in statul membru 2 in care A este stabilit si inregistrat in scopuri de
TVA.
(5) A le comunica lui B si C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul
membru 2.
Schema:
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ARTICOLUL 13
Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, reprezinta o livrare intracomunitara asimilata in statul membru 2, in
conditiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru, si beneficiaza de scutire de taxa in conditiile art. 294
alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, reprezinta o achizitie intracomunitara asimilata, impozabila in statul
membru 1 conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului
acestuia din legislatia altui stat membru, pentru aceasta A avand obligatia de a se
inregistra in scopuri de TVA in statul membru 1.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(4) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(5) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 in statul
membru 2, se considera livrare intracomunitara asimilata in statul membru 1, in
conditiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru, si care beneficiaza de scutire de taxa conform art. 294
alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru. Pentru aceasta operatiune A are obligatia de a se inregistra in scopuri de
TVA in statul membru 1.
(6) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 in statul
membru 2, reprezinta o achizitie intracomunitara asimilata, care este impozabila
in statul membru 2 conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau
echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
ARTICOLUL 14
Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, se considera nontransfer de bunuri in statul membru 2, in conditiile
art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui
stat membru.
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(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in statul membru
1, in conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A se considera prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, in conditiile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia
din legislatia altui stat membru.
(4) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, in conditiile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia
din legislatia altui stat membru.
(5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in
statul membru 2, se considera nontransfer in statul membru 1, in conditiile art.
270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru.
(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in
statul membru 2, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in statul
membru 2, in conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din
Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
ARTICOLUL 15
Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
1
(1) Transportul bunurilor, efectuat de catre A din statul membru 2 in Romania, nu
se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 270
alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B din Romania
in beneficiul lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in
care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a
tine un registru pentru bunurile primite.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un
registru pentru bunurile primite.
(4) Transportul bunurilor, efectuat de catre A din Romania in statul membru 2, se
considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.
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ARTICOLUL 16
Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
2
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din Romania in statul membru 1, se
considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.
A trebuie sa tina o evidenta a nontransferurilor, prin tinerea unui registru in care
sa fie inregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor
semiprelucrate de la locatia lui B la locatia lui C.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit A,
conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii care are loc in Romania, unde este stabilit A,
conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) Transportul bunurilor, efectuat de catre A din statul membru 1 in Romania, nu
se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 270
alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
ARTICOLUL 17
Cazul 4: Prezentare
(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul
membru 2 si denumita in continuare A sau contractor principal furnizeaza bunuri
altei persoane impozabile din statul membru 1, denumita in continuare B, in
vederea prelucrarii.
(2) B presteaza servicii ce constau in efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile
corporale in beneficiul lui A.
(3) Dupa prelucrarea de catre B, produsele semiprelucrate sunt expediate catre C
in statul membru 3 pentru prelucrare suplimentara.
(4) Dupa prelucrarea de catre C, produsele prelucrate sunt expediate de la C din
statul membru 3 catre A din statul membru 2.
(5) A le comunica lui B si C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul
membru 2.
Schema:
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ARTICOLUL 18
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, se considera livrare intracomunitara asimilata in statul membru 2, in
conditiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru, operatiune ce beneficiaza de scutire de taxa, in
conditiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, se considera achizitie intracomunitara asimilata, care este impozabila
in statul membru 1, conform art. 273 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului
acestuia din legislatia altui stat membru. Pentru aceasta operatiune, A are obligatia
de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 1.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B reprezinta o
prestare de servicii care are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, conform
art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru.
(4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din statul membru
1 in statul membru 3, reprezinta un transfer, respectiv o livrare intracomunitara
asimilata, in statul membru 1, conform art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau
echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Aceasta operatiune este
scutita de taxa in conditiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau
echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, pentru care A are obligatia
de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 1.
(5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din statul membru
1 in statul membru 3, reprezinta o achizitie intracomunitara asimilata impozabila
in statul membru 3, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau
echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune pentru care A
are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 3.
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(6) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(7) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 in statul membru 2
reprezinta o livrare intracomunitara asimilata (transfer) in statul membru 3, in
conditiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru, operatiune ce beneficiaza de scutire de taxa in
conditiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru, pentru care A are obligatia de a se inregistra in scopuri
de TVA in statul membru 3.
(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in
statul membru 2, reprezinta o achizitie intracomunitara asimilata taxabila in statul
membru 2, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului
acestuia din legislatia altui stat membru.
ARTICOLUL 19
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, se considera nontransfer in statul membru 2, in conditiile art. 270 alin.
(12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in statul membru
1, in conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, in conditiile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia
din legislatia altui stat membru.
(4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din statul membru
1 in statul membru 3, se considera nontransfer in statul membru 1, in conditiile
art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui
stat membru.
(5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din statul membru
1 in statul membru 3, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in statul
membru 3, in conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din
Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
(6) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C reprezinta o
prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este stabilit A, in conditiile
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art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru.
(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in
statul membru 2, se considera nontransfer in statul membru 3, in conditiile art.
270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru.
(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in
statul membru 2, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in statul
membru 2, in conditiile art. 270 alin. (12) si art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal
sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
ARTICOLUL 20
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
1
(1) Transportul de bunuri, efectuat de A din statul membru 2 in Romania, nu se
considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania in conditiile art. 270 alin.
(12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a tine un
registru pentru bunurile primite.
(3) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din Romania in
statul membru 3, se considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 270 alin.
(12) din Codul fiscal.
ARTICOLUL 21
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA,cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
3
(1) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de catre A din statul membru
1 in Romania, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in
conditiile art. 270 alin. (12) si art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, in care este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un
registru pentru bunurile primite.
(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din Romania in statul
membru 2 dupa prelucrare, se considera nontransfer in Romania, in conditiile art.
270 alin. (12) din Codul fiscal.
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ARTICOLUL 22
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
2
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din Romania in statul membru 1, se
considera nontransfer in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.
A trebuie sa tina evidenta nontransferurilor intr-un registru in care sa fie
inregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor
semiprelucrate de la locatia lui B din statul membru 1 la locatia lui C din statul
membru 3.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit A,
conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit A,
conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in
Romania, nu se considera achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in
conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
ARTICOLUL 23
Cazul 5: Prezentare
(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul
membru 2, denumita in continuare A sau contractor principal, expediaza bunuri
altei persoane impozabile stabilite si inregistrate in scopuri de TVA in statul
membru 1, denumita in continuare B, in vederea prelucrarii.
(2) B subcontracteaza, integral sau partial, lucrarile altei persoane impozabile
stabilite in statul membru 1, denumita in continuare C.
(3) Dupa prelucrare, produsele prelucrate se expediaza lui A in statul membru 2.
(4) A ii comunica lui B codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul
membru 2.
Schema:
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ARTICOLUL 24
Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, este nontransfer de bunuri in statul membru 2, in conditiile art. 270
alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, nu este achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 1, in
conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal,
sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, unde este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(4) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 1, unde este
stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in
statul membru 2, este nontransfer de bunuri in statul membru 1, in conditiile art.
270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru.
(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 1 in
statul membru 2, nu este o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2,
in conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal,
sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
ARTICOLUL 25
Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
1
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in Romania, nu
este o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 270 alin.
(12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, unde este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a tine un
registru pentru bunurile primite.
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(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit B,
conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) Transportul produselor prelucrate din Romania in statul membru 2 este
nontransfer de bunuri in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal,
din perspectiva lui A.
ARTICOLUL 26
Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
2
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din Romania in statul membru 1,
este nontransfer de bunuri in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12) din Codul
fiscal, operatiune ce trebuie evidentiata in registrul de nontransferuri.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit A,
conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Transportul produselor prelucrate de catre A in statul membru 1 in Romania nu
este o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 270 alin.
(12) si art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
ARTICOLUL 27
Cazul 6: Prezentare
(1) O persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in statul
membru 2, denumita in continuare A sau contractor principal, expediaza bunuri
altei persoane impozabile stabilite si inregistrate in statul membru 1, denumita in
continuare B, in vederea prelucrarii.
(2) B subcontracteaza, integral sau partial, lucrarile altei persoane impozabile din
statul membru 3, denumita in continuare C. In acest scop, produsele
semiprelucrate sau bunurile se expediaza din statul membru 1 in statul membru
3, in vederea prelucrarii sau prelucrarii suplimentare de catre C.
(3) Dupa prelucrare, produsele prelucrate se expediaza din statul membru 3 lui A
in statul membru 2.
(4) A ii comunica lui B codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul
membru 2.
(5) B ii comunica lui C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din statul
membru 1.
Schema:
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ARTICOLUL 28
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, este un transfer, respectiv o livrare intracomunitara, asimilat/asimilata
in statul membru 2, in conditiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau
echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Aceasta operatiune
beneficiaza de scutire de taxa, in conditiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal
sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, este o achizitie intracomunitara asimilata, impozabila in statul membru
1 conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru, pentru aceasta A avand obligatia de a se inregistra in
scopuri de TVA in statul membru 1.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, unde este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(4) Chiar daca A nu stie ca produsele semiprelucrate sau bunurile urmeaza sa
ajunga in statul membru 3, transportul din statul membru 1 in statul membru 3 ar
putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitara, asimilat/asimilata
din perspectiva lui A in statul membru 1, in conditiile art. 270 alin. (10) din Codul
fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune ce
beneficiaza de scutire de taxa, in conditiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal
sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Pentru aceasta A are
obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 1.
(5) Chiar daca A nu stie ca produsele semiprelucrate sau bunurile urmeaza sa
ajunga in statul membru 3, transportul din statul membru 1 in statul membru 3 ar
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putea genera o achizitie intracomunitara asimilata din perspectiva lui A in statul
membru 3, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului
acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune pentru care A are obligatia de
a se inregistra in scopuri de TVA in statul membru 3.
(6) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 1, in care este
stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(7) Chiar daca A nu stie ca produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate
in statul membru 3 in vederea prelucrarii, transportul produselor prelucrate din
statul membru 3 in statul membru 2 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare
intracomunitara asimilata, din perspectiva lui A in statul membru 3, in conditiile
art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui
stat membru. Aceasta operatiune beneficiaza de scutire de taxa, in conditiile art.
294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui
stat membru, iar pentru aceasta A are obligatia de a se inregistra in scopuri de
TVA in statul membru 3.
(8) Chiar daca A nu stie ca produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate
in statul membru 3 in vederea prelucrarii, transportul produselor prelucrate din
statul membru 3 in statul membru 2 ar putea genera o achizitie intracomunitara
asimilata in statul membru 2, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau
echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
ARTICOLUL 29
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu
aplicabilitatea masurilor de simplificare
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, este nontransfer de bunuri in statul membru 2, in conditiile art. 270
alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru, operatiune care va fi inregistrata in registrul de nontransferuri.
(2) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din statul membru 2 in statul
membru 1, nu este o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 1, in
conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal,
sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
(3) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, unde este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(4) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din statul membru 1 in
statul membru 3 este nontransfer de bunuri in statul membru 1, in conditiile art.
270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
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membru, inregistrarea acestei operatiuni in registrul de nontransferuri tinut de A
in statul membru 2 fiind optionala.
(5) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de catre A din
statul membru 1 in statul membru 3, nu este o achizitie intracomunitara asimilata
in statul membru 3, in conditiile art. 270 alin. (12) si art. 273 alin. (2) lit. a) din
Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(6) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 1, in care este
stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din
legislatia altui stat membru.
(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in
statul membru 2, este nontransfer de bunuri in statul membru 3, in conditiile art.
270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat
membru, operatiune care va fi inregistrata in registrul de nontransferuri tinut de A
in statul membru 2.
(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de catre A din statul membru 3 in
statul membru 2, nu este o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2,
in conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal,
sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.
ARTICOLUL 30
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
1
(1) Transportul bunurilor, efectuat de catre A din statul membru 2 in Romania, nu
este o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 270 alin.
(12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 2, unde este
stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a tine un
registru pentru bunurile primite.
(3) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din Romania in statul
membru 3 este nontransfer de bunuri in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12)
din Codul fiscal, din perspectiva lui A.
(4) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, statul membru unde
este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.
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ARTICOLUL 31
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
3
(1) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de catre A din
statul membru 1 in Romania, nu este o achizitie intracomunitara asimilata in
Romania, in conditiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din
Codul fiscal.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre C in beneficiul
lui B reprezinta o prestare de servicii ce are loc in statul membru 1, in care este
stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un
registru pentru bunurile primite.
(3) Transportul produselor prelucrate din Romania in statul membru 2 este
nontransfer de bunuri in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal,
din perspectiva lui A.
ARTICOLUL 32
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare, in ipoteza in care Romania este statul membru
2
(1) Transportul de bunuri, efectuat de catre A din Romania in statul membru 1,
este nontransfer de bunuri in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12) din Codul
fiscal, operatiune care va fi inregistrata in registrul de nontransferuri.
(2) Efectuarea de lucrari asupra bunurilor mobile corporale de catre B in beneficiul
lui A reprezinta o prestare de servicii ce are loc in Romania, unde este stabilit A,
conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 in Romania nu este o
achizitie intracomunitara asimilata in Romania, in conditiile art. 270 alin. (12),
coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A are obligatia de a tine un
registru de nontransferuri, in care trebuie evidentiate expedierea bunurilor in statul
membru 1 si receptia bunurilor prelucrate din statul membru 3.
ARTICOLUL 33
Cazul 7
(1) In situatia in care persoane impozabile stabilite in Romania primesc pentru
prelucrare bunuri mobile corporale, iar in urma prelucrarii rezulta deseuri care pot
fi valorificabile sau nu, neparasind teritoriul Romaniei, proprietarul bunurilor nu are
obligatia sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA conform art. 316 din
Codul fiscal, intrucat nu se considera ca a efectuat o achizitie intracomunitara
asimilata in Romania, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
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(2) In situatia in care persoane impozabile stabilite in Romania primesc pentru
prelucrare bunuri mobile corporale, iar in cursul prelucrarii bunurile sunt distruse
sau produsele obtinute sunt degradate calitativ ori nu corespund exigentelor
calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul Romaniei din dispozitia
proprietarului, proprietarul bunurilor nu are obligatia sa se inregistreze in Romania
in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, intrucat nu se considera ca a
efectuat o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, conform art. 273 alin.
(2) lit. a) din Codul fiscal.
(3) In situatia in care persoane impozabile stabilite in Romania expediaza bunuri
pentru prelucrare in alte state membre, iar in urma prelucrarii rezulta deseuri care
pot fi valorificabile sau nu pe teritoriul altui stat membru, persoanele impozabile
respective nu au obligatia sa declare o livrare intracomunitara in declaratia
recapitulativa pentru deseurile rezultate care nu se intorc in Romania, intrucat nu
se considera ca efectueaza un transfer de bunuri, in sensul art. 270 alin. (10) din
Codul fiscal.
(4) In situatia in care persoane impozabile stabilite in Romania expediaza bunuri
pentru prelucrare in alte state membre, iar in cursul prelucrarii bunurile sunt
distruse sau produsele obtinute sunt degradate calitativ ori nu corespund
exigentelor calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul altui stat
membru din dispozitia proprietarului, respectiv a persoanei impozabile stabilite in
Romania, proprietarul bunurilor nu are obligatia sa declare o livrare
intracomunitara in declaratia recapitulativa pentru bunurile respective, intrucat nu
se considera ca efectueaza un transfer de bunuri, in sensul art. 270 alin. (10) din
Codul fiscal, daca sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea prevederilor art. 270
alin. (8) din Codul fiscal.
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ANEXA Nr. 2

INSTRUCTIUNI
de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea
adaugata privind retururile de bunuri in spatiul Uniunii Europene si
tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si
postgarantie
CAPITOLUL I
Masuri de simplificare in domeniul TVA privind retururile de bunuri in
spatiul Uniunii Europene
ARTICOLUL 1
Primul caz: Prezentare
(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile catre persoana impozabila B
din statul membru 2. Bunurile se expediaza din statul membru 1.
(2) La sosirea bunurilor in statul membru 2, B refuza bunurile, iar acestea sunt
returnate furnizorului.
Schema:

ARTICOLUL 2
Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara
aplicarea masurilor de simplificare
(1) Atunci cand B refuza bunurile cumparate, de exemplu, pentru ca acestea sunt
deteriorate sau pentru ca bunurile nu corespund cerintelor cumparatorului, nu are
loc un transfer al dreptului de a dispune de bunuri in calitate de proprietar de catre
A, iar B nu realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri.
(2) Intrucat A ramane proprietarul bunurilor, in principiu se considera ca A
efectueaza un transfer, respectiv o livrare intracomunitara asimilata, in statul
membru 1 din care incepe transportul bunurilor, in conditiile art. 270 alin. (10) din
Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, urmata de
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o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 2 de sosire a bunurilor,
pentru care ar trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru 2.
ARTICOLUL 3
Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Furnizorul A procedeaza ca si in situatia in care nu ar fi existat o expediere sau
un transport de bunuri din statul membru 1 in statul membru 2. De asemenea,
poate fi ignorat si returul de bunuri. Furnizorul A nu trebuie sa se inregistreze in
scopuri de TVA in statul membru 2.
(2) In situatia in care bunurile refuzate de B nu mai pot fi utilizate si furnizorul A
solicita ca acestea sa nu mai fie restituite, fiind necesara distrugerea lor:
- daca furnizorul A este o persoana impozabila stabilita in Romania, operatiunea
nu va fi considerata transfer de bunuri in sensul art. 270 alin. (10) din Codul fiscal,
daca sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) din
Codul fiscal;
- daca beneficiarul B este o persoana impozabila stabilita in Romania, operatiunea
nu va fi considerata o achizitie intracomunitara asimilata conform art. 273 alin. (2)
lit. a) din Codul fiscal, iar furnizorul A nu va avea obligatia sa se inregistreze in
scopuri de TVA in Romania.
ARTICOLUL 4
Cazul 2: Prezentare
(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile catre persoana impozabila B
din statul membru 2. Bunurile se expediaza din statul membru 1.
(2) La sosirea bunurilor in statul membru 2, B le refuza.
(3) Bunurile sunt ridicate de catre A sau in numele acestuia pentru a fi livrate lui
C in statul membru 1.
Schema:
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ARTICOLUL 5
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea
masurilor de simplificare
Pe langa prevederile art. 2, A efectueaza un transfer, respectiv o livrare
intracomunitara asimilata, in statul membru 2 din care incepe transportul bunurilor
refuzate de B, in conditiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului
acestuia din legislatia altui stat membru, urmata de o achizitie intracomunitara
asimilata in statul membru 1 de sosire a bunurilor si de livrarea locala a acelorasi
bunuri in statul membru 1.
ARTICOLUL 6
Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Furnizorul A procedeaza ca si in situatia in care nu ar fi existat o expediere sau
un transport de bunuri din statul membru 1 in statul membru 2.
(2) Se considera livrarea de bunuri realizata de A catre C ca livrare locala in statul
membru 1, chiar daca bunurile au fost initial transportate in statul membru 2, de
unde au fost returnate in statul membru 1.
(3) Furnizorul A nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru
2.
ARTICOLUL 7
Cazul 3: Prezentare
(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile catre persoana impozabila B
din statul membru 2. Bunurile se expediaza din statul membru 1.
(2) La sosirea bunurilor in statul membru 2, B le refuza.
(3) Bunurile sunt ridicate de A sau in numele acestuia pentru a fi livrate lui C in
statul membru 2.
Schema:
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ARTICOLUL 8
Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea
masurilor de simplificare
Pe langa prevederile art. 2, A efectueaza o livrare locala a acelorasi bunuri in statul
membru 1.
ARTICOLUL 9
Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Furnizorul A procedeaza ca si in situatia in care nu ar fi existat o expediere sau
un transport de bunuri din statul membru 1 in statul membru 2 in relatia cu primul
cumparator B, dar A procedeaza ca si in situatia in care ar fi realizat o livrare
intracomunitara din statul membru 1 direct catre C in statul membru 2.
(2) Furnizorul A nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru
2, livrarea de la A catre C nefiind considerata drept o livrare locala.
(3) C, al doilea cumparator din statul membru 2, va declara o achizitie
intracomunitara a bunurilor livrate intracomunitar de A din statul membru 1.
ARTICOLUL 10
Cazul 4: Prezentare
(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile catre persoana impozabila B
din statul membru 2.
(2) Bunurile se expediaza din statul membru 1. La sosirea bunurilor in statul
membru 2, B le refuza.
(3) Bunurile sunt ridicate de A sau in numele acestuia pentru a fi livrate catre C in
statul membru 3.
Schema:
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ARTICOLUL 11
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea
masurilor de simplificare
Pe langa prevederile art. 2, A efectueaza o livrare intracomunitara din statul
membru 2 in statul membru 3. C, al doilea cumparator din statul membru 3,
realizeaza o achizitie intracomunitara a bunurilor livrate de A din statul membru 2.
ARTICOLUL 12
Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Furnizorul A procedeaza ca si in situatia in care ar fi realizat o livrare
intracomunitara din statul membru 1 direct catre C in statul membru 3.
(2) Furnizorul A nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru
2 si nici nu se considera ca a realizat o livrare intracomunitara din statul membru
2 in statul membru 3.
ARTICOLUL 13
Cazul 5: Prezentare
(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri catre persoana impozabila B din
statul membru 2.
(2) Dupa livrare, partile convin sa anuleze contractul de vanzare-cumparare si sa
returneze bunurile furnizorului in statul membru 1.
Schema:

ARTICOLUL 14
Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Atunci cand B cumpara bunuri de la A si accepta bunurile la livrare, are loc un
transfer al dreptului de a dispune de bunurile corporale in calitate de proprietar.
Vanzatorul A realizeaza o livrare intracomunitara de bunuri in sensul art. 270 alin.
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(9) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia in legislatia altui stat membru,
iar cumparatorul B realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri in sensul art.
273 alin. (1) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia in legislatia altui stat
membru.
(2) In cazul in care cumparatorul B, ulterior acceptarii bunurilor, observa ca
bunurile sunt deteriorate sau ca bunurile nu corespund cerintelor cumparatorului
din orice motiv, iar cumparatorul convine cu vanzatorul asupra anularii contractului
de vanzare-cumparare, in baza art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului
acestuia in legislatia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza
de impozitare trebuie redusa in mod corespunzator de catre A. Daca anularea are
loc in aceeasi declaratie recapitulativa si in acelasi decont de TVA, achizitia si
livrarea intracomunitara nu se mentioneaza. In caz contrar trebuie efectuata o
corectie care se reflecta in declaratia recapitulativa si in decontul de TVA aferente
perioadei fiscale in care se efectueaza corectia.
(3) Furnizorul A devine din nou proprietarul bunurilor, iar returul bunurilor
reprezinta un transfer realizat de A, respectiv o livrare intracomunitara asimilata,
in statul membru 2 din care incepe transportul bunurilor, in conditiile art. 270 alin.
(10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru,
urmata de o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 1. A trebuie sa
se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru 2.
ARTICOLUL 15
Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Din perspectiva TVA se considera ca livrarea intracomunitara efectuata de A
catre B si achizitia intracomunitara efectuata de B nu au avut loc, respectiv, in baza
art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia in legislatia altui stat
membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusa in
mod corespunzator. Daca anularea are loc in aceeasi declaratie recapitulativa si in
acelasi decont de TVA, achizitia si livrarea intracomunitara nu se mentioneaza. In
caz contrar trebuie efectuata o corectie care se reflecta in declaratia recapitulativa
si in decontul de TVA aferente perioadei fiscale in care se efectueaza corectia.
(2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 in statul membru 1
nu are implicatii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie sa se
inregistreze in scopuri de TVA in statul membru 2.
(3) In situatia in care bunurile refuzate de B nu mai pot fi utilizate si furnizorul A
solicita ca acestea sa nu mai fie restituite, fiind necesara distrugerea lor:
- daca furnizorul A este o persoana impozabila stabilita in Romania, va reduce in
mod corespunzator baza de impozitare a livrarii intracomunitare de bunuri, daca
sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) din Codul
fiscal;
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- daca beneficiarul B este o persoana impozabila stabilita in Romania, va reduce in
mod corespunzator baza de impozitare a achizitiei intracomunitare de bunuri, iar
furnizorul A nu va avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania.
ARTICOLUL 16
Cazul 6: Prezentare
(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile catre persoana impozabila B
din statul membru 2.
(2) Dupa livrare partile convin sa anuleze contractul de cumparare, bunurile se
transporta in statul membru 1 la al doilea cumparator, C, caruia furnizorul A i-a
vandut bunurile intre timp.
Schema:

ARTICOLUL 17
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea
masurilor de simplificare
Pe langa prevederile art. 14, A realizeaza o livrare intracomunitara asimilata din
statul membru 2 in care se afla bunurile, urmata de o achizitie intracomunitara
asimilata in statul membru 2 si o livrare locala realizata catre C in statul membru
2.
ARTICOLUL 18
Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Din perspectiva TVA se considera ca livrarea intracomunitara efectuata de A
catre B si achizitia intracomunitara efectuata de B nu au avut loc, respectiv in baza
art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia in legislatia altui stat
membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusa
corespunzator de catre A. Daca anularea are loc in aceeasi declaratie recapitulativa
si in acelasi decont de TVA, achizitia si livrarea nu se mentioneaza. In caz contrar
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trebuie efectuata o corectie care se reflecta in declaratia recapitulativa si in
decontul de TVA aferente perioadei fiscale in care se efectueaza corectia.
(2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 in statul membru 1
nu are implicatii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie sa se
inregistreze in scopuri de TVA in statul membru 2.
(3) Furnizorul A considera livrarea catre C ca fiind o vanzare locala in statul
membru 1.
ARTICOLUL 19
Cazul 7: Prezentare
(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri catre persoana impozabila B din
statul membru 2.
(2) Dupa livrare partile convin sa anuleze contractul de vanzare-cumparare,
bunurile se transporta sau sunt puse la dispozitia cumparatorului C in statul
membru 2, caruia furnizorul A i-a vandut bunurile intre timp.
Schema:

ARTICOLUL 20
Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara
aplicarea masurilor de simplificare
Pe langa prevederile art. 14, A realizeaza o livrare locala in statul membru 2 catre
al doilea cumparator care accepta bunurile, C.
ARTICOLUL 21
Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu
aplicarea masurilor de simplificare
(1) Din perspectiva TVA se considera ca livrarea intracomunitara efectuata de A
catre B si achizitia intracomunitara efectuata de B nu au avut loc, respectiv in baza
art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia in legislatia altui stat
membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusa
corespunzator. Daca anularea are loc in aceeasi declaratie recapitulativa si in

Copyright © berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara)
Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: bc@berg-computers.comwww.berg-computers.com, www.bcManager.ro
32 / 38
FM-06-MK Versiune:2.0

Act:

Ordinul nr. 102/22.01.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Privind:

In vigoare din

MO nr. 96/09.02.2016
aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor
de simplificare in domeniul taxei pe valoarea
adaugata privind operatiunile pluripartite din
Uniunea Europeana, legate de lucrari asupra
bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor
de aplicare a masurilor de simplificare in
domeniul taxei pe valoarea adaugata privind
retururile de bunuri in spatiul Uniunii Europene
si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in
perioada de garantie si postgarantie
9 februarie 2016

acelasi decont de TVA, achizitia si livrarea nu se mentioneaza. In caz contrar
trebuie efectuata o corectie care se reflecta in declaratia recapitulativa si in
decontul de TVA aferente perioadei fiscale in care se efectueaza corectia.
(2) Furnizorul A considera livrarea catre C ca fiind o livrare intracomunitara din
statul membru 1. A nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru
2. Se considera ca C a efectuat o achizitie intracomunitara in statul membru 2.
ARTICOLUL 22
Cazul 8: Prezentare
(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri catre persoana impozabila B din
statul membru 2.
(2) Dupa livrare partile convin sa anuleze contractul de vanzare-cumparare, iar
bunurile se transporta in statul membru 3 catre cumparatorul C, caruia furnizorul
A i-a vandut intre timp bunurile.
Schema:

ARTICOLUL 23
Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fara aplicarea
masurilor de simplificare
Pe langa prevederile art. 14, A realizeaza o livrare intracomunitara din statul
membru 2 in statul membru 3, urmata de achizitia intracomunitara realizata de al
doilea cumparator, C, in statul membru 3.
ARTICOLUL 24
Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea
masurilor de simplificare
(1) Din perspectiva TVA se considera ca livrarea intracomunitara efectuata de A
catre B si achizitia intracomunitara efectuata de B nu au avut loc, respectiv in baza
art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia in legislatia altui stat
membru, pentru acea livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusa
corespunzator. Daca anularea are loc in aceeasi declaratie recapitulativa si in
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acelasi decont de TVA, achizitia si livrarea nu se mentioneaza. In caz contrar
trebuie efectuata o corectie care se reflecta in declaratia recapitulativa si in
decontul de TVA aferente perioadei fiscale in care se efectueaza corectia.
(2) Furnizorul A considera livrarea catre C ca fiind o livrare intracomunitara de
bunuri din statul membru 1.
(3) C realizeaza achizitia intracomunitara de bunuri in statul membru 3.
CAPITOLUL II
Regimul aferent reparatiilor efectuate in perioada de garantie si
postgarantie
ARTICOLUL 25
Cazul 9: Prezentare
(1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri catre persoana impozabila B
din statul membru 2.
(2) In perioada de garantie, B ii returneaza bunurile furnizorului A pentru reparatii.
B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabila desemnata de furnizorul
A pentru a asigura reparatiile in perioada de garantie si postgarantie in numele
sau.
(3) Dupa efectuarea reparatiilor, care poate fi insotita si de inlocuirea unor parti
componente, A ii returneaza bunurile lui B fara a percepe vreo plata.
Schema:

ARTICOLUL 26
Cazul 9: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
(1) Atunci cand B transfera bunuri din statul membru 2 in scopul efectuarii de
reparatii in perioada de garantie in statul membru 1 de sosire a bunurilor expediate
sau transportate, operatiunea nu se considera ca fiind o livrare intracomunitara, ci
un nontransfer in sensul art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului
acestuia din legislatia altui stat membru, cu conditia ca bunurile, dupa ce au facut
obiectul unor lucrari, sa fie reexpediate de catre A in statul membru 2, din care au
fost initial expediate sau transportate.
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(2) Reparatia in timpul perioadei de garantie, realizata de furnizorul A, nu
constituie un serviciu, nefiind realizata cu plata, inclusiv pentru bunurile inlocuite,
livrarea acestora fiind considerata o operatiune accesorie serviciului de reparatii si
inclusa in acest serviciu.
(3) In situatia in care A il mandateaza pe B sa efectueze reparatiile in perioada de
garantie in numele sau, se considera ca:
- reparatia efectuata gratuit de B in numele lui A nu este o prestare de servicii;
- recuperarea contravalorii prestarii de servicii efectuata de B de la A, furnizorul
care a acordat garantia, reprezinta o prestare de servicii pentru care se aplica
prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, atunci cand A este o persoana
impozabila stabilita in alt stat membru, sau prevederile art. 278 alin. (7) din Codul
fiscal, atunci cand A este o persoana impozabila stabilita in afara Uniunii Europene.
ARTICOLUL 27
Cazul 10: Prezentare
(1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri catre persoana impozabila B
din statul membru 2.
(2) Dupa expirarea perioadei de garantie, B ii returneaza bunurile furnizorului A
pentru reparatii. B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabila
desemnata de furnizorul A pentru a asigura reparatiile in perioada de garantie si
postgarantie in numele sau.
(3) Dupa efectuarea reparatiilor, care pot fi insotite si de inlocuirea unor parti
componente, A ii returneaza bunurile lui B.
Schema:

ARTICOLUL 28
Cazul 10: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
(1) Pentru reparatiile postgarantie, daca se percepe plata pentru reparatii si pentru
partile componente inlocuite, transportul bunurilor din statul membru 2 in statul
membru 1 este considerat nontransfer de bunuri in statul membru 2 si nu este
achizitie intracomunitara asimilata in statul membru 1. B are obligatia inregistrarii
Copyright © berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara)
Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: bc@berg-computers.comwww.berg-computers.com, www.bcManager.ro
35 / 38
FM-06-MK Versiune:2.0

Act:

Ordinul nr. 102/22.01.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Privind:

In vigoare din

MO nr. 96/09.02.2016
aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor
de simplificare in domeniul taxei pe valoarea
adaugata privind operatiunile pluripartite din
Uniunea Europeana, legate de lucrari asupra
bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor
de aplicare a masurilor de simplificare in
domeniul taxei pe valoarea adaugata privind
retururile de bunuri in spatiul Uniunii Europene
si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in
perioada de garantie si postgarantie
9 februarie 2016

bunurilor trimise spre reparare in registrul de nontransferuri si A are obligatia
inregistrarii bunurilor primite spre reparare in registrul bunurilor primite. B nu
trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in statul membru 1, daca bunurile se
reintorc dupa reparatii in statul membru 2.
(2) Inlocuirea partilor componente de catre A nu este o livrare intracomunitara de
bunuri realizata de A in statul membru 1, fiind considerata o operatiune accesorie
serviciului de reparatii si inclusa in acest serviciu.
(3) Pentru serviciile de reparatii realizate de A, inclusiv valoarea partilor
componente inlocuite, sunt aplicabile prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal
sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
ARTICOLUL 29
Cazul 11: Prezentare
(1) B din statul membru 2 trimite pentru reparatii bunuri sau numai unele parti
componente defecte catre A in statul membru 1, care poate fi furnizorul ori
producatorul bunurilor. B este proprietarul bunurilor sau persoana impozabila
desemnata de A pentru a asigura reparatiile in perioada de garantie si postgarantie
in numele sau.
(2) A nu repara bunurile sau partile componente, ci trimite in loc alte bunuri/parti
componente si pastreaza bunurile/partile componente defecte trimise de B. In
functie de circumstante, respectiv daca reparatiile se realizeaza in perioada de
garantie sau nu, A poate percepe ori nu poate percepe o plata.
Schema:

ARTICOLUL 30
Cazul 11: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
(1) Indiferent daca B stie sau ar trebui sa stie despre bunurile/partile componente
inlocuite si indiferent daca se percepe o plata, respectiv indiferent daca bunurile
sunt sau nu sunt in perioada de garantie, din punctul de vedere al circulatiei
bunurilor se considera ca livrarea de catre A a bunurilor/partilor componente in
locul celor defecte, in schimbul pastrarii bunurilor/partilor componente defecte
trimise de B, este un nontransfer in sensul prevederilor art. 270 alin. (12) din Codul
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fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Inlocuirea
bunurilor/partilor componente defecte, efectuata de A in locul repararii acestora,
este considerata o prestare de servicii de reparatii al carei regim fiscal se stabileste
conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia
altui stat membru.
(2) B are obligatia inregistrarii bunurilor defecte in registrul de nontransferuri,
urmata de o radiere, dupa primirea bunurilor in locul celor defecte, iar A are
obligatia inregistrarii bunurilor defecte in registrul bunurilor primite.
ARTICOLUL 31
Cazul 12: Prezentare
(1) B din statul membru 2 nu trimite pentru reparatii bunurile sau partile
componente defecte catre A in statul membru 1, care poate fi furnizorul ori
producatorul bunurilor, dar ii solicita lui A inlocuirea acestora. B este proprietarul
bunurilor ori persoana impozabila desemnata de A pentru asigurarea serviciilor de
garantie sau postgarantie in numele sau.
(2) A trimite din statul membru 1 lui B in statul membru 2 alte bunuri/parti
componente pentru inlocuirea bunurilor/partilor componente defecte. In functie de
circumstante, respectiv daca inlocuirea bunurilor/partilor componente se
realizeaza in perioada de garantie sau nu, A poate percepe sau nu poate percepe
o plata.
ARTICOLUL 32
Cazul 12: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
(1) Daca A din statul membru 1 trimite bunurile/partile componente lui B in statul
membru 2 in vederea inlocuirii celor defecte in perioada de garantie, operatiunea
nu este considerata livrare de bunuri in sensul art. 270 alin. (1) din Codul fiscal si,
in consecinta, nu va fi declarata drept livrare intracomunitara in statul membru 1
si, respectiv, o achizitie intracomunitara in statul membru 2.
(2) Daca A din statul membru 1 trimite bunurile/partile componente lui B in statul
membru 2 in vederea inlocuirii celor defecte dupa expirarea perioadei de garantie,
operatiunea este considerata o livrare intracomunitara in statul membru 1 si,
respectiv, o achizitie intracomunitara in statul membru 2.
(3) Daca A din statul membru 1 trimite bunurile/partile componente lui B in statul
membru 2 in vederea inlocuirii celor defecte, fara a se cunoaste cu exactitate in
momentul livrarii cantitatea bunurilor/partilor componente destinate inlocuirii celor
defecte in perioada de garantie, operatiunea este considerata o livrare
intracomunitara efectuata de A in statul membru 1 si, respectiv, o achizitie
intracomunitara efectuata de B in statul membru 2.
(4) Pentru recuperarea de catre B a contravalorii bunurilor/partilor componente
provenite din achizitia intracomunitara realizata conform alin. (3), utilizate pentru
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reparatii in perioada de garantie, prin facturarea acestora catre A, nu se datoreaza
taxa pe valoarea adaugata, aceasta operatiune nefiind considerata o livrare de
bunuri, ci decontarea contravalorii bunurilor/partilor componente pe care A trebuie
sa le puna la dispozitie in mod gratuit in perioada de garantie.
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