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privind TVA-ul pe tranzacții între companii

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a prezentat inițial această chestiune Bundestagului; scopul era obținerea scutirii 
companiilor de la plata TVA pentru operațiunile desfășurate între acestea, taxa aplicându-se 
numai utilizatorilor finali. Deși companiile au posibilitatea de a deduce TVA-ul între ele, din 
contribuția finală, acestea consideră că sarcina administrativă este împovărătoare. 
Bundestagul i-a adus la cunoștință petiționarului faptul că scutirea de TVA pentru tranzacțiile 
între companii nu ar fi conformă cu Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei 
pe valoarea adăugată. Până în momentul adoptării directivei, Germania și Austria sugeraseră 
un sistem de taxare inversă, deși acesta a fost respins de mai multe state membre și de 
Comisie. De asemenea, Bundestagul i-a adus la cunoștință petiționarului faptul că, în final, 
companiile nu trebuie să plătească TVA pe tranzacțiile între companii, dacă marfa nu este 
vândută către un beneficiar final. În plus, legislația în vigoare în Germania permite 
companiilor cu un venit mai mic de 500 000 de euro să plătească guvernului TVA doar pe 
tranzacțiile care au beneficiari finali. Această legislație rămâne în vigoare până la sfârșitul 
anului 2011 și vizează să scutească întreprinderile mici și mijlocii și companiile independente 
de plata în avans a TVA-ului și de așteptarea rambursării pentru tranzacțiile care nu au avut 
beneficiari finali. Totuși, Bundestagul împărtășește opinia petiționarului privind sarcina 
administrativă excesivă și a decis să transmită petiția Ministerului Finanțelor din Germania, 
solicitând simplificarea normelor comunitare. De asemenea, Bundestagul a decis să transmită 
petiția și Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiționarul a prezentat inițial această chestiune Comisiei pentru petiții din cadrul Bundestag. 
În decizia sa finală, această comisie a formulat observații privind sistemul de TVA din 
Uniunea Europeană și a transmis petiția Parlamentului European pentru comentarii 
suplimentare.

În esență, petiționarul critică modalitatea actuală de tratare, în materie de TVA, a 
operațiunilor desfășurate între persoane impozabile cu sediul pe teritoriul aceluiași stat 
membru Acesta arată, pe de o parte, faptul că TVA-ul se aplică tuturor bunurilor furnizate și 
serviciilor prestate de către o persoană impozabilă. Pe de altă parte, cumpărătorului din cadrul 
acelor operațiuni i se permite, dacă este o persoană impozabilă plătitoare de TVA, să deducă 
TVA-ul pe care l-a plătit pentru achizițiile sale, în măsura în care bunurile sau serviciile sunt 
utilizate în cadrul activității sale economice.

Din motive de simplificare, petiționarul sugerează modificarea sistemului german de TVA, în 
ceea ce privește operațiunile între persoane impozabile. Potrivit prezentării sale, TVA-ul nu ar 
trebui facturat dacă respectivul cumpărător din cadrul operațiunii este o persoană impozabilă 
și sunt folosite numere de identificare TVA. Numai în cazurile în care produsul sau serviciul 
este vândut, în cele din urmă, unui consumator final, taxa ar trebui facturată și prelevată.

Petiționarul expune procesul de colectare a TVA, bazat pe autoevaluarea efectuată de către 
persoana impozabilă care calculează periodic valoarea TVA-ului care trebuie plătit către 
autoritatea fiscală sau rambursat de aceasta. Petiționarul susține că acest sistem obligă 
persoanele impozabile să efectueze anumite sarcini administrative care implică un cost 
variabil atât pentru administrația fiscală, cât și pentru companii. 

I. Sistemul de aplicare a unei taxe pe cifra de afaceri

a) Sugestia petiționarului

Drept urmare, petiționarul susține un model de impozit pe cifra de afaceri ca „impozit 
aplicabil într-o singură etapă”, prelevat la nivelul vânzărilor cu amănuntul, un așa-numit 
impozit pe vânzările cu amănuntul. Un astfel de impozit prelevat numai la punctul de achiziție 
vizează toate companiile care operează direct cu consumatorii privați, dar se aplică și 
producătorilor și distribuitorilor angro, cu condiția ca aceștia să efectueze livrări direct către
consumatorii privați. 

Baza pentru sistemul de impozitare este prețul de vânzare cu amănuntul. În general, valoarea 
impozitului poate fi calculată cu exactitate. Cu toate acestea, există și unele dezavantaje, care 
sunt prezentate mai jos.

La nivelul impozitelor aplicate vânzărilor cu amănuntul, diferența dintre livrarea impozabilă 
și cea neimpozabilă se realizează cu dificultate. Drepturile care trebuie plătite necesită un 
standard ridicat al contabilității.

Prin urmare, un astfel de sistem necesită ca statelor membre să li se permită să introducă 
măsuri naționale care să vizeze limitarea pierderilor la nivelul impozitelor, cauzate de 
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utilizarea abuzivă a numărului de identificare TVA. Sarcina probei intră, în principal, în 
responsabilitatea furnizorului care trebuie să justifice caracterul neimpozabil al operațiunilor. 
Pe lângă drepturi, există și obligații de raportare suplimentare, ceea ce conduce, așadar, la o 
creștere a costurilor operaționale.

În plus, atât autoritățile fiscale, cât și companiile s-ar confrunta cu o procedură complicată, 
costisitoare și de lungă durată. Autoritățile fiscale competente trebuie să analizeze cazuri 
individuale și să decidă dacă persoana impozabilă poate dovedi faptul că bunurile/serviciile 
achiziționate sunt folosite în cadrul activităților economice ale cumpărătorului și nu în scopuri 
care nu au legătură cu acestea (în principal, consum privat). Persoanele impozabile ar trebui 
să aștepte, adesea, hotărârile instanțelor naționale cu privire la suficiența probelor aduse.

b) Sistemul de TVA prevăzut în Directiva TVA1

În baza sistemului actual de TVA, problema furnizorului, care trebuia să verifice statutul 
clientului cu privire la natura impozabilă a serviciului, este rezolvată, dat fiind că destinatarul 
serviciului hotărăște dacă TVA-ul este deductibil; această decizie urmează să fie analizată mai 
târziu de autoritățile fiscale. Cu alte cuvinte, o parte din sarcina probei privind obligațiile 
fiscale este transferată asupra cumpărătorului.

Sistemul actual de TVA permite evitarea efectului de cascadă în ceea ce privește impozitul pe 
vânzări, taxând numai valoarea adăugată în fiecare etapă de producție. Din acest motiv, TVA-
ul a câștigat teren în fața impozitelor pe vânzări tradiționale. În principiu, TVA-ul se aplică 
tuturor livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii. TVA-ul datorat la fiecare vânzare 
reprezintă un procent din prețul de vânzare, dar din acesta persoana impozabilă are dreptul să 
deducă toată taxa plătită deja în cadrul etapei anterioare. Prin urmare, se evită dubla 
impozitare, iar taxa este plătită numai pentru valoarea adăugată la fiecare etapă de producție și 
distribuție. 

Taxa este evaluată și colectată la valoarea bunurilor sau serviciilor livrate cu ocazia fiecărei 
operațiuni (vânzare/achiziție). Vânzătorul aplică TVA-ul pentru achiziția cumpărătorului și 
plătește acest TVA autorității fiscale. În ceea ce privește cumpărătorul, dreptul de a deduce 
apare în momentul în care TVA-ul deductibil devine exigibil. Un client este, în principiu, 
îndreptățit să deducă TVA-ul de îndată ce este efectuată livrarea. Cumpărătorul bunurilor și 
serviciilor este cel care decide dacă – și în ce măsură – este deductibilă taxa. 

Plătitorilor de TVA înregistrați li se atribuie un număr. Aceștia trebuie să prezinte clienților 
TVA-ul facturat. Astfel, clientul, dacă este un operator economic înregistrat, știe ce sumă 
poate deduce la rândul său, iar consumatorul știe care este valoarea impozitului pe care l-a 
plătit pentru produsul final. În acest fel, TVA-ul corect se plătește în etape și, într-o anumită 
măsură, sistemul se autocontrolează.

Directiva TVA actuală prevede regimuri speciale pentru întreprinderile mici. Scopul general 
al acestor regimuri speciale este de a reduce povara administrativă legată de aplicarea 
normelor generale privind TVA-ul.

                                               
1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, Jurnalul 

Oficial L 347, 11.12.2006, p.0001-0118.
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Directiva TVA1 stabilește cadrul pentru un regim în care companiile cu o cifră de afaceri 
anuală inferioară unui anumit prag au dreptul la o scutire de la plata TVA. În plus, în ceea ce 
privește companiile mici care nu pot beneficia de scutire, Directiva TVA asigură statelor 
membre un nivel considerabil de discreție în aplicarea procedurilor simplificate de percepere 
și colectare a TVA.

c) Mecanismul de taxare inversă

Pentru a obține autorizarea aplicării mecanismului de taxare inversă pe teritoriul lor, 
Germania și Austria au solicitat derogări în temeiul fostului articol 27 din cea de A șasea 
directivă TVA2, în prezent articolul 395 din Directiva TVA. Cererile lor prevedeau 
introducerea, în vederea utilizării generalizate, a mecanismului de taxare inversă în cazul 
livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii între întreprinderi, atunci când valoarea facturii 
depășește 5 000 EUR și, respectiv, 10 000 EUR.

Mecanismul de taxare inversă permite furnizorului de bunuri sau servicii să nu perceapă TVA 
din partea clientului său. Aceasta înseamnă că furnizorul nu plătește TVA-ul la Trezorerie, dar 
obligația fiscală este transmisă clientului care, astfel, își va putea recupera această plată prin 
deducerea taxei plătite în etapa anterioară. Cu alte cuvinte, sistemul constă în desemnarea 
persoanei impozabile pentru care livrările efectuate sunt supuse plății TVA-ului. În măsura în 
care destinatarul este o persoană impozabilă obișnuită, cu drepturi depline de deducere, TVA-
ul este declarat și dedus în aceeași declarație de TVA, fără nicio plată efectivă. 

Introducerea acestor măsuri ar fi schimbat fundamental sistemul de TVA, eliminând, astfel, 
una dintre caracteristicile TVA-ului, și anume plata fracționată, care se aplică în cazurile în 
care suma totală de TVA datorată Trezoreriei este plătită în etape de-a lungul lanțului de 
producție/distribuție. 

Așadar, Comisia Europeană a formulat obiecții cu privire la cererile de derogare, prezentate 
de către Austria și Germania în conformitate cu articolul 27 din cea de A șasea directivă TVA, 
referitoare la aplicarea generală a mecanismului de taxare inversă. Articolul 113 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) constituie în mod exclusiv temeiul juridic 
pentru armonizarea impozitelor indirecte în măsura în care această armonizare este necesară 
pentru a asigura instituirea și funcționarea pieței interne și pentru a evita denaturarea 
concurenței. Membrii Consiliului trebuie să convină în unanimitate asupra măsurilor europene 
de aplicare a Directivei TVA. O propunere pe această bază ar oferi tuturor statelor membre 
opțiunea modificării sistemului de TVA, dar ar trebui ca toate statele membre să convină în 
Consiliu în unanimitate cu privire la aceasta, după consultarea Parlamentului European. 

II. Compatibilitatea legislației naționale în materie de TVA cu Directiva TVA

TVA-ul în Uniunea Europeană reprezintă un sistem de impozitare a valorii adăugate, care se 
aplică în statele membre din cadrul Uniunii. Legislația națională privind TVA-ul din fiecare 
                                               
1 Articolul 284 și urm.
2 A șasea Directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare 

la impozitul pe cifra de afaceri – sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare, Jurnalul 
Oficial L 145, 13.06.1977, p. 0001 – 0040.
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stat membru trebuie să respecte dispozițiile Directivei TVA. Această directivă stabilește 
cadrul de bază pentru TVA în Uniunea Europeană, asigurând însă statelor membre un anumit 
grad de flexibilitate în ceea ce privește aplicarea legislației privind TVA-ul. Existența a 
numeroase opțiuni și derogări conduce la reguli divergente, precum deducerile, scutirile, 
obligațiile și cotele.

Legea germană privind TVA-ul, prevăzută, în principal, în „Umsatzsteuergesetz”, se bazează 
pe Directiva TVA. Având în vedere că această directivă prevede o acoperire uniformă a TVA-
ului în cadrul Uniunii Europene, Germaniei nu i se permite să nu aplice TVA pentru bunuri și 
servicii vândute de o persoană impozabilă către altă persoană impozabilă. O astfel de măsură 
(legislativă, de reglementare sau administrativă) ar fi considerată incompatibilă cu legislația 
Uniunii Europene. Comisia poate iniția procedurile privind încălcarea dreptului comunitar 
prevăzute la articolul 258 din TFUE pentru a se asigura că statul membru vizat își 
armonizează legislația cu legislația UE relevantă. În cazul în care statul membru nu se 
conformează legislației UE, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a 
cărei hotărâre este obligatorie. 

Concluzie

Legislația Uniunii Europene, astfel cum este specificată în Directiva TVA, nu permite statelor 
membre să adopte dispoziții naționale care prevăd, în principiu, ca TVA-ul să nu fie aplicat în 
cazul operațiunilor derulate între persoane impozabile aflate pe teritoriul unui stat membru.

4. (REV) Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

În observațiile sale suplimentare, petiționarul își reiterează poziția conform căreia operațiunile 
între persoane impozabile nu ar trebui supuse taxei pe valoarea adăugată în cazul în părțile 
implicate au folosit coduri fiscale de identificare TVA. În opinia sa, un astfel de sistem ar 
asigura facturarea unui preț net fără TVA.

Pentru a-și evidenția punctul de vedere, petiționarul face referire la mecanismul schimburilor 
intracomunitare. Acesta afirmă că operațiunile intracomunitare nu sunt supuse taxei pe 
valoarea adăugată și, prin urmare, situația este mai simplă. 

În plus, petiționarul face referire la dificultățile legate de „Soll-Besteuerung”. În opinia sa, 
metoda de impozitare prin care TVA-ul devine exigibil în momentul efectuării operațiunilor 
este inacceptabilă pentru întreprinderi. Petiționarul argumentează că, în cazul în care 
destinatarul bunurilor sau al serviciilor nu efectuează plata contrapartidei facturate, furnizorul 
de servicii continuă să fie obligat la plata TVA către autorități. Metoda de impozitare a 
plăților efective, așa-numita „Ist-Besteuerung”, ar fi mai avantajoasă pentru sectorul de 
afaceri și pentru stat.

Aspecte ale taxei pe valoarea adăugată
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Articolul 2 din Directiva TVA1 definește tranzacțiile supuse taxei pe valoarea adăugată, 
printre altele, ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii cu titlu oneros pe teritoriul unui 
stat membru de către o persoană impozabilă care acționează ca atare. 
În ceea ce privește principiile sistemului TVA al UE, TVA-ul reprezintă o taxă pe consumul 
final de bunuri și servicii care este concepută ca taxă aplicabilă „la toate nivelurile” pentru 
livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care furnizorul primește un preț, indiferent de 
persoana care plătește acest preț. Regimul TVA depinde, în mod evident, de natura livrării.
În conformitate cu articolul 9 din Directiva TVA, persoană impozabilă înseamnă orice 
persoană care, în mod independent, desfășoară în orice loc orice activitate economică, 
indiferent de scopul sau rezultatele activității respective. 

Cât privește operațiunile intracomunitare, ar trebui remarcat faptul că astfel de activități se 
înscriu în domeniul de aplicare al TVA, contrar presupunerilor petiționarului. 
Originea regimului TVA actual aplicat operațiunilor intracomunitare se regăsește în așa-
numitul „regim tranzitoriu” pentru impozitarea livrărilor transfrontaliere de bunuri stabilit în 
cadrul Directivei 91/680/CE, care vizează să asigure ca bunurile furnizate persoanelor 
impozabile din alte state membre să fie impozitate în statul membru de destinație și să fie 
scutite de TVA în statul membru de expediere a bunurilor. 

Articolul 138 din Directa TVA prevede în mod tehnic o scutire care se aplică livrărilor de 
bunuri care întrunesc condițiile stabilite în acea dispoziție. Consecința scutirii de TVA a 
livrărilor de bunuri este reprezentată de impozitarea achizițiilor intracomunitare care revine în 
sarcina cumpărătorului, conform articolului 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Directiva 
TVA. 
Impozitarea bunurilor în statul membru de destinație se realizează prin crearea unui nou fapt
generator: achiziția intracomunitară de bunuri, în timp ce reducerea impozitării interne 
aplicate bunurilor în statul membru de expediere se realizează prin scutirea cu drept de 
deducere prevăzută la articolul 169 alineatul (b) din Directiva TVA. 
În acest sens, impozitarea majorității livrărilor transfrontaliere de bunuri se aseamănă în mod 
izbitor cu modul de impozitare a importurilor și exporturilor de bunuri.
Articolul 62 și următoarele din Directa TVA stabilesc normele aplicabile faptului generator și
exigibilității TVA. Conform articolului 63 din directivă, regula generală în acest domeniu, în 
ceea ce privește livrările de bunuri și prestările de servicii, este că faptul generator intervine și 
taxa pe valoarea adăugată devine exigibilă în momentul livrării bunurilor sau al prestării 
serviciilor. Prin acest principiu, sistemul respectă caracterul de taxă pe consum al TVA. 

Cât privește situația în care taxa pe valoarea adăugată devine plătibilă, aceasta este strâns 
legată de momentul dreptului la deducere. În cadrul regimului TVA bazat pe sistemul de 
facturare, TVA-ul menționat în factură, plătit sau datorat, este deductibil. Este adevărat că 
dreptul la deducere poate lua naștere înainte de plata TVA-ului de către furnizor, însă sistemul 
actual rezolvă, de asemenea, situația în care facturile nu sunt încă emise sau când acestea nu 
sunt emise deloc.

                                               
1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată, JO L 347 din 11.12.2006. Această directivă a înlocuit A șasea directivă TVA începând cu data de 1 
ianuarie 2007, devenind astfel legislația comunitară de bază în domeniul TVA. 
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Mai mult, articolul 66 din Directiva TVA permite statelor membre să stabilească exigibilitatea 
taxei pentru anumite operațiuni sau categorii de persoane impozabile, printre altele, nu mai 
târziu de primirea prețului. Această prevedere include așa-numitul „Ist-Besteuerung”, modul 
de impozitare față de care petiționarul manifestă preferință în sugestiile sale. Legea germană 
include punerea în aplicare a acestei opțiuni în cadrul § 13 alineatul (1) punctul 1 litera b) în 
legătură cu § 20 Umsatzsteuergesetz.
Titlul VII din Directiva TVA face distincția între baza de impozitare pentru livrările de bunuri 
și prestările de servicii, achiziția intracomunitară de bunuri, importul de bunuri și diverse alte 
aspecte. La articolul 73 din directivă, baza de impozitare este definită ca toate elementele care 
reprezintă contrapartida obținută sau care urmează să fie obținută de către furnizor sau 
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. Această dispoziție stabilește unul dintre 
principiile fundamentale ale Directivei TVA, conform căruia baza de evaluare este 
reprezentată de contrapartida primită efectiv1 și a cărui consecință este faptul că autoritățile 
fiscale nu pot în nicio situație percepe un cuantum al TVA-ului care să depășească taxa plătită 
de persoana impozabilă.2.

În temeiul articolului 90 din Directiva TVA, în cazul anulării, al refuzului sau al neplății totale 
sau parțiale sau în cazul în care prețul este redus după livrare, baza de impozitare se reduce, în 
consecință, în condițiile stabilite de statele membre. Prin urmare, această dispoziție solicită 
statelor membre reducerea bazei de impozitare și, în consecință, a cuantumului taxei pe 
valoarea adăugată plătibil de către persoana impozabilă ori de câte ori, după încheierea unei 
operațiuni, contrapartida a fost primită parțial sau nu a fost primită deloc de către persoana 
impozabilă.
În consecință, § 17 din Umsatzsteuergesetz transpune această dispoziție. La alineatul (2) 
punctul (1) este prevăzută ajustarea bazei de impozitare în caz de insolvență.
După cum s-a explicat deja în primul răspuns la această petiție, ar trebui subliniat încă o dată 
faptul că, în baza sistemului TVA actual, beneficiarul operațiunii este cel care decide cu 
privire la deductibilitatea TVA-ului. Furnizorul nu este obligat să verifice statutul 
cumpărătorului în ceea ce privește exigibilitatea serviciului. Operațiunile acestuia sunt 
întotdeauna impozitate, cu excepția cazului în care se aplică scutiri.

În plus, plata fragmentată contribuie la reducerea anumitor riscuri de fraudă/neplată (de 
exemplu, insolvența) deoarece valoarea TVA-ului (și prin urmare, riscul) este partajată de mai 
multe persoane impozabile. O „taxă aplicată într-o singură etapă” implică plata valorii 
integrale a taxei pe valoarea adăugată de către ultima verigă din lanț (uneori persoane 
impozabile mai mici la nivelul vânzărilor cu amănuntul), fapt care determină o „concentrare” 
a riscurilor la acel nivel.

Cu toate acestea, la prima vedere, ar putea exista și situații în care aplicarea TVA 
operațiunilor dintre două persoane impozabile pare pur teoretică. Însă, sistemul TVA ca atare 
ar trebui privit ca un tot unitar. Orice modificare a anumitor factori sau introducerea de 
condiții speciale determină răsturnări de situație care nu sunt în conformitate cu aspectele 
remanente bazate pe principiile fundamentale.

                                               
1 CEJ, hotărârea din 23 noiembrie1988 în cauza C-230/87, Naturally Yours Cosmetics, punctul 16.
2 CEJ, hotărârea din 24 octombrie 1996 în cauza C-317/94, Gibbs, punctul 24.
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Aspecte generale
La 1 decembrie 2010, Comisia a publicat „Cartea verde privind viitorul taxei pe valoarea 
adăugată - Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid și mai eficient” (COM(2010) 695 
final și SEC(2010) 1455 final), în care este analizat pe larg subiectul statutului taxei pe 
valoarea adăugată aplicate operațiunilor transfrontaliere în cadrul pieții unice, făcându-se 
referire la diverse opțiuni posibile de impozitare drept exemplu. Comisia a lansat o consultare 
publică deschisă pe tema Cărții verzi, documentul menționat fiind disponibil la următoarea 
pagină de internet: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_de.htm
Petiționarul este invitat să-și prezinte opiniile și comentariile cu privire la îmbunătățirea 
sistemului TVA actual ca răspuns la problemele ridicate. Contribuțiile pot fi transmise direct 
prin intermediul link-ului disponibil pe pagina de internet menționată.

În temeiul articolului 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul, 
hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după 
consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă dispozițiile 
referitoare la armonizarea legislațiilor privind, printre altele, impozitul pe cifra de afaceri, în 
măsura în care o astfel de armonizare este necesară pentru a asigura instituirea și funcționarea 
pieții interne și pentru a evita denaturarea concurenței.

În cadrul Tratatelor Uniunii Europene, toate deciziile referitoare la impozitare luate la nivel 
european sunt supuse principiului unanimității. Și anume, orice modificare și adoptare în 
domeniul Directivei TVA necesită acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre ale 
Consiliului.

În conformitate cu Directiva TVA actuală, statele membre sunt obligate să adopte legislația 
națională privind impozitul pe cifra de afaceri care garantează înscrierea în domeniul de 
aplicare al TVA a operațiunilor dintre persoanele impozabile de pe teritoriul țării. Livrările de 
bunuri și prestările de servicii pe plan intern, achizițiile intracomunitare și importul de bunuri 
din țări terțe sunt supuse TVA, cu excepția cazului în care se aplică scutiri.


