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|ntreprinderile
mici
1. Ce înseamn` întreprindere mic`, din perspectiva TVA?
Orice persoan` impozabil` a c`rei cifr` de afaceri anual` este mai
mic` de 35.000 euro (119.000 RON) este întreprindere mic`, ceea ce
îi permite s` aplice regimul special pentru întreprinderi mici. Astfel, nu
va aplica TVA pentru livr`rile de bunuri sau prest`rile de servicii
impozabile. No]iunea de “întreprindere mic`” este valabil` numai în
scopuri de TVA.
2. Cum se determin` aceast` cifr` de afaceri anual`?
Cifra de afaceri anual` reprezint` valoarea total`, f`r` TVA, a
opera]iunilor (livr`ri de bunuri [i prest`ri de servicii) efectuate în cursul
unui an calendaristic, care ar fi taxabile, scutite cu drept de deducere,
dac` s-ar aplica regimul normal de TVA, precum [i anumite opera]iuni
scutite f`r` drept de deducere. Totu[i urm`toarele opera]iuni NU intr`
în suma care alc`tuie[te cifra de afaceri:
I orice livr`ri de active fixe;
I opera]iuni de natur` financiar-bancar`, de asigur`ri [i imobiliare,
dac` acestea sunt accesorii activit`]ii dvs. principale;
I livr`rile intracomunitare de mijloace de transport noi.
3. |n ce condi]ii se poate opta pentru aplicarea regimului
special pentru întreprinderi mici?
Se poate opta pentru aplicarea acestui regim c§t` vreme cifra de
afaceri anual` este îi va continua s` r`m§n` sub 35.000 euro (119.000
RON) pentru întregul an. Se poate opta pentru acest regim chiar din
momentul începerii activit`]ii economice, dac` se estimeaz` o cifra de
afaceri anual` sub plafonul de scutire. Dac` activitatea economic`
începe în cursul anului, plafonul de scutire se calculeaz` propor]ional
cu num`rul de luni de activitate din acel an calendaristic (plafonul este,
de regul`, mai mic în anul înfiin]`rii).
4. C§nd se aplic` regimul normal de TVA?
|n oricare din urm`toarele situa]ii:
I Atunci c§nd se opteaz` explicit pentru acest regim. Acest lucru
se realizeaz` prin înregistrarea în scopuri de TVA.
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Atunci c§nd cifra de afaceri devine cel pu]in egal` cu plafonul
stabilit, în cursul unui an calendaristic. |n acest caz, trebuie s` v`
înregistra]i în scopuri de TVA [i s` aplica]i regimul normal de
taxare, dup` cum urmeaz`.
De exemplu, dac` dep`[i]i plafonul în septembrie 2008, va trebui
s` solicita]i înregistrarea cel t§rziu p§n` pe data de 10 octombrie
2008. |nregistrarea dvs. va intra în vigoare la 1 noiembrie 2008 [i
va trebui s` aplica]i regimul normal de TVA cu începere de la
aceast` dat`.

Aten]ie! Din momentul aplic`rii regimului normal de TVA, nu mai pute]i
aplica regimul special pentru întreprinderi mici, chiar dac` ulterior cifra
dvs. de afaceri este inferioar` plafonului stabilit. Pe de alt` parte, pute]i
beneficia de o ajustare a TVA în favoarea dumneavoastr` (de exemplu,
deducerea de TVA pentru stocuri de bunuri [i bunuri de capital
achizi]ionate înainte de înregistrare).
5. Care sunt drepturile [i obliga]iile întreprinderii mici, în cazul
în care se aplic` regimul special?
I nu ave]i dreptul la deducerea TVA pentru achizi]iile pe care le-a]i
f`cut;
I nu ave]i dreptul s` înscrie]i TVA pe factur` sau pe orice alt
document;
I sunte]i obligat s` înscrie]i pe orice factur` sau document emis o
referire la articolul corespunz`tor din legisla]ia de TVA în baza
c`ruia se aplic` scutirea;
I sunte]i obligat s` pl`ti]i TVA în Rom§nia pentru achizi]ia
intracomunitar` de mijloace de transport noi [i produse
accizabile, f`r` niciun plafon (decont special);
I sunte]i obligat s` pl`ti]i TVA în Rom§nia pentru achizi]ia
intracomunitar` de alte bunuri dec§t cele accizabile [i mijloace de
transport noi, dac` dep`[i]i plafonul de achizi]ii intracomunitare
care este egal cu echivalentul în lei a 10.000 euro sau dac` a]i
optat pentru plata TVA în Rom§nia (decont special);
I sunte]i obligat s` pl`ti]i TVA în Rom§nia pentru anumite servicii
furnizate de prestatori str`ini dac` locul prest`rii este în Rom§nia
(decont special);
I ave]i dreptul s` solicita]i restituirea TVA în cazul în care efectua]i
livr`ri intracomunitare de mijloace de transport noi.

Informa]ii suplimentare: http://infotva.mfinante.ro
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