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Cuvânt-înainte

Taxa pe valoarea ad ugat  reprezint  unul dintre cele mai 
fascinante impozite, aplicarea ei creând numeroase controverse. 
Aderarea României la Uniunea European i implicit adoptarea 
legisla iei europene privind TVA, precum i numeroasele modifi-
c ri legislative ulterioare fac ca speciali tii în domeniul TVA s  fie 
permanent într-o lupt  cu timpul i informa ia. De aceea, prin 
aceast  carte dorim s  venim în întâmpinarea i s  ajut m la rezol-
varea unor probleme cu privire la aplicarea TVA.  

Aceast  carte, care se dore te a fi un ghid util în în elegerea i
aplicarea unor aspecte privind TVA, prezint  o serie de exemple 
practice cu privire la livr rile de bunuri, achizi iile de bunuri i
prest rile de servicii. F r  a avea preten ia c  am atins toate aspec-
tele din via a de zi cu zi în aplicarea TVA, am urm rit s  sur-
prindem cazuistica cea mai des întâlnit  în practica fiscal .

În cuprinsul c r ii vor fi prezentate o serie de exemple de 
încadrare a unor opera iuni în sfera de aplicare a TVA, stabilind 
tipul opera iunii, locul opera iunii, persoana obligat  la plata TVA, 
modul de completare a facturii, reflectarea opera iunilor în declara-
iile de TVA.  

Parcurgând aceast  carte ve i g si informa ii importante pentru 
dumneavoastr  cu privire la obliga iile declarative privind TVA, 
modul de justificare a scutirii de TVA în cazul opera iunilor 
intracomunitare, autofacturare, livrare c tre sine, prest rile de 
servicii interne, intracomunitare i în exteriorul Uniunii Europene, 
ajustarea TVA i multe altele. 

La realizarea acestei c r i s-au avut în vedere modific rile legis-
lative în domeniul TVA valabile la 1 octombrie 2010. 

Autorii, 
Octombrie 2010 
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