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Utilizarea de către statele membre a mecanismului de taxare inversă în temeiul articolului 199a din Directiva TVA 

  State membre    
 

Livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la articolul 199a 

alineatul (1) din Directiva TVA 
AT BE BG CY CZ 

DK 

a) transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la 

articolul 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de 

gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, transferabile în conformitate cu 

articolul 12 din directiva citată; 

DA (1.7.2010) DA (18.1.2010) NU NU DA (1.4.2011) 
DA (9.4.2010) 

b) transferul altor unități care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeași 

directivă; 
DA (1.7.2010) DA (18.1.2010) NU NU NU 

DA (9.4.2010) 

c) livrările de telefoane mobile, și anume de dispozitive fabricate sau adaptate pentru 

utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, 

indiferent dacă au sau nu vreo altă utilizare; 

DA (1.1.2012) NU NU NU DA (1.4.2015) 
DA (1.7.2014) 

d) livrările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoarele și unitățile 

centrale de procesare aflate într-un stadiu premergător integrării lor în produse 

destinate utilizatorului final; 

DA (1.1.2012) NU NU NU DA (1.4.2015) 
DA (1.7.2014) 

e) livrările de gaze și energie electrică către un comerciant persoană impozabilă 

conform definiției de la articolul 38 alineatul (2); 
DA (1.1.2014) NU NU NU DA (1.2.2016) 

DA (1.7.2015) 

f) livrările de certificate pentru gaze și energie electrică; DA (1.1.2014) NU NU NU DA (1.2.2016) 
DA (1.7.2015) 

g) prestările de servicii de telecomunicații, astfel cum sunt definite la articolul 24 

alineatul (2); 
NU NU NU NU DA (1.10.2016) 

NU 

h) livrările de console de jocuri, tablete digitale și laptopuri; DA (1.1.2014) NU NU NU DA (1.4.2015) 
DA (1.7.2014) 

i) livrările de cereale și culturi industriale, inclusiv de semințe oleaginoase și sfeclă de 

zahăr, care nu sunt în principiu destinate utilizării ca atare de către consumatorii finali; 
NU NU DA (1.12.2013) NU 

DA [1.4.2015 (extins la 1.7.2015 și 

la 1.9.2015)] 

NU 

j) livrările de metale în stare brută sau semifinisată, inclusiv de metale prețioase, atunci 

când acestea nu fac obiectul articolului 199 alineatul (1) litera (d), al regimurilor 

speciale aplicabile bunurilor de ocazie, operelor de artă, obiectelor de colecție și 

antichităților în temeiul articolelor 311-343 sau al regimului special pentru aurul de 

investiții în temeiul articolelor 344-356. 

DA (1.1.2014) Nu se aplică NU NU DA (1.4.2015) 
NU 
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Livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la articolul 199a 

alineatul (1) din Directiva TVA 

DE EE EL ES FI 

a) transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt 

definite la articolul 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare 

a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, transferabile 

în conformitate cu articolul 12 din directiva citată; 

DA (1.7.2010) NU DA (1.1.2011) NU DA (1.8.2010) 

b) transferul altor unități care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu 

aceeași directivă; 

NU NU NU NU DA (1.8.2010) 

c) livrările de telefoane mobile, și anume de dispozitive fabricate sau adaptate 

pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe 

anumite frecvențe, indiferent dacă au sau nu vreo altă utilizare; 

DA (1.7.2011) NU NU DA (1.4.2015) NU 

d) livrările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoarele și 

unitățile centrale de procesare aflate într-un stadiu premergător integrării lor în 

produse destinate utilizatorului final; 

DA (1.7.2011) NU NU NU NU 

e) livrările de gaze și energie electrică către un comerciant persoană impozabilă 

conform definiției de la articolul 38 alineatul (2); 

DA (1.9.2013) NU NU NU NU 

f) livrările de certificate pentru gaze și energie electrică; 
NU NU NU NU NU 

g) prestările de servicii de telecomunicații, astfel cum sunt definite la 

articolul 24 alineatul (2); 

NU NU NU NU NU 

h) livrările de console de jocuri, tablete digitale și laptopuri; 
DA, cu excepția laptopurilor (1.10.2014) NU NU DA (1.4.2015) NU 

i) livrările de cereale și culturi industriale, inclusiv de semințe oleaginoase și 

sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate utilizării ca atare de către 

consumatorii finali; 

NU NU NU NU NU 

j) livrările de metale în stare brută sau semifinisată, inclusiv de metale 

prețioase, atunci când acestea nu fac obiectul articolului 199 alineatul (1) 

litera (d), al regimurilor speciale aplicabile bunurilor de ocazie, operelor de 

artă, obiectelor de colecție și antichităților în temeiul articolelor 311-343 sau al 

regimului special pentru aurul de investiții în temeiul articolelor 344-356. 

DA (1.10.2014) 

DA (1.7.2014), taxarea inversă de la 1.7.2014 privind metalele se referă la metalele 

prețioase în sensul Legii privind articolele din metale prețioase, cu excepția aurului de 

investiții, precum și la materialele metalice care conțin metale prețioase, inclusiv la 

deșeurile care conțin metale prețioase, dacă acestea sunt transferate unei persoane 

impozabile care nu deține o autorizație în domeniul deșeurilor; taxarea inversă de la 

1.1.2017 se referă la produsele metalice având codurile NC 7208-7220 (cu excepția 

sârmei și a tijelor de sudură), 7222, 7225, 7226, 7228 (cu excepția tijelor de sudură), 

73011000, 730300-7306, 73081000, 73082000, 73121061, 73121069, 731420 și 

73143900. 

NU DA (1.4.2015) NU 
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Livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la articolul 199a alineatul (1) din 

Directiva TVA 

FR HR HU IE IT LV LT LU MT 

a) transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la 

articolul 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu 

efect de seră în cadrul Comunității, transferabile în conformitate cu articolul 12 din directiva 

citată; 

DA  

(1.1.2011) 
DA (1.7.2013) 

DA  

(1.1.2011) 

DA  

(8.4.2010) 
DA (1.1.2015) NU NU DA (1.7.2010) NU 

b) transferul altor unități care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeași directivă; 
NU NU 

DA 

(1.1.2011) 

DA  

(8.4.2010) 
DA (1.1.2015) NU NU DA (1.7.2010) NU 

c) livrările de telefoane mobile, și anume de dispozitive fabricate sau adaptate pentru 

utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, 

indiferent dacă au sau nu vreo altă utilizare; 

NU NU NU NU DA (1.1.2011) DA (1.4.2016) NU NU NU 

d) livrările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoarele și unitățile 

centrale de procesare aflate într-un stadiu premergător integrării lor în produse destinate 

utilizatorului final; 

NU NU NU NU DA (1.1.2011) DA (1.4.2016) NU NU NU 

e) livrările de gaze și energie electrică către un comerciant persoană impozabilă conform 

definiției de la articolul 38 alineatul (2); 

DA 

(1.1.2005) 
NU NU 

DA  

(1.1.2016) 
DA (1.1.2015) NU NU NU NU 

f) livrările de certificate pentru gaze și energie electrică; 
NU NU NU 

DA  

(1.1.2016) 
DA (1.1.2015) NU NU NU NU 

g) prestările de servicii de telecomunicații, astfel cum sunt definite la articolul 24 

alineatul (2); 

DA 

(1.4.2012) 
NU NU NU NU NU NU NU NU 

h) livrările de console de jocuri, tablete digitale și laptopuri; 
NU NU NU NU DA (2.5.2016) DA (1.4.2016) NU NU NU 

i) livrările de cereale și culturi industriale, inclusiv de semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, 

care nu sunt în principiu destinate utilizării ca atare de către consumatorii finali; 

NU NU 

DA (1.1.2012, pe 

baza unei derogări 

acordate înaintea 

datei de 1.1.2014) 

NU NU DA (1.6.2016) NU NU NU 

j) livrările de metale în stare brută sau semifinisată, inclusiv de metale prețioase, atunci când 

acestea nu fac obiectul articolului 199 alineatul (1) litera (d), al regimurilor speciale aplicabile 

bunurilor de ocazie, operelor de artă, obiectelor de colecție și antichităților în temeiul 

articolelor 311-343 sau al regimului special pentru aurul de investiții în temeiul 

articolelor 344-356. 

NU 

DA (1.7.2013, în 

condiții speciale în 

cazului regimului 

special aplicabil 

aurului de investiții 

în conformitate cu 

articolele 344-356) 

DA (1.1.2015) NU NU DA (1.1.2017) NU NU NU 
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Livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la articolul 199a alineatul (1) din 

Directiva TVA 

NL PL PT RO SK SI SE UK 

a) transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la 

articolul 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu 

efect de seră în cadrul Comunității, transferabile în conformitate cu articolul 12 din directiva 

citată; 

DA (1.1.2011; pe baza 

articolului 199a, ca urmare a unei 

dispoziții naționale care a intrat în 

vigoare la 14.7.2009) 

DA (1.4.2011) DA DA (1.1.2011) DA (1.1.2011) DA (1.1.2011) 
DA  

(1.1.2011) 
DA (1.11.2010) 

b) transferul altor unități care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeași directivă; 
NU NU NU DA (1.1.2011) NU NU 

DA  

(1.1.2011) 
DA (1.11.2010) 

c) livrările de telefoane mobile, și anume de dispozitive fabricate sau adaptate pentru 

utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, 

indiferent dacă au sau nu vreo altă utilizare; 

DA (1.4.2013; pe baza 

articolului 199a ca urmare a unei 

derogări intrate în vigoare la data de 

1.6.2012 și acordate în virtutea 

articolului 395 din Directiva 

2006/112/CE) 

DA (1.7.2015) NU DA (1.1.2016) DA (1.1.2014) NU NU DA (1.6.2007) 

d) livrările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoarele și unitățile 

centrale de procesare aflate într-un stadiu premergător integrării lor în produse destinate 

utilizatorului final; 

DA (1.4.2013; pe baza 

articolului 199a ca urmare a unei 

derogări intrate în vigoare la data de 

1.6.2012 și acordate în virtutea 

articolului 395 din Directiva 

2006/112/CE) 

DA (1.1.2017) NU DA (1.1.2016) DA (1.1.2014) NU NU DA (1.6.2007) 

e) livrările de gaze și energie electrică către un comerciant persoană impozabilă conform 

definiției de la articolul 38 alineatul (2); 

NU NU DA 

DA pentru energia 

electrică 

(1.9.2013) 

NU NU NU DA (1.7.2014) 

f) livrările de certificate pentru gaze și energie electrică; 
NU NU NU 

DA pentru 

certificatele de 

energie electrică 

(1.9.2013) 

NU NU NU NU 

g) prestările de servicii de telecomunicații, astfel cum sunt definite la articolul 24 

alineatul (2); 

NU (1.6.2017 pe baza unei derogări 

acordate în temeiul articolul 395 din 

Directiva 2006/112/CE) 

NU NU NU NU NU NU DA (1.2.2016) 

h) livrările de console de jocuri, tablete digitale și laptopuri; 
DA (1.4.2013) DA (1.7.2015) NU DA (1.1.2016) NU NU NU NU 

i) livrările de cereale și culturi industriale, inclusiv de semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, 

care nu sunt în principiu destinate utilizării ca atare de către consumatorii finali; 

NU NU NU DA (31.5.2011) DA (1.1.2014) NU NU NU 

j) livrările de metale în stare brută sau semifinisată, inclusiv de metale prețioase, atunci când 

acestea nu fac obiectul articolului 199 alineatul (1) litera (d), al regimurilor speciale aplicabile 

bunurilor de ocazie, operelor de artă, obiectelor de colecție și antichităților în temeiul 

articolelor 311-343 sau al regimului special pentru aurul de investiții în temeiul 

articolelor 344-356. 

NU DA (1.10.2013) NU NU DA (1.1.2014) NU NU NU 

 


