
Începând cu 1 iulie 2021, vor fi schimbări semnificative privind modul în 
care se aplică taxa pe valoarea adăugată (TVA) în interiorul Uniunii 
Europene pentru bunurile comercializate online.

Dacă achiziționați produse din afara UE, aceste schimbări pot influența 
costul produselor respective. 

Ce trebuie să știți în calitate de consumator?
Reformele sistemului de TVA din UE constau în două aspecte cheie pe care consumatorii trebuie să le aibă în vedere:

Scutirea de TVA pentru importuri în valoare de până la 22 € va fi 
anulată
Anterior, nu s-a aplicat TVA pentru produsele achiziționate din afara UE, în valoare de până la 
22 €. UE a decis să anuleze această scutire începând cu data de 1 iulie 2021, astfel încât firmele
comunitare care nu se bucură de această scutire pentru expedierile în interiorul UE să nu fie 
dezavantajate. 

UE stimulează firmele din afara sa să includă TVA în prețul cu 
amănuntul al bunurilor în valoare de până la 150 €
Când achiziționați produse din afara UE, vânzătorul poate alege să includă TVA-ul în prețul 
cu amănuntul sau să vă lase pe dvs. să îl plătiți la livrarea produselor. Din perspectiva 
consumatorului, lucrurile nu se schimbă. 

Uniunea Europeană încurajează firmele care practică comerț electronic să includă TVA-ul în 
prețul cu amănuntul. Se va înființa o platformă centralizată, cunoscută ca magazin 
universal de importuri (Import One-Stop-Shop sau IOSS), ceea ce va facilita conformarea 
firmelor din afara Uniunii cu legislația UE privind TVA-ul și le va obliga să încaseze TVA-ul la 
locul de vânzare. 

Vă rugăm să rețineți că există posibilitatea să crească costurile pentru importul
produselor achiziționate pe plan internațional, cu valoare de până la 22 €, cum ar
fi includerea în preț a taxelor vamale și a TVA-ului pentru import, dacă firma de 
la care cumpărați produse nu include TVA-ul în prețul cu amănuntul. 

Când achiziționați produse din afara UE, nu uitați să verificați dacă TVA-ul a fost 
inclus în prețul cu amănuntul. În caz contrar, este posibil să vi se perceapă TVA la 
livrarea produselor. 

Dacă vi se solicită să plătiți taxe suplimentare la livrarea produselor, acest lucru se poate 
datora câtorva motive, printre care se numără:

• vânzătorul nu s-a înregistrat pe platforma IOSS;
• documentele de expediție nu au fost complete;
• s-a constatat că valoarea bunurilor depășește 150 €

Dacă credeți că nu vi s-a aplicat corect TVA-ul pentru import sau alte taxe vamale, vă 
recomandăm să luați legătura cu vânzătorul.
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Când va trebui să plătiți taxe suplimentare pentru achizițiile dumneavoastră din 
afara UE?
Când produsele sunt importate în UE, este posibil ca pentru acestea să se perceapă taxe suplimentare
atunci când sunt vămuite. Plătitorul acestor taxe de import este stabilit de expeditor. Expeditorul poate
decide dacă plătește el însuși aceste taxe de import, caz în care se știe, de obicei în avans, ce taxe de 
import sunt datorate și se include acest cost în prețul final pe care îl plătiți la efectuarea achiziției. În acest
caz, nu va trebui să plătiți taxe de import la livrare.

Cu toate acestea, expeditorul poate decide să nu plătească el însuși taxele de import. În acest caz, este
posibil ca UPS să trebuiască să încaseze de la dumneavoastră aceste taxe de import, la livrare. Nu uitați să
verificați dacă TVA-ul și taxele de import sunt incluse în prețul final al achiziției.

Ce taxe de import va trebui să plătiți la livrare?
Dacă expeditorul a decis să nu plătească el însuși taxele de import, acestea vă pot fi transmise
dumneavoastră. Dacă valoarea expedierii nu este mai mare de150 €, aceste taxe de import vor consta, 
de obicei, din:

Taxă pe valoare adăugată (TVA)

Dacă TVA-ul nu a fost încasat la punctul de vânzare, atunci TVA-ul va fi încasat de autoritățile
vamale, la intrarea mărfii în UE. TVA-ul este calculat ca procent din prețul total de vânzare
(inclusiv expedierea). Fiecare țară din UE își stabilește propria cotă de TVA. Tariful aplicat
expedierii dumneavoastră va fi cel al țării de destinație finală. Cota medie de TVA a UE este
de aproximativ 21%. 

Dacă TVA-ul nu a fost încasat la punctul de vânzare, UPS va plăti în avans TVA-ul autorităților
vamale relevante când marfa este importată în UE și îl va încasa de la dumneavoastră, 
la livrare. 

Taxa plătită

Dacă UPS a plătit în avans comisioane, taxe și alte taxe guvernamentale în numele plătitorului
unei expedieri, UPS percepe o taxă în funcție de valoarea bunurilor expediate și de valoarea
avansului. Această taxă acoperă administrarea declarațiilor vamale către autorități, precum și
expunerea UPS la răspundere fiscală, în cazul în care declarațiile sunt incorecte. 

Dacă expeditorul a decis să vă transfere taxele de import, iar UPS trebuie să plătească TVA-ul în
avans și orice alte taxe aferente expedierii către autoritățile vamale, UPS va percepe această
taxă, cunoscută sub numele de taxă de plată, de la dumneavoastră, la livrare. Se introduce o 
taxă de plată de valoare scăzută pentru bunuri cu o valoare de până la 22 €.

Rețineți că taxele de mai sus nu sunt o listă exhaustivă. Se pot aplica taxe suplimentare în funcție de 
caracteristicile specifice ale expedierii. 

Cum influențează aceasta costurile totale?
Pentru a ilustra modul în care se poate influența costul total al mărfii dumneavoastră, folosim exemplul
unui tricou cumpărat online, de la un comerciant cu amănuntul din Marea Britanie, de către un consumator
german. În acest exemplu, comerciantul cu amănuntul din Marea Britanie nu a încasat TVA la punctul de 
vânzare. Sumele afișate mai jos au doar scop ilustrativ și vor fi diferite de sumele reale suportate.

Cum puteți plăti taxele de import?
Dacă există taxe de import datorate pentru transportul produselor dumneavoastră, UPS 
vă va oferi posibilitatea să optați pentru plata acestor taxe cu cardul sau în numerar, în
timp ce coletul este pe drum (dacă vânzătorul ne furnizează datele dumneavoastră de 
contact) sau la locul de livrare. Plata acestor taxe, prin sistemul nostru online, înainte de 
livrare va duce la procesarea mai ușoară a expedierii.

Preț produs1 € 20.00

TVA la punctul de vânzare (19%)2 € 0

Taxe de import facturate la checkout € 0

Total pe care îl plătiți vânzătorului la checkout € 20.00

TVA la punctul de import (19%)2 € 3.80

Taxa plătită3 € 6.00 

Taxe pe care le plătiți la livrare € 9.80
1 inclusiv expediere 2 % TVA în funcție de tariful țării dumneavoastră din UE3pentru rezidenți în Germania, taxa poate fi diferită în
funcție de țară
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