Subiectul impunerii cu TVA
– o persoană care, în conformitate
cu legislația fiscală, este obligată
să calculeze și/sau să achite TVA în
buget

- o organizație străină care oferă servicii în formă electronică, al cărei
loc de vânzare este recunoscut ca Republica Belarus, persoanelor fizice
care achiziționează astfel de servicii și decontează conturi cu aceasta
pentru serviciile prestate (o organizație străină care furnizează servicii
în formă electronică persoanelor din Republica Belarus);
- o organizație străină care, pe baza acordurilor de comisioane, a
comenzilor și a altor acorduri similare cu organizații străine care
furnizează servicii în formă electronică persoanelor din Republica
Belarus, desfășoară activități intermediare și decontări direct cu astfel
de persoane pentru achiziționarea de către aceștia a serviciilor (un
intermediar străin în decontări).

Tipuri de servicii electronice
calificate ca obiect al impunerii
– servicii electronice, a căror
livrare apare ca o obligație de a
calcula și/sau de a achita TVA la
buget (contează statutul
destinatarului - o persoană juridică
sau o persoană fizică)

Servicii în formă electronică pentru persoane fizice.

Baza impozabilă
– costul livrării din care se
stabilește obligația de TVA

Costul serviciilor prestate.

Cota TVA
– valoarea impozitului ca procent

Cota de impozitare este de 20%.

Perioada de impunere
– perioada de timp după care se
stabilește baza impozabilă și se
calculează valoarea impozitului de
plătit

Trimestru

Cum se depune declarația TVA –
procedura și termenii limită pentru
depunerea unui raport fiscal
privind TVA (declarație TVA)

Organizațiile străine prin intermediul Cabinetului personal al plătitorului
în formă electronică nu mai târziu de a 20-a zi a lunii următoare
perioadei de impozitare expirate depun: fie o declarație fiscală (calcul);
sau informații care conțin informații despre cifra de afaceri a vânzării de
servicii și valoarea calculată a taxei pe valoarea adăugată care trebuie
plătită.

Achitarea TVA
– procedura și condițiile de plată a
TVA la buget

Taxa pe valoarea adăugată este plătită cel târziu în a 22-a zi a lunii
următoare perioadei de impozitare expirate.

Moneda declarării și achitării
TVA
– moneda în care, în conformitate

Rubla belarusă

cu legislația națională, este
necesară declararea și achitarea
TVA la buget
Există o procedură pentru
înregistrarea unui furnizor ca
subiect al impunerii cu TVA?

Există

Procedura de înregistrare în
calitate de subiect al impunerii cu
TVA (de la distanță/ nu de la
distanță)

De la distanță

Adresa site-ului web
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