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

Agenții fiscali sunt persoane străine care furnizează, direct sau prin
intermediari, servicii electronice către persoane fizice, al căror loc de vânzare
este teritoriul Republicii Tadjikistan.
Dacă serviciile electronice sunt furnizate persoanelor juridice, antreprenorilor
individuali din Republica Tadjikistan și sediilor permanente ale persoanelor
juridice străine, atunci aceste persoane - cumpărători de astfel de servicii, sunt
recunoscuți ca agenți fiscali.
Prestarea serviciilor electronice de către persoane străine - intermediari
angajați în activități antreprenoriale pentru organizarea de decontări cu
participarea persoanelor fizice pe baza unor acorduri de comisioane, acorduri
de ordine, de agenții sau alte acorduri conexe cu persoane străine care
furnizează astfel de servicii sunt recunoscuți ca agenți fiscali.
Dacă serviciile electronice sunt furnizate cu participarea mai multor entități
juridice - intermediari în decontările unui lanț secvențial, o persoană străină
este recunoscută ca agent fiscal - un intermediar care participă la decontări
direct cu persoane fizice, indiferent dacă are un acord cu o persoană străină
care furnizează aceste servicii.
Notă:
1) Persoanele străine (agenți fiscali) care furnizează direct servicii electronice
persoanelor fizice sunt supuse înregistrării electronice (radiere) pe baza
depunerii cererilor și a altor documente în forma aprobată de organul de stat
autorizat. O cerere de înregistrare (radiere) a unei entități străine este depusă
la organismul de stat autorizat în cel mult 20 de zile calendaristice de la data
începerii (încetării) furnizării de servicii electronice. Cererea este depusă prin
intermediul site-ului web al Comitetului pentru impozite aflat sub guvernul
Republicii Tadjikistan www.andoz.tj în secțiunea „Sistem de depunere
electronică pentru străini”
2) Locul prestării serviciilor furnizate de agenții fiscali este teritoriul
Republicii Tadjikistan, dacă sunt îndeplinite oricare dintre următoarele
condiții:
a) locul de reședință al cumpărătorului este Republica Tadjikistan;
b) sediul unei instituții de credit sau altei organizații în care este deschis
contul utilizat de cumpărător pentru plata serviciilor sau operatorul de
monedă electronică prin care cumpărătorul plătește serviciile, este situat în
Republica Tadjikistan;
c) adresa de rețea a cumpărătorului utilizată la achiziționarea serviciilor este
înregistrată în Republica Tadjikistan;
d) codul internațional de țară al numărului de telefon utilizat pentru
achiziționarea sau plata serviciilor este atribuit Republicii Tadjikistan.

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)

Serviciile furnizate prin intermediul rețelei informaționale și de comunicații,
inclusiv rețeaua informațională și de comunicații a internetului (denumită în
continuare rețeaua informațională și de comunicații) - utilizând în mod
automat tehnologiile informaționale, se referă la servicii electronice și anume:
a) acordarea drepturilor de utilizare a software-ului pentru calculatoare
electronice (inclusiv jocuri pe calculator), baze de date printr-o rețea
informațională și de comunicații, inclusiv prin furnizarea de acces la distanță
la acestea, precum și actualizările și funcționalitatea lor suplimentară;
b) prestarea serviciilor de publicitate în rețeaua informațională și de
comunicații, inclusiv prin utilizarea de software pentru calculatoare
electronice sau baze de date utilizate în rețeaua informațională și de
comunicații, precum și furnizarea de spațiu publicitar în rețeaua
informațională și de comunicații;
c) furnizarea de servicii pentru plasarea de propuneri de cumpărare (vânzare)
de bunuri (lucrări, servicii) și drepturi de proprietate în rețeaua informațională
și de comunicații;
d) furnizarea prin intermediul rețelei informaționale și de comunicații a
serviciilor pentru furnizarea de capacități tehnice, organizaționale,
informaționale și de altă natură, realizate utilizând tehnologiile și sistemele
informaționale, pentru stabilirea contactelor și încheierea de acorduri
(tranzacții) între vânzători și cumpărători (prin intermediul platformelor de
tranzacționare care operează pe Internet în timp real, unde potențialii
cumpărători oferă un preț pentru bunuri (lucrări, servicii) printr-o procedură
automată și părțile sunt notificate despre vânzare prin intermediul unui mesaj
generat automat);
e) furnizarea și (sau) întreținerea activității economice, precum și suportul
resurselor electronice ale utilizatorilor, inclusiv site-uri și (sau) pagini de siteuri de pe Internet, oferind acces la acestea pentru alți utilizatori ai rețelei
informaționale și de comunicații;
f) pariuri interactive pe jocurile de noroc la casele de pariuri;
g) asigurarea accesului la rețelele informaționale și de comunicații, precum și
permiterea utilizatorilor să le schimbe;
h) stocarea și prelucrarea informațiilor, cu condiția ca persoana care a furnizat
aceste informații să aibă acces la acestea prin intermediul rețelei
informaționale și de comunicații;
i) furnizarea în timp real a puterii de calcul pentru plasarea informațiilor în
sistemul informațional;
j) furnizarea de nume de domenii, furnizarea de servicii de găzduire;
k) furnizarea de servicii pentru administrarea sistemelor informaționale, a
site-urilor de pe internet;
l) furnizarea de servicii efectuate automat prin internet atunci când datele sunt
introduse de către cumpărătorul serviciului, servicii automatizate pentru
recuperarea datelor, selectarea și sortarea acestora la cerere, furnizarea datelor
specificate utilizatorilor prin intermediul rețelelor informaționale și de
telecomunicații (în special, rezumate ale bursei de valori mobiliare în timp

real a transferurilor automate);
m) acordarea drepturilor de utilizare a cărților electronice (publicații) și a altor
publicații electronice, materiale informaționale, educaționale, imagini grafice,
opere muzicale cu sau fără text, lucrări audiovizuale, inclusiv prin furnizarea
de acces la distanță la acestea pentru vizualizare sau ascultare prin rețeau
Internet;
n) furnizarea de servicii pentru căutare și (sau) furnizarea de informații către
client despre potențiali cumpărători;
o) furnizarea accesului la motoarele de căutare de pe Internet;
p) păstrarea statisticilor pe site-urile de pe Internet.
Baza impozabilă
– costul livrării din care se
stabilește obligația de TVA

Baza impozabilă este definită ca fiind costul furnizării de către persoane
străine ale serviciilor electronice, cu excepția sumei impozitului. La stabilirea
bazei impozabile, costul serviciilor electronice prestate în valută străină este
recalculat la rata oficială a Băncii Naționale a Tadjikistanului, în ziua
tranzacției, în care s-a primit plata integrală (parțială) pentru aceste servicii.

Cota TVA
– valoarea impozitului ca
procent

Cota taxei pe valoarea adăugată este de 18%.

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

Perioada de impunere cu TVA pentru agenții fiscali / persoane străine este un
trimestru calendaristic.

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

Agenți fiscali - persoanele străine depun o declarație fiscală în forma stabilită
de organismul de stat autorizat în formă electronică prin intermediul site-ului
web al Comitetului Fiscal de pe lângă Guvernului Republicii Tadjikistan
www.andoz.tj în secțiunea „Cabinetul personal” până cel târziu a 10-a zi a
lunii următoare perioadei de raportare expirate.

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

În termenul stabilit pentru depunerea declarației - până în a 10-a zi a lunii
următoare perioadei de raportare expirate (trimestru).

Moneda declarării și
achitării TVA
– moneda în care, în
conformitate cu legislația
națională, este necesară
declararea și achitarea TVA
la buget

În standardul ISO 4217 al Organizației Internaționale pentru Standardizare
sunt exprimați indicatorii valorici ai serviciilor și taxelor și în care TVA
trebuie plătit la bugetul Republicii Tadjikistan. Indicatorii valorici ai
serviciilor și impozitelor indicați în declarație se reflectă numai într-una dintre
monedele selectate: euro (EUR), dolar american (USD) sau somoni (TJS).

Există o procedură pentru
înregistrarea unui furnizor
ca subiect al impunerii cu
TVA?

Da

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

www.andoz.tj

