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S
aplicare a Directivei 2006/112 privind sis

Regulamentul aduce clarificări pentru principalele amendamente ale
de TVA care au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, cum ar fi:
impozitării serviciilor intra
beneficiarilor serviciilor, condiţiile în care o companie este considera
din punct de vedere al TVA.

Precizăm că cele mai multe dintre modificările aduse de prezentul R
au fost deja preluate în legislaţia naţională.

Prevederile Regu
aplicabile tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

[Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L77/23.03.2011

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe Peter de Ruiter, 
Ionuţ Simion, Daniel Anghel sau Brian Arnold.
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Regulamentul pentru aplica
Directivei privind TVA

S-a publicat Regulamentul UE nr. 282/2011 de stabilire a măsurilor 
aplicare a Directivei 2006/112 privind sistemul comun al

Regulamentul aduce clarificări pentru principalele amendamente ale
de TVA care au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, cum ar fi:
impozitării serviciilor intra-comunitare, calitatea de persoana impoz
beneficiarilor serviciilor, condiţiile în care o companie este considera
din punct de vedere al TVA.

Precizăm că cele mai multe dintre modificările aduse de prezentul R
au fost deja preluate în legislaţia naţională.

Prevederile Regulamentului intră în vigoare la data de 1 iulie 2011 şi 
aplicabile tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.

[Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L77/23.03.2011

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe Peter de Ruiter, 
Ionuţ Simion, Daniel Anghel sau Brian Arnold.
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