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Modificari legislative privind impozitele, taxele si
contributiile datorate bugetului consolidate al
statului, cu aplicare dupa data de 1 ianuarie 2014
Va prezentam alaturat lista principalelor acte
normative cu incidenta in materie fiscala publicate
in Monitorul Oficial la sfarsitul anului 2013 si
inceputul anului 2014.

Va prezentam alaturat lista principalelor acte normative cu incidenta in materie fiscala
publicate in Monitorul Oficial la sfarsitul anului 2013 si inceputul anului 2014.
1. Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind
finanţele publice ( M. O. 642 din 18 octombrie 2013);
2. Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica
Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu
privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012 ( M.
O. 665 din 30 octombrie 2013);
3. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România ( M. O. 643
din 18 octombrie 2013);
4. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1673/2013 pentru
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 245/2012 privind
instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse
accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora ( M. O.
645 din 21 octombrie 2013);

5. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1711/2013 privind
modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 ( M. O. 646 din 21
octombrie 2013);
6. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1739/2013 privind
procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţă financiară
comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru
aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează
fonduri comunitare ( M. O. 667 din 31 octombrie 2013);
7. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1778/2013 privind
aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013
( M. O. 668 din 31 octombrie 2013);
8. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice şi
ministrul delegat pentru buget nr. 1722/2013 privind completarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013
privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte
măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr.
161/2013 ( M. O. 647 din 22 octombrie 2013);

9. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1714/3246/2013 pentru
aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele
asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de
specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare
şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor
administrativ-teritoriale ( M. O. 648 din 22 octombrie 2013);
10. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru
buget şi ministrul fondurilor europene nr. 1683/659/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului
financiar norvegian 2009 – 2014 ( M. O. 649 din 22 octombrie 2013);
11. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3329/2013
privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare ( M. O.
659 din 28 octombrie 2013);
12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3330/2013
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) - d) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare ( M. O. 664 din 30 octombrie 2013) ;

13. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3331/2013
pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la
TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare ( M. O. 658 din 25 octombrie
2013);
14. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3361/2013
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii
accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar ( M. O. 663 din 29 octombrie
2013).
15. Legea nr. 328/2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind
transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale ( M. O. 762 din 9 decembrie
2013);
16. Legea nr. 329/2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele
pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013 ( M. O. 769 din 10 decembrie 2013);
17. Legea nr. 334/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial
Mediu 2007 – 2013 ( M. O. 774 din 11 decembrie 2013);
18. Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014( M. O. 776
din 12 decembrie 2013);
19. Hotărârea Guvernului nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie
2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere ( M. O. 775 din 12 decembrie 2013);
20. Hotărârea Guvernului nr. 976/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului
Finanţelor Publice ( M. O. 779 din 12 decembrie 2013);
21. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1920/2013 privind
procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 206^54 alin. (4^2) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal ( M. O. 748 din 3 decembrie 2013);

22. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3713/2013 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere
pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"( M.
O. 753 din 4 decembrie 2013);
23. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3721/2013
privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în
activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală ( M. O. 752 din 4 decembrie
2013);
24. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3751/2013
privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a
persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare ( M. O. 765
din 9 decembrie 2013).
25. Legea nr. 328/2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind
transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale ( M. O. 762 din 9 decembrie
2013);
26. Legea nr. 329/2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe
venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013 ( M. O. 769 din 10 decembrie 2013);
27. Legea nr. 334/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu
2007 – 2013 ( M. O. 774 din 11 decembrie 2013);
28. Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014( M. O. 776
din 12 decembrie 2013);
29. Hotărârea Guvernului nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie
2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere ( M. O. 775 din 12 decembrie 2013);

30. Hotărârea Guvernului nr. 976/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului
Finanţelor Publice ( M. O. 779 din 12 decembrie 2013);
31. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1920/2013 privind
procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 206^54 alin. (4^2) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal ( M. O. 748 din 3 decembrie 2013);
32. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3713/2013 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere
pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"( M.
O. 753 din 4 decembrie 2013);
33. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3721/2013 privind
aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de
control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală ( M. O. 752 din 4 decembrie 2013);
34. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3751/2013 privind
competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice
care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare ( M. O. 765 din 9 decembrie
2013).
35. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri
fiscale şi pentru modificarea unor acte normative
( M. O. 809 din 19 decembrie 2013);
36. Legea nr. 4/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M. O. 15 din 10 ianuarie 2014);

37. Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu (M. O. 9 din 8 ianuarie 2014);
38. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 2067/2013 pentru
modificarea şi completarea unor reglementări contabile
(M. O. 6 din 7 ianuarie 2014);
39. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3816/2013
privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru
efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală (M. O. 14 din 9 ianuarie 2014);
40. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3854/2013
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind
modificarea anului fiscal" (M. O. 10 din 8 ianuarie 2014);
41. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3883/2013
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevazute la
titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. O. 2 din 6 ianuarie 2014);
42. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3884/2013
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097)"Notificare privind
aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"(M. O. 10 din 8 ianuarie 2014).

In perioada 18 octombrie 2013 – 10 ianuarie
2014 au fost publicate in Monitorul Oficial un
numar de 42 acte normative cu incidenta in
materie fiscala care au avut ca obiect
urmatoarele:
Modificarea si completarea unor reglementari
contabile si fiscale;
Aprobarea modelului si continutului unor
formulare;
Modificarea procedurilor inspectiei fiscale;
Ratificari ale Tratatelor internationale pentru
evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii
fiscale;
Aprobarea Bugetului asigurarilor sociale de stat
pe anul 2014.

Principalele dispozitii ale Codului
fiscal referitoare la TVA urmare a
aplicarii dispozitiilor Ordonantei
Guvernului nr. 15/2012:

ART. 134^2 Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte de data la care
intervine faptul generator. Avansurile reprezintă plata parţială sau integrală a contravalorii
bunurilor şi serviciilor, efectuată înainte de data livrării ori prestării acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin
mașini automate de vânzare, de jocuri sau alte mașini similare.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a) se aplică sistemul TVA la încasare,
respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării
de bunuri ori a prestării de servicii, astfel:
a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul
activităţii economice în România conform art. 125^1alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul
calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabilă care în anul
precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifra de afaceri pentru anul respectiv
este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a
celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul. Cifra de
afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de
bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a
operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca
fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic;
b) în cazul persoanelor impozabile, care au sediul activităţii economice în România conform art.
125^1 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului
calendaristic curent, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.
(4) Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile prevăzute la
alin. (3) depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârșitul
perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit.
(5) În cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare nu au
încasat contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii în termen
de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispoziţiilor Codului de
procedură civila, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi
calendaristică, de la data emiterii facturii. În situaţia în care factura nu a fost emisă în termenul
prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi
calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, calculată conform
dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

(6) Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la încasare este obligatorie pentru persoanele
impozabile prevăzute la alin. (3), dar nu se aplică de persoanele impozabile care fac parte
dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8). Sistemul TVA la încasare se
aplică numai pentru operațiuni pentru care locul livrării, conform prevederilor art. 132, sau
locul prestării, conform prevederilor art. 133, se consideră a fi în România. Persoanele
impozabile care au obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare nu aplică sistemul pentru
următoarele operațiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea TVA:
a) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana
obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;
b) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;
c) în cazul operațiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 152^1 - 152^3;
d) ) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată,
parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate
în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber-profesionişti şi asocieri fără
personalitate juridică. În cazul în care, ulterior emiterii facturii, se încasează în numerar o
parte sau contravaloarea integrală a acesteia, pentru taxa aferentă acestor sume nu se
aplica regulile de exigibilitate prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. a);
e) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o
persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.
(7) În cazul facturilor emise de persoanele impozabile înainte de intrarea sau ieșirea în/din
sistemul de TVA la încasare se aplică următoarele reguli:
a) în cazul facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri ori a prestării de
servicii emise înainte de data intrării în sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă acestea
sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după intrarea în
sistemul TVA la încasare, nu se aplică prevederile alin. (3) şi (5). În cazul facturilor pentru
contravaloarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data
intrării în sistemul de TVA la încasare, care au fost ori nu încasate, pentru care faptul
generator de taxă intervine după data intrării persoanei impozabile în sistem, se vor aplica
prevederile alin. (3) şi (5) pentru diferențele care vor fi facturate după data intrării în
sistemul de TVA la încasare al persoanei impozabile;

b) în cazul facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri sau a prestării de
servicii emise înainte de data ieșirii din sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă
acestea sunt ori nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după ieșirea
din sistemul TVA la încasare, se continuă aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea
taxei intervine conform alin. (3) şi (5). În cazul facturilor pentru contravaloarea parţială a
livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data ieșirii din sistemul de TVA
la încasare, pentru care faptul generator de taxă intervine după data ieșirii persoanei
impozabile din sistemul TVA la încasare, se vor aplica prevederile alin. (3) şi (5) numai
pentru taxa aferentă contravalorii parțiale a livrărilor/prestărilor facturate înainte de ieșirea
din sistem a persoanei impozabile.
(8) Pentru determinarea taxei aferente încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării
de bunuri ori a prestării de servicii, care devine exigibilă potrivit prevederilor alin. (3),
fiecare încasare totală sau parţială se consideră că include şi taxa aferentă aplicându-se
următorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124, în
cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Aceleași
prevederi se aplică corespunzător şi pentru situațiile prevăzute la alin. (5).

Principalele dispozitii ale Codului fiscal
referitoare la TVA urmare a aplicarii
dispozitiilor Ordonantei de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2013:

ART. 134^2 Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte de data la
care intervine faptul generator. Avansurile reprezintă plata parţială sau integrală a
contravalorii bunurilor şi serviciilor, efectuată înainte de data livrării ori prestării acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate
prin mașini automate de vânzare, de jocuri sau alte mașini similare.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a), exigibilitatea taxei intervine la
data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii,
în cazul persoanelor impozabile care optează în acest sens, denumite în continuare
persoane care aplică sistemul TVA la încasare. Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului
TVA la încasare:
a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul
activităţii economice în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în
anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabilă
care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri
pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, şi care optează pentru
aplicarea sistemului TVA la încasare aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a
celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, cu
condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs. Cifra de
afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a
livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum şi a
operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se
consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul anului
calendaristic;
b) persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România conform art.
125^1 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul
anului şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data
înregistrării în scopuri de TVA.
(4) Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:
a) persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art.
127 alin. (8);
b) persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a);
c) persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 2.250.000 lei prevăzut
la alin. (3) lit. a);
d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul
anului şi care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a) în anul precedent
sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în
care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 153.

(5) Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este
obligată să aplice sistemul respectiv cel puţin până la sfârşitul anului calendaristic în care a
optat pentru aplicarea sistemului, cu excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an cifra de
afaceri depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul
perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit. Dacă în primul an de aplicare
a sistemului TVA la încasare persoana impozabilă nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei,
poate aplica sistemul TVA la încasare până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în
care plafonul de 2.250.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic în parte, a fost depăşit
pe parcursul unui an calendaristic. Orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare şi care nu depăşeşte în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei
poate renunţa la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei
notificări la organul fiscal competent între data de 1 şi 25 ale lunii, cu excepţia primului an în
care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul
persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează de organele fiscale competente
începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea.
(6) Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea sistemul TVA la încasare aplică
sistemul respectiv numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării, conform prevederilor art.
132, sau locul prestării, conform prevederilor art. 133, se consideră a fi în România, dar nu
aplică sistemul respectiv pentru următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor
generale privind exigibilitatea TVA:
a) livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la
plata taxei conform art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;
b) livrările de bunuri/prestările de servicii care sunt scutite de TVA;
c) operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 152^1 -152^3 ;
d) livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată
furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.

(7) În cazul facturilor emise de persoanele impozabile înainte de intrarea sau ieșirea în/din
sistemul de TVA la încasare se aplică următoarele reguli:
a) în cazul facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri ori a prestării de servicii
emise înainte de data intrării în sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt sau
nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după intrarea în sistemul TVA la
încasare, nu se aplică prevederile alin. (3) şi (5). În cazul facturilor pentru contravaloarea
parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data intrării în sistemul
de TVA la încasare, care au fost ori nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine
după data intrării persoanei impozabile în sistem, se vor aplica prevederile alin. (3) şi (5)
pentru diferențele care vor fi facturate după data intrării în sistemul de TVA la încasare al
persoanei impozabile;
b) în cazul facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri sau a prestării de servicii
emise înainte de data ieșirii din sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt ori
nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după ieșirea din sistemul TVA la
încasare, se continuă aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea taxei intervine conform
alin. (3) şi (5). În cazul facturilor pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri sau a
prestării de servicii emise înainte de data ieșirii din sistemul de TVA la încasare, pentru care
faptul generator de taxă intervine după data ieșirii persoanei impozabile din sistemul TVA la
încasare, se vor aplica prevederile alin. (3) şi (5) numai pentru taxa aferentă contravalorii
parțiale a livrărilor/prestărilor facturate înainte de ieșirea din sistem a persoanei impozabile.
(8) Pentru determinarea taxei aferente încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de
bunuri ori a prestării de servicii, care devine exigibilă potrivit prevederilor alin. (3), fiecare
încasare totală sau parţială se consideră că include şi taxa aferentă aplicându-se următorul
mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124, în cazul cotei
standard, şi 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Aceleași prevederi se aplică
corespunzător şi pentru situațiile prevăzute la alin. (5).

