
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter – Fiscalitate 

 
Decembrie 2012 

 
Noutăţi 
legislative  

  

 Modificări ale Codului fiscal aplicabile începând cu ianuarie 2013 

 Impozitul pe profit Art. 34 - Se introduce plata anticipată, trimestrială a impozitului pe profit. Sistemul profită 
companiilor la-nceput de activitate şi celor care estimează un profit mare pentru anul 2013.  

 Impozitul pe venit Art. 66 – Se modifică modul de determinare a impozitului pe venitul din investiţii. Impozitul se 
va determina anual.  

 Schimb de informaţii în domeniul 
impozitelor directe 

Art. 124^28-124^41 se abrogă. Materia este preluată în Codul de procedură fiscală. 

 TVA Art. 128 – Se modifică regimul bunurilor pierite. 
Art. 134/134^1/145/146 – Se introduce sistemul de TVA la încasare. 
Art. 139^1 – Se modifică regulile privind cursul de schimb valutar în materia TVA. 
Art. 149 – Se modifică regimul de ajustare a taxei deductibile în cazul bunurilor de capital. 
Art. 155 – Se modifică integral regimul juridic al facturii. Se introduc elemente noi şi se 
modifică menţiunile din conţinutul facturii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 156^3 – Se reglementează Notificarea privind sistemul de TVA aplicabil şi Registrul special 
al persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare. 

 Accize Art. 206^10 – Se exclude de la aplicarea accizei reduse pentru bere, antrepozitarul mic 
producător independent care produce şi alte băuturi alcoolice. 
Art. 206^16 – Se introduc noi coduri de produs în domeniul produselor energetice. 
Art. 206^21 - Micii producători de vinuri liniştite au obligaţia de a se înregistra la autoritatea 
competentă. Neînregistrarea constituie contravenţie.  

 Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 
publicată în M.Of., nr. 621 din 29.08.2012 
Legea nr. 208/2012 
 

pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 TVA  

  Livrare de bunuri  

  Dispoziţii noi 
Articolul 128 alineatul (4), litera d) 
se abrogă.  

Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): bunurile constatate lipsă din gestiune, cu 
excepţia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a) - c).  
 

  Dispoziţii noi 
Articolul 128 alineatul (8), literele 
a)-c) se abrogă. 
 

Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): 
a) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră, 
precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevăzute prin norme ;  
b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum şi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activele corporale fixe casate, în condiţiile stabilite prin norme;  
c) perisabilităţile, în limitele prevăzute prin lege;  

  Aplicare Regimul fiscal al bunurilor pierite în materie de TVA. Sunt scoase din sfera livrării de bunuri: 
bunurile distruse, degradate şi perisabilităţile. Astfel, producerea acestor evenimente nu mai dă 
drept de deducere pentru valoarea TVA plătită furnizorului. 

  Data Aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  Dispoziţii noi 
Articolul 128 alineatul (12), litera f) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 

În sensul prezentului titlu, nontransferul reprezintă expedierea sau transportul unui bun din 
România în alt stat membru, de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, pentru 
a fi utilizat în scopul uneia din următoarele operaţiuni:  
f) prestarea de servicii în beneficiul persoanei impozabile, care implică evaluarea bunurilor 
mobile corporale sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale efectuate în statul membru în 
care se termină expedierea ori transportul bunului, cu condiţia ca bunurile, după prelucrare, să 
fie reexpediate persoanei impozabile din România de la care fuseseră expediate sau transportate 
iniţial; 

  Aplicare Nontransferul. Se oferă o nouă definiţie ipotezei de la pct. f, în sensul în care o bunurile sunt 
expediate din România într-un alt stat membru, prelucrate şi reexpediate în România.  

  Data Aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  Locul prestării de servicii  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dispoziții noi 
Articolul 133 alineatul (5), după 
litera f) se introduce o nouă literă, 
litera g), cu următorul cuprins:  
 

Lit.g) locul de închiriere, cu excepţia închirierii pe termen scurt, a unui mijloc de transport unei 
persoane neimpozabile este locul în care clientul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau 
reşedinţa obişnuită. Prin închiriere se înţeleg inclusiv serviciile de leasing de mijloace de 
transport. Prin excepţie, locul de închiriere a unei ambarcaţiuni de agrement unei persoane 
neimpozabile, cu excepţia închirierii pe termen scurt, este locul unde ambarcaţiunea de 
agrement este pusă efectiv la dispoziţia clientului, în cazul în care serviciul respectiv este prestat 
efectiv de către prestator din locul în care este situat sediul activităţii sale economice sau sediul 
său fix. Prin termen scurt se înţelege deţinerea sau utilizarea continuă a mijlocului de transport 
pe o perioadă de maximum 30 de zile şi, în cazul ambarcaţiunilor maritime, pe o perioadă de 
maximum 90 de zile 

  Aplicare În cazul livrării de mijloace de transport, locul prestării este dat de domiciliul stabil sau reşedinţa 
obişnuită a persoanei neimpozabile. Fac excepţie livrările de ambarcaţiuni de agrement, locul 
operaţiunii fiind locul punerii la dispoziţia clientului. 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  Faptul generator şi exigibilitatea - 
definiţii 

 

  Dispoziții noi 
Articolul 134, alineatul (41) 

În cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. 
(3), regimul de impozitare aplicabil este regimul în vigoare la data la care intervine faptul 
generator, cu excepţia situaţiilor în care se emite o factură sau se încasează un avans, înainte de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data la care intervine faptul generator. În aceste situaţii se aplică regimul de impozitare în 
vigoare la data emiterii facturii sau la data încasării avansului, după caz. 

  Aplicare Important. Legea aplicabilă privind regimul de impozitare este legea de la data faptului juridic 
generator. Excepţie: se va aplica legea de la data facturii sau avansului dacă acestea sunt 
anterioare. 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

  Dispoziții noi 
Articolul 134, alineatele (5) şi (6) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins 

 (5) În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica 
regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru cazurile 
prevăzute la art. 1342 alin. (2) lit. a), numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea 
parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, şi la art. 1342 alin. (2) lit. b), dacă a fost 
încasat un avans pentru valoarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, mai puţin 
în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare pentru care se aplică regulile 
stabilite la art. 1342 alin. (7). Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru micile întreprinderi 
prevăzute la art. 152, care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153, pentru facturile 
emise înainte de trecerea la regimul de taxare.  
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (4)-(5), în cazul modificărilor de cote se aplică prevederile 
art. 140 alin. (3) şi (4), iar pentru operaţiunile prevăzute la art. 160 regimul aplicabil este cel de la 
data la care intervine exigibilitatea taxei conform art. 1342 alin. (1) şi (2). 

  Aplicare Important. Schimbarea regimului de impozitare de la TVA la încasare la TVA normal obligă la 
regularizare. Şi invers, schimbarea de la regimul normal de TVA la regimul de TVA la încasare, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atunci când cifra de afaceri este mai mică de 2.250.000 lei obligă la regularizare. 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  Faptul generator pentru livrări de 
bunuri şi prestări de servicii 

 

  Dispoziții noi 
Articolul 1341, după alineatul (10) 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (11) şi (12), cu următorul 
cuprins:  

 (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), livrarea continuă de bunuri, altele decât cele 
prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) şi f), pe o perioadă care depăşeşte o lună calendaristică, care 
sunt expediate sau transportate într-un alt stat membru decât cel în care începe expedierea ori 
transportul bunurilor şi care sunt livrate în regim de scutire de TVA sau care sunt transferate în 
regim de scutire de TVA într-un alt stat membru de către o persoană impozabilă în scopul 
desfăşurării activităţii sale economice, în conformitate cu condiţiile stabilite la art. 143 alin (2), se 
consideră ca fiind efectuată în momentul încheierii fiecărei luni calendaristice, atât timp cât 
livrarea de bunuri nu a încetat.  
(12) Prestările de servicii care nu se regăsesc la alin. (7)-(10) se consideră efectuate la data 
finalizării prestării serviciului respectiv. 

  Aplicare Noutate. În caz de livrare continuă, pentru perioade care depăşesc o lună calendaristică, livrarea 
se consideră fiind efectuată în momentul încheierii fiecărei luni calendaristice 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  TVA LA ÎNCASARE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GHID TVA la încasare www.mfinante.ro/descarcaFisier.html?name=ghidTVA  

  Dispoziții noi 
Articolul 1342 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Atenţie modificat de Legea nr. 
208/2012 

Art. 1342. - (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.  
(2) Prin excepţie 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 
maşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare.  
(3) Prin excepţie 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 parţiale 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. 1251 alin. (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 cifră de afaceri pentru anul respectiv 
este inferioară plafonului de 2.250.000 lei 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. 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. 
1251 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 sfârşitul 
perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.  
(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 civilă, 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 operaţiuni 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 operaţiuni 
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. 1523 alin. (10) sau art. 160;  
b) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;  
c) în cazul operaţiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521-1523;  
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 aferenta acestor sume nu se aplică regulile de eligibilitate prevăzute la alin. 
(1) si 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 ieşirea 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 diferenţele 
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 ieşirii din sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt ori nu 
încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după ieşirea 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 ieşirii din sistemul de TVA la încasare, pentru care faptul generator 
de taxă intervine după data ieşirii persoanei impozabile din sistemul TVA la încasare, se vor 
aplica prevederile alin. (3) şi (5) numai pentru taxa aferentă contravalorii parţiale a 
livrărilor/prestărilor facturate înainte de ieşirea din sistem a persoanei impozabile.  
(8) Pentru determinarea taxei aferente încasării contravalorii integrale sau parţiale 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. Aceleaşi prevederi se aplică 
corespunzător şi pentru situaţiile prevăzute la alin. (5).  
(9) În cazul evenimentelor menţionate la art. 138, taxa este exigibilă la data la care intervine 
oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile şi cursul de schimb valutar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sunt aceleaşi ca şi ale operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente.  
(10) În situaţia livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru se aplică sistemul TVA la 
încasare, în cazul evenimentelor menţionate la art. 138, regimul de impozitare, cotele aplicabile 
şi cursul de schimb valutar sunt aceleaşi ca şi ale operaţiunii de bază care a generat aceste 
evenimente, dar pentru stabilirea exigibilităţii taxei se aplică următoarele prevederi:  
a) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. a):  
1. în cazul în care operaţiunea este anulată total înainte de livrare/prestare, exigibilitatea taxei 
intervine la data anulării operaţiunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit 
exigibilitatea taxei. Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei se 
operează anularea taxei neexigibile aferente;  
2. în cazul în care operaţiunea este anulată parţial înainte de livrare/prestare, se operează 
reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, 
iar în situaţia în care cuantumul taxei aferente anulării depăşeşte taxa neexigibilă, pentru 
diferenţă exigibilitatea taxei intervine la data anulării operaţiunii;  
b) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. b) se aplică corespunzător prevederile lit. a);  
c) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. c) se aplică corespunzător prevederile lit. a) pct. 2;  
d) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. d) se operează anularea taxei neexigibile aferente;  
e) pentru situaţia prevăzută la art. 138 lit. e) se aplică corespunzător prevederile lit. a).  
(11) În situaţia livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru se aplică sistemul TVA la 
încasare, dacă evenimentele menţionate la art. 138 intervin după cea de-a 90-a zi de la data 
emiterii facturii sau, după caz, de la data termenului-limită pentru emiterea acesteia, taxa este 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exigibilă la data la care intervine evenimentul. 

  Aplicare Persoane vizate pentru TVA la încasare 
1. Persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior datei de 1 octombrie 

2012, dacă cifra de afaceri pentru ultimul an este mai mică de 2.250.000 lei 
2. Persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA ulterior datei de 1 octombrie 2012, 

începând cu 1 februarie 2013 dacă perioada fiscală este luna şi începând cu aprilie 2013 
dacă perioada fiscală este trimestrul. 

3. Persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA ulterior datei de 1 ianuarie 2013, 
de la înregistrare. 

Nu sunt vizate persoanele care au depăşit cifra de afaceri. 
Obligaţiile persoanei aplicând TVA la încasare 
I. Obligaţii privind livrările/prestările efectuate: 
- să emită facturi cu TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu 
menţiunea “TVA la încasare”; [art. 155 alin. (19) lit. p) Cod fiscal] 
- să declare TVA-ul colectat aferent livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile până 
la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale (lună/trimestru) în care a încasat 
contravaloarea integrală sau parţială. La fel se depune şi 394. 
- În cazul în care nu încasează contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri / 
prestării de servicii în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, are 
obligaţia să declare în decontul de TVA, TVA-ul colectat aferent, până la data de 25 a lunii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

următoare perioadei fiscale (lună/trimestru) în care se împlineşte cea de-a 90-a zi 
calendaristică, de la data emiterii facturii. La fel se depune şi 394. 
- Exigibilitatea TVA intervine: 

o la data încasării în cadrul termenului de 90 de zile 
o la expirarea termenului de 90 de la data facturii ori de la termenul limită pentru 

emiterea facturii. 
Operaţiuni pentru care nu se aplică TVA la încasare 
- livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la 
plata taxei conform art. 150 alin. (2) - (6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160; 
- livrări de bunuri/prestări de servicii care sunt scutite de TVA (art. 141, art. 143, art. 144, 
art. 1441 ); 
- operaţiuni supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521 – 1523 
- livrări de bunuri/prestări de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, 
cu numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, 
persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică; 
- livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care beneficiarul este o persoană  afiliată 
furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21. 

II. Obligaţii privind achiziţiile de bunuri efectuate: 
- să deducă TVA-ul din facturile de achiziţii de bunuri şi servicii destinate operaţiunilor 
prevăzute la art. 145 alin. (2) numai în momentul în care îşi vor plăti furnizorii (indiferent 
dacă furnizorii sunt sau nu în sistemul TVA la încasare), prin declararea acestuia ca TVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deductibil în decontul de TVA aferent perioadei fiscale în care fac plata parţială sau totală a 
facturii de achiziţie 
- Excepţie: art. 145 alin. (12) teza a 2-a Cod fiscal 

Pentru persoanele impozabile în regim normal de TVA, dreptul de deducere intervine la data 
emiterii facturii.  
Regimul de impozitare se schimbă prin depășirea plafonului cifrei de afaceri. 
Locul livrării. Locul prestării. Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operațiuni pentru 
care locul livrării sau locul prestării se consideră a fi în România 
Important. Persoanele impozabile au obligaţia de a supraveghe constant cifra de afaceri având 
în vedere că, pe parcursul întregului an: 
- dacă se menţin sub plafon, aplică în continuare TVA la încasare; 
- dacă se menţin peste plafon, aplică în continuare TVA normal; 
- dacă depăşesc plafonul, depun notificare şi trec la regimul de TVA normal începând cu 
prima zi a celei de-a doua perioade fiscale. (inclusiv în cursul anului) 
- dacă nu depăşesc plafonul, depun notificare şi trec la regimul de TVA la încasare începând 
cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor (1 februarie ori 1 aprilie) 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

  Norme metodologice Prin HG nr. 1071/2012 sunt detaliate chestiuni privitoare la modul de a determina regimul de 
TVA aplicabil, inclusiv în ipoteza persoanelor a căror întegistrare a fost anulată.  
Prin norme se prevăd excepţiile de la TVA la încasare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin norme se stabileşte obligaţia de a menţiona TVA la încasare pe factura emisă. 
Prin norme sunt date exemple privind înregistrare în Registrul special privitor la TVA la încasare. 
Prin norme se prevăd reguli de deducere a TVA pentru: cesiunile de creanţă, compensări, 
încasărilor prin bancă de tipul transfer-credit, de tipul transfer-debit, prin carduri de debit sau 
de credit, sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al 
furnizorului/prestatorului (care nu sunt plată în numerar). 

    

  Exigibilitatea pentru livrări 
intracomunitare de bunuri, scutite 
de taxă  

 

  Dispoziții noi 
Articolul 1343 se modifică şi va avea 
următorul cuprins 

Art. 1343. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1342, în cazul unei livrări intracomunitare de 
bunuri, scutite de taxă conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii 
facturii prevăzute la art. 155 alin. (14) sau, după caz, la emiterea autofacturii prevăzute la art. 
155 alin. (8) ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, 
dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă.  
(2) Prevederile art. 1342 alin. (2) lit. b) nu se aplică în ceea ce priveşte livrările şi transferurile de 
bunuri prevăzute la alin. (1). 

  Aplicare Pentru livrările intracomunitare, scutite de taxă TVA este exigibil la data facturii ori a 
autofacturii ori la expirarea termenului de emitere a facturii. 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Faptul generator şi exigibilitatea 
pentru achiziţii intracomunitare de 
bunuri 

 

  Dispoziții noi 
Articolul 135 se modifică şi va avea 
următorul cuprins 

Art. 135. - (1) În cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data 
la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare, în statul membru în care se 
face achiziţia.  
(2) În cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii 
facturii prevăzute în legislaţia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (14) sau, 
după caz, la data emiterii autofacturii prevăzute la art. 155 alin. (8) ori în cea de-a 15-a zi a lunii 
următoare celei în care a intervenit faptul generator, dacă nu a fost emisă nicio 
factură/autofactură până la data respectivă 

  Aplicare Faptul generator în cazul unei livrări intracomunitare de bunuri şi faptul generator în cazul unei 
achiziţii intracomunitare de bunuri intervin în acelaşi moment, respectiv în momentul livrării de 
bunuri. Dacă factura este emisă anterior, exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare 
la beneficiar intervine la data emiterii facturii, conform art. 135 alin. (2) din Codul fiscal. 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

  Norme metodologice Prin HG 1071/2012 sunt date exemple în acest sens. 

    

  Cursul de schimb valutar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dispoziții noi 
Articolul 1391, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  

Dacă elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaţiuni, alta decât 
importul de bunuri, se exprimă în valută, cursul de schimb care se aplică este ultimul curs de 
schimb comunicat de Banca Naţională a României sau ultimul curs de schimb publicat de Banca 
Centrală Europeană ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, 
valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză, iar, în cazul 
operaţiunilor suspuse sistemului TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3)-(8), la data la care 
ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză dacă nu ar fi fost supusă 
sistemului TVA la încasare. În situaţia în care se utilizează cursul de schimb publicat de Banca 
Centrală Europeană, conversia între monede, altele decât moneda euro, se realizează prin 
intermediul cursului de schimb al monedei euro pentru fiecare dintre monede. În contractele 
încheiate între părţi trebuie menţionat dacă pentru decontări va fi utilizat cursul de schimb al 
unei bănci comerciale, în caz contrar aplicându-se cursul de schimb comunicat de Banca 
Naţională a României sau cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană. 

  Aplicare A se vedea Newsletter noiembrie 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

  Norme metodologice În sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca 
Naţională a României se înţelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua 
anterioară şi care este valabil pentru operaţiunile care se vor desfăşura în ziua următoare.  
În sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul emiterii de facturi înainte de livrarea de 
bunuri sau prestarea de servicii ori de încasarea unui avans, cursul de schimb valutar utilizat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată la data emiterii acestor 
facturi va rămâne neschimbat la data definitivării operaţiunii, respectiv la data regularizării 
operaţiunii, inclusiv în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare. În cazul 
încasării de avansuri pentru care factura este emisă ulterior încasării avansului, cursul de schimb 
valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată la data 
încasării avansurilor va rămâne neschimbat la data definitivării operaţiunii, respectiv atunci când 
se fac regularizările avansurilor încasate. 
Prin norme, se stabileşte data cursului de schimb pentru diferite operaţiuni: livrări de bunuri 
sau prestări de servicii în interiorul ţării, achiziţiilor intracomunitare de bunuri, livrărilor 
intracomunitare de bunuri scutite de taxă, operaţiunile în interiorul ţării, dacă baza impozabilă 
este stabilită în valută.  

    

  Cota de impunere  

  Dispoziții noi 
Articolul 140, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(31), cu următorul cuprins 

(31) În cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la 
data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau 
este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la 
data la care a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul 

  Aplicare Important. Cota aplicabilă în regim TVA la încasare este cea de la data faptului generator. 
Excepţie: avansul ori factura în avans. 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dispoziții noi 
Articolul 140, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

(4) În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la 
data livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru cazurile prevăzute la art. 1342 alin. (2), 
precum şi în situaţia prevăzută la alin. (31) 

  Aplicare Important. Schimbarea cotei obligă la regularizare. Nu se fac regularizări la achiziţiilor 
intracomunitare de bunuri. 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

  Norme metodologice Prin norme se prevăd cazuri de aplicare a cotei reduse de 9% şi de 5%. 
Sunt exemple de calcul a TVA în cazul schimbării cotei.  

    

  Dreptul de deducere  

  Dispoziții noi 
Articolul 145, după alineatul (1) se 
introduc două noi alineate, 
alineatele (11) şi (12), cu următorul 
cuprins: 
 

(11) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o 
persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 1342 alin. 
(3)-(8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost 
livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.  
(12) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă care 
aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amânat până în 
momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită 
furnizorului/prestatorului său, chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoana 
impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 1342 alin. (6). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste prevederi nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, 
pentru achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 
150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160. 

  Aplicare A se vedea supra TVA LA ÎNCASARE 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  Condiţii de exercitare a dreptului 
de deducere 

 

  Dispoziții noi 
Articolul 146 alineatul (1), literele 
a) şi f) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate 
ori serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană 
impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155, precum şi dovada 
plăţii în cazul achiziţiilor efectuate de către persoanele impozabile obligate la aplicarea 
sistemului TVA la încasare, respectiv de către persoanele impozabile care achiziţionează 
bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare;  
f) pentru taxa aferentă unei operaţiuni asimilate cu o achiziţie intracomunitară de bunuri, 
prevăzută la art. 1301 alin. (2) lit. a), să deţină documentul prevăzut la art. 155 alin. (8), emis în 
statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevăzut la 
art. 1551 alin. (1). 

  Aplicare Important. Sunt reformulate condițiile pentru exercitarea dreptului de deducere pentru a 
corespunde regulilor de la TVA la încasare. Sunt posibile 2 cazuri cu privire la documentele 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesare pentru exercitarea dreptului de deducere: 
1. Persoanele impozabile care aplică TVA la încasare 

a. Factura + Dovada plății 
2. Persoanele impozabile nu care aplică TVA la încasare 

a. Factura 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  Deducerea taxei pentru persoana 
impozabilă cu regim mixt şi 
persoana parţial impozabilă 

 

  Dispoziții noi 
Articolul 147, după alineatul (16) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(17), cu următorul cuprins: 

(17) Prevederile prezentului articol se aplică şi de persoanele impozabile care aplică sistemul TVA 
la încasare. Pentru determinarea pro-rata sumele de la numitor şi de la numărător se determină 
în funcţie de data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei conform regulilor generale. 

  Aplicare Important. Persoanele impozabile cu regim mixt și persoanele parțial impozabile aplică 
sistemul de TVA la încasare pro-rata, în limita cifrei de afaceri.  

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  Ajustarea taxei deductibile în cazul 
achiziţiilor de servicii şi bunuri, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

altele decât bunurile de capital 

  Dispoziții noi 
articolul 148 se introduce un nou 
alineat, alineatul (2), cu următorul 
cuprins:  

(2) Nu se ajustează deducerea iniţială a taxei în cazul:  
a) bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamităţi naturale ori a unor cauze de forţă 
majoră, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod 
corespunzător, precum şi bunurilor furate dovedite legal prin hotărâre judecătorească definitivă;  
b) bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum şi 
activelor corporale fixe casate, altele decât bunurile de capital, în condiţii stabilite prin norme;  
c) perisabilităţilor, în limitele prevăzute prin lege, precum şi a pierderilor tehnologice sau, după 
caz, al altor consumuri proprii, în condiţii stabilite prin norme;  
d) situaţiilor prevăzute la art. 128 alin. (8). 

  Aplicare Important: Bunurile pierite nu mai constituie livrare de bunuri și nu mai dau drept la ajustarea 
TVA.  

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  Ajustarea taxei deductibile în cazul 
bunurilor de capital 

 

  Dispoziții noi 
articolul 149 alineatul (4), litera d) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Ajustarea taxei deductibile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează: 
d) în situaţia în care bunul de capital îşi încetează existenţa, cu următoarele excepţii:  
1. bunul de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este 
deductibilă;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. bunul de capital este pierdut sau distrus ca urmare a unor calamităţi naturale ori a unor cauze 
de forţă majoră, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod 
corespunzător;  
3. bunul de capital este furat, în condiţiile în care furtul este dovedit legal prin hotărâre 
judecătorească definitivă;  
4. situaţiile prevăzute la art. 128 alin. (8); 

  Aplicare Important. În situația bunurilor de capital, este posibilă ajustarea acestora însă limitat la cele 4 
cazuri.  

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

  Norme metodologice Prin HG 1071/2012 sunt prevăzute dispoziții speciale și exemple privind ajustarea taxei în caz de 
pieire fortuită a bunului de capital. Se stabilește termenul pentru ajustare de 5 ani și respectiv 
20 de ani. În anumite cazuri ajustarea taxei se face imediat. Numărul ajustărilor poate fi 
nelimitat, acesta depinzând de modificarea destinaţiei bunului respectiv în perioada de ajustare, 
respectiv pentru operaţiuni care dau sau nu drept de deducere. 

    

  Răspunderea individuală şi în 
solidar pentru plata taxei 

 

  Dispoziții noi 
Articolul 1512, partea introductivă a 
alineatului (1) se modifică: 

(1) Beneficiarul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în situaţia în care 
persoana obligată la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1), dacă 
factura prevăzută la art. 155 alin. (19):.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dispoziții noi 
Articolul 1512, partea introductivă a 
alineatului (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

(3) Furnizorul sau prestatorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în 
situaţia în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)-(4) şi 
(6), dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (19) sau autofactura prevăzută la art. 1551 alin. (1):.  

  Dispoziții noi 
Articolul 1512, partea introductivă a 
alineatului (4) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

(4) Furnizorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în situaţia în care 
persoana obligată la plata taxei pentru o achiziţie intracomunitară de bunuri este beneficiarul, 
conform art. 151, dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (19) sau autofactura prevăzută la art. 
1551 alin. (1):.  

  Aplicare Se modifică doar textul inițial pentru a corespunde textului care reglementează conținutul 
facturii.  

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  Regimul special de scutire pentru 
întreprinderile mici 

 

  Dispoziții noi 
Articolul 152, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

(3) Persoana impozabilă care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru aplicarea 
regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă. În 
cazul persoanelor impozabile care ar fi obligate pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în 
cifra de afaceri prevăzută la alin. (1) se cuprind operaţiunile prevăzute la alin. (2) în funcţie de 
data la care ar interveni exigibilitatea taxei fără aplicarea sistemului TVA la încasare. 

  Aplicare Important. Pentru întreprinderile mici este aplicabil TVA la încasare, datorită ciferi de afaceri.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  Înregistrarea persoanelor 
impozabile în scopuri de TVA 

 

  Dispoziții noi – Legea nr. 208/2012 
Articolul 1563 se introduc trei noi 
alineate, alineatele (11)-(13), cu 
următorul cuprins: 

(11) Persoana impozabilă prevăzută la art. 1342 alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice sistemul 
TVA la încasare potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8), are obligaţia să depună la organele 
fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra 
de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3), 
nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligaţia să depună notificarea prevăzută la 
prima teză persoana impozabilă care a aplicat sistemul TVA la încasare în anul calendaristic 
precedent şi care este obligată să continue aplicarea sistemului TVA la încasare ca urmare a 
faptului că cifra sa de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 
lei. În situaţia în care persoana impozabilă prevăzută la art. 1342 alin. (3) lit. a), care trebuie să 
aplice sistemul TVA la încasare, nu depune notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi 
înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care 
aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la alin. (13). În perioada cuprinsă între data la care 
persoana impozabilă avea obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare şi data înregistrării din 
oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică 
sistemul TVA, dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă 
este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, în conformitate cu prevederile art. 
145 alin. (12), iar pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana 
impozabilă în perioada respectivă se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, 
prevăzute la art. 1342 alin. (3) şi (8).  
(12) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului 
calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaţia să depună la organele fiscale 
competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit 
plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit 
prevederilor art. 1342 alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 
1342 alin. (4). În situaţia în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune 
notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale 
competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut 
la alin. (13), începând cu data înscrisă în decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile 
care aplică sistemul TVA la încasare. Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de 
persoana impozabilă în perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia 
de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu de către organele fiscale 
competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, se aplică 
regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 1342 alin. (1) şi (2), iar dreptul de 
deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă 
este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost 
livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, în conformitate cu prevederile art. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 alin. (1).  
(13) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor impozabile 
care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 1342 alin. (3)-(8). Registrul este public şi se 
afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Înscrierea şi radierea în/din 
Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face de către organul 
fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (11) şi (12), 
până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea, sau din 
oficiu în condiţiile prevăzute la alin. (11) şi (12). Prin excepţie, persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. b), sunt 
înregistrate din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile 
care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA. 

  Aplicare Atenție! Persoanele impozabile ar trebui să verifice la fiecare perioadă fiscală cifra de afaceri 
în sensul stabilit pentru TVA la încasare, pentru stabili care regim de impozitare se aplică. 
La depășirea plafonului este obligatorie depunerii notificării la organul fiscal, până la 25 a lunii 
următoare perioadei fiscale.  

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

    

  Plata taxei la buget  

  Dispoziții noi 
Articolul 157, alineatul (4) se 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv, nu se face 
plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

conform art. 153, care au obţinut certificat de amânare de la plată, în condiţiile stabilite prin 
ordin al ministrului finanţelor publice. De la data de 1 ianuarie 2017, prin excepţie de la 
prevederile alin. (3), nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153. 

  Aplicare Sunt prevăzute, inclusiv prin Norme metodologice aspecte privind plata TVA și amânarea plății 
la TVA pentru operațiunile vamale.  

  Data aplicării 1 ianuarie 2013 

    

 Alte acte normative   

   

  Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.  30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale M.Of. nr. 772/2012 

   Obiect. Art. 263 C.Fiscal privind impozitul pe mijloace de transport se stabilesc noi indici 
pentru determinarea impozitului.  
Obiect. Sunt aduse o serie de modificări în materia eşalonării la plată. Pentru obligaţii restante 
mai mari de 300 milioane lei perioada de eşalonare este majorată la 7 ani. Se stabilesc 
procentele de garanţie suplimentară în cazul eşalonării. 

  Legea nr. 208/2012 pentru privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. nr. 772/2012 

    Obiect. Modifică art. 134^2 alin. (3) lit. a) C.Fiscal; art. 134^2 alin. (6) lit. d) C.Fiscal; art. 156^3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alin. (11) şi alin. (12);    

  Lege nr. 202 din 1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 
M.Of. nr. 743/2012 

  Lege nr. 196 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind 
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice. M.Of. nr. 
743/2012 

  Legea nr. 193/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale M.Of. nr. 740/2012 

  Legea nr. 187/2012 - punerea în aplicare a Codului Penal. 

   Obiect. Sunt modificate dispoziţii din Codul Fiscal privind antrepozitele fiscale în sensul de a 
introduce interdicţii în cazul unor condamnări în materie penală.  

  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, M.Of. nr. 778/2012. 

   Obiect. Se aduc o serie de modificări în materia antrepozitelor fiscale.  

  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Ordin nr. 1751 din 14 noiembrie 2012 privind legitimaţiile de verificare 
fiscală. M.Of. nr. 782/2012 

   Obiect. Se aprobă modelul legitimaţiilor obligatorii în cazul operaţiunilor de inspecţie fiscală.  

  Hotărârea Guvernului nr. 1071 din 6 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 M.Of. nr. 753/2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obiect. Se aduc explicaţii la dispoziţii din Codul Fiscal privind: 
- grupul fiscal unic din punct de vedere al TVA. 
- bunurile constatate lipsa din gestiune. 
- livrările de bunuri asimilate, prin bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul 
acţiunilor de protocol  
- prestările asimilate de servicii. 
- sistemul de TVA la încasare: Exigibilitatea TVA.  Persoanele impozabile care sunt obligate 
să aplice sistemul. Modul de calcul al cifrei de afaceri. Persoanele impozabile pentru care 
înregistrarea iniţială a fost anulată. Încasarea contravalorii livrării de bunuri sau a prestării 
de servicii. Cesiune de creanţe, o compensare a datoriilor, o încasare prin banca de tipul 
transfer-credit si transfer-debit, o plata prin card-uri de debit sau de credit, plăţi în natura, 
plăţi în numerar. Facturi care conţin mai multe cote de TVA si/sau mai multe regimuri de 
impozitare. Falimentul beneficiarului. Cursul de schimb valutar. Jurnalele de vânzări şi 
cumpărări. Exemple.  
- achiziţii intracomunitare de bunuri  
- ajustarea TVA  
- Autofactura şi elemente obligatorii. Factura simplificată. Factura electronică. 
- Emiterea facturii de către beneficiar 
- Factura în cazul bunurilor executate silit.  

  Ministerul Finanţelor Publice. Ordin nr. 1449 din 1 noiembrie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe 
teritoriul României un sediu permanent M.Of. nr. 763/2012 

  Ministerul Finanţelor Publice. Ordin nr. 1331 din 09 octombrie 2012 privind aprobarea modelului, conţinutului şi 
instrucţiunilor de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-
financiară  M.Of. nr. 733/2012 

   Obiect. Inspecţia economico-financiară priveşte companiile cu capital de stat.  

 Proiecte 
normative în 
dezbatere 

  

  Important!  
Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. – Formular 200 
 
Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 

 
Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la 
sursă 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


