
APLICAREA SISTEMULUI TVA LA 
     ÎNCASARE  ÎN  ANUL  2013    

 

 Persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA conform
art. 153 a c�ror cifr� de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie
2012 inclusiv nu dep��e�te plafonul de 2.250.000 lei aplic� sistemul TVA la

încasare de la 1 ianuarie 2013.      [art. II OG nr. 15/2012]
Pentru aplicarea sistemului TVA la încasare aceste persoane au obliga�ia

s� depun� la organul fiscal pân� la data de 25 octombrie inclusiv o NOTIFICARE
din care s� rezulte c� cifra de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie
2012 inclusiv nu dep��e�te plafonul de 2.250.000 lei.

În situa�ia în care persoana impozabil� nu depune notificarea va fi
înregistrat� din oficiu de organul fiscal în Registrul persoanelor impozabile care aplic�
sistemul TVA la încasare �i va aplica acest sistem începând cu data de 1 ianuarie
2013.         [art. II alin. (2) teza a treia OG nr. 15/2012]

Persoanele impozabile care se înregistreaz� în scopuri de TVA conform
art. 153 în cursul anului 2013 aplic� acest sistem începând cu data
înregistr�rii în scopuri de TVA.

 [art. 1342 alin. (3) lit. b) Cod fiscal]

Pentru aceste categorii de persoane se deschide
REGISTRUL PERSOANELOR IMPOZABILE CARE APLIC�
SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE, care se afi�eaz� pe site-ul
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

[art. 1563 alin. (13) Cod fiscal]

CIFRA DE AFACERI pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituit�
din valoarea total� a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii taxabile �i/sau
scutite cu drept de deducere, precum �i a opera�iunilor rezultate din activit��i
economice pentru care locul livr�rii/prest�rii se consider� ca fiind în str�in�tate,
conform art. 132 �i 133, realizate în cursul unui an calendaristic.

   [art. 1342 alin. (3) lit. a) Cod fiscal]
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