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            MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE  OG 8/2021*
                                                  - TITLUL VII  TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ -

Art.
I
Pct.:

Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de OG 8/2021*

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de OG 8/2021*

Data
intrării

în
vigoare

43.

Art. 266 Semnificația unor termeni și expresii:
........
  35. vânzarea intracomunitară de bunuri la distanță înseamnă
o livrare de bunuri expediate sau transportate de furnizor sau
în  numele  acestuia,  inclusiv  în  cazul  în  care  furnizorul
intervine  în  mod  indirect  în  transportul  sau  expedierea
bunurilor, dintr-un alt stat membru decât cel în care se încheie
expedierea  sau  transportul  bunurilor  către  client,  dacă  sunt
îndeplinite următoarele condiții:
a)  livrarea  de  bunuri  este  efectuată  pentru  o  persoană
impozabilă  sau  o  persoană  juridică  neimpozabilă  ale  cărei
achiziții  intracomunitare  de  bunuri  nu  sunt  considerate
operațiuni impozabile în România în temeiul art. 268 alin. (4)
și  (8)  și  art.  3151 alin.  (9)  sau  pentru  orice  altă  persoană
neimpozabilă;

La art. 266 alin. (1) pct. 35, lit. a) se modifică:

a) livrarea de bunuri este efectuată pentru o persoană
impozabilă  sau  o  persoană  juridică  neimpozabilă  ale
cărei  achiziții  intracomunitare  de  bunuri  nu  sunt
considerate operațiuni impozabile în România în temeiul
art. 268 alin. (4) și alin. (8) lit. a) și art. 3151 alin. (9) sau
corespondentul  acestor  articole  din  legislația  statului
membru de destinație, în cazul în care acesta este altul
decât  România, sau  pentru  orice  altă  persoană
neimpozabilă;

03.09.

2021

44. Art. 266 Semnificația unor termeni și expresii:
...
36. vânzare la distanță de bunuri importate din teritorii terțe
sau  țări  terțe  înseamnă  o  livrare  de  bunuri  expediate  sau
transportate  de  furnizor  sau  în  numele  acestuia,  inclusiv  în
cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în transportul

 La art. 266 alin. (1) pct. 36, lit. a) se modifică:

a) livrarea de bunuri este efectuată pentru o persoană

03.09.

2021
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sau  expedierea  bunurilor,  dintr-un  teritoriu  terț  sau  dintr-o
țară  terță  către  un  client  dintr-un  stat  membru,  dacă  sunt
îndeplinite următoarele condiții:
    a)  livrarea  de bunuri  este  efectuată  pentru  o  persoană
impozabilă  sau  o  persoană  juridică  neimpozabilă  ale  cărei
achiziții  intracomunitare  de  bunuri  nu  sunt  considerate
operațiuni impozabile în România în temeiul art. 268 alin. (4)
și  (8)  și  art.  3151 alin.  (9)  sau  pentru  orice  altă  persoană
neimpozabilă;

impozabilă  sau  o  persoană  juridică  neimpozabilă  ale
cărei  achiziții  intracomunitare  de  bunuri  nu  sunt
considerate operațiuni impozabile în România în temeiul
art. 268 alin. (4) și alin. (8) lit. a) și art. 3151 alin. (9) sau
corespondentul  acestor  articole  din  legislația  statului
membru de destinație, în cazul în care acesta este altul
decât  România,  sau  pentru  orice  altă  persoană
neimpozabilă;

45.

Art. 270 Livrarea de bunuri
(12) 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  înscopul  uneiadintre
următoarele operaţiuni:
 a) livrarea bunului respectiv realizată de persoana impozabilă
pe teritoriul statului membru de destinaţie a bunului expediat
sau transportat în condiţiile prevăzute la art. 275 alin. (5) şi
(6) privind vânzarea la distanţă;

 La art. 270 alin, (12), lit. a) se modifică:
    

a)  livrarea  bunului  respectiv  realizată  de  persoana
impozabilă pe teritoriul statului membru de destinație a
bunului expediat sau transportat în condițiile prevăzute
la art. 275 alin. (2) privind vânzarea intracomunitară de
bunuri la distanță;

03.09.

2021

46.

Art.  293  Scutiri  pentru  importuri  de  bunuri  și  pentru
achiziții intracomunitare***
 (1) Sunt scutite de taxă:

La art. 293 alin. (1), după lit. f) se introduce lit. f1):
f1)  importul  de  bunuri  efectuat  în  România  de  către
Comisia  Europeană  sau  de  către  o  agenție  ori  un
organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene,
în  cazul  în  care  Comisia  Europeană  sau  o  astfel  de
agenție  ori  un  astfel  de  organism  importă  bunurile
respective  în  scopul  îndeplinirii  sarcinilor  care  îi  sunt
conferite  prin  dreptul  Uniunii  Europene  pentru  a
combate pandemia de COVID-19, cu excepția situației în
care bunurile importate sunt utilizate, fie imediat, fie la
o  dată  ulterioară,  în  scopul  unor  livrări  ulterioare
efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau
de către o astfel de agenție ori organism;

01.11.

2021**

47. Art.  293  Scutiri  pentru  importuri  de  bunuri  și  pentru
achiziții intracomunitare ***

La art. 293, după alin. (2) se introduce alin. (3):
 (3) Atunci când condițiile pentru scutirea prevăzută la
alin. (1) lit. f1) încetează să se aplice, Comisia Europeană
sau  agenția  ori  organismul  în  cauză  care  a  efectuat

01.11.

2021
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importul de bunuri informează organul vamal competent,
iar  importul  bunurilor  respective  este  supus  TVA  în
condițiile aplicabile la momentul respectiv.

48.

Art.  294  Scutiri  pentru  exporturi  sau  alte  operațiuni
similare, pentru livrări intracomunitare și pentru transportul
internațional și intracomunitar***
 (1) Sunt scutite de taxă:

La art. 294 alin. (1), după lit. k) se introduce lit. k1):
k1)  livrarea  de  bunuri  sau  prestarea  de  servicii  către
Comisia Europeană sau către o agenție ori un organism
înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul
în care Comisia Europeană sau o astfel de agenție ori un
astfel de organism achiziționează bunurile sau serviciile
respective  în  scopul  îndeplinirii  sarcinilor  care  îi  sunt
conferite  prin  dreptul  Uniunii  Europene  pentru  a
combate pandemia de COVID-19, cu excepția situației în
care bunurile și serviciile achiziționate sunt utilizate, fie
imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări
ulterioare  efectuate  cu  titlu  oneros  de  către  Comisia
Europeană sau de către o astfel de agenție ori organism;

01.11.

2021**

49.

Art.  294  Scutiri  pentru  exporturi  sau  alte  operațiuni
similare, pentru livrări intracomunitare și pentru transportul
internațional și intracomunitar ***

 La art. 294, după alin. (3) se introduce alin. (4):
(4)  Atunci  când condițiile  pentru  scutirea prevăzută  la
alin. (1) lit. k1) încetează să se aplice, Comisia Europeană
sau agenția ori organismul în cauză care a primit livrarea
de bunuri  sau  prestarea  de  servicii  scutită  informează
organul  fiscal  competent,  iar  livrarea  bunurilor  sau
prestarea  serviciilor  respective  este  supusă  TVA  în
condițiile aplicabile la momentul respectiv.

01.11.

2021

50.

Art. 315 Regimul special  pentru vânzările intracomunitare
de  bunuri  la  distanță,  pentru  livrările  de  bunuri  interne
efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste
livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile
stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de
consum
(4)  Pentru  operațiunile  impozabile  efectuate  în  condițiile
prezentului regim special, persoana impozabilă utilizează doar
codul  de  înregistrare  în  scopuri  de  TVA  alocat  de  statul
membru de înregistrare. În cazul în care România este statul
membru  de  înregistrare,  codul  de  înregistrare  utilizat  de
persoana impozabilă este cel care i-a fost atribuit conform art.
316.

La art. 315, alin. (4) se modifică:
 

(4) Pentru operațiunile impozabile efectuate în condițiile
prezentului regim special, persoana impozabilă utilizează
doar codul de înregistrare în scopuri  de TVA alocat de
statul membru de înregistrare. În cazul în care România
este statul membru de înregistrare, codul de înregistrare
utilizat  de  persoana  impozabilă  este  cel  care  i-a  fost
atribuit conform art. 316 sau art. 317.

03.09.

2021



Page 4 of 6

51.

Art. 316 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de
TVA

La art. 316, după alin. (2) se introduce  alin. (21):
(21)  Persoana  impozabilă  care  are  sediul  activității
economice în afara României, dar care este stabilită în
România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin.  (2)
lit. b), care nu este înregistrată și nici nu are obligația să
se înregistreze în scopuri  de TVA conform prevederilor
alin. (2),  trebuie să solicite înregistrarea în scopuri  de
TVA  dacă  optează  pentru  aplicarea  regimului  special
prevăzut la art. 315.

03.09.

2021

52. Art.  317 Înregistrarea în scopuri  de TVA a altor persoane
care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii
(1)  Are obligația  să  solicite  înregistrarea în  scopuri  de TVA,
conform prezentului articol:
 a) persoana impozabilă care are sediul activității economice în
România  și  persoana  juridică  neimpozabilă  stabilită  în
România,  neînregistrate  și  care  nu  au  obligația  să  se
înregistreze conform art. 316 și care nu sunt deja înregistrate
conform lit. b) - d) sau alin. (2), care efectuează o achiziție
intracomunitară  taxabilă  în  România,  înainte  de  efectuarea
achiziției  intracomunitare,  dacă  valoarea  achiziției
intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții
intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția
intracomunitară;
 b) persoana impozabilă care are sediul activității economice în
România,  neînregistrată  și  care  nu  are  obligația  să  se
înregistreze conform art. 316 și care nu este deja înregistrată
conform lit. a), c) sau d) ori a alin. (2), dacă prestează servicii
care  au  locul  în  alt  stat  membru,  pentru  care  beneficiarul
serviciului  este  persoana  obligată  la  plata  taxei  conform
echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin.
(2), înainte de prestarea serviciului;
 c) persoana impozabilă care își  are stabilit sediul activității
economice  în  România,  care  nu  este  înregistrată  și  nu  are
obligația să se înregistreze conform  art. 316 și care nu este
deja înregistrată conform lit. a), b) sau d) ori a alin. (2), dacă
primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în

 La art. 317, alin. (1) se modifică :

  (1) Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de
TVA, conform prezentului articol:
a)  persoana  impozabilă  care  are  sediul  activității
economice în România și persoana juridică neimpozabilă
stabilită  în  România,  neînregistrate  și  care  nu  au
obligația să se înregistreze conform art. 316 și care nu
sunt deja înregistrate conform lit. b) - d) ori alin. (2) sau
(21), care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă
în  România,  înainte  de  efectuarea  achiziției
intracomunitare,  dacă  valoarea  achiziției
intracomunitare  respective  depășește  plafonul  pentru
achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are
loc achiziția intracomunitară;
b)  persoana  impozabilă  care  are  sediul  activității
economice  în  România,  neînregistrată  și  care  nu  are
obligația să se înregistreze conform art. 316 și care nu
este deja înregistrată conform lit. a), c) sau d) ori alin.
(2)  sau (21), dacă prestează servicii care au locul în alt
stat  membru,  pentru  care  beneficiarul  serviciului  este
persoana obligată la plata taxei conform echivalentului
din  legislația  altui  stat  membru  al  art.  307  alin.  (2),
înainte de prestarea serviciului;
c)  persoana  impozabilă  care  își  are  stabilit  sediul
activității  economice  în  România,  care  nu  este
înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform

03.09.

2021



Page 5 of 6

alt  stat  membru,  servicii  pentru  care este  obligată  la  plata
taxei în România conform  art. 307 alin. (2), înaintea primirii
serviciilor respective;
 d)  persoana  impozabilă  care  aplică  regimul  special  pentru
agricultori prevăzut la art. 3151, care nu este deja înregistrată
conform lit.  a)  -  c)  ori  a  alin.  (2),  dacă  efectuează  livrări
intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c)
sau d), înainte de livrarea bunurilor.

art. 316 și care nu este deja înregistrată conform lit. a),
b) sau d) ori alin. (2)  sau (21), dacă primește de la un
prestator,  persoană  impozabilă  stabilită  în  alt  stat
membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei
în România conform art. 307 alin. (2), înaintea primirii
serviciilor respective;
 d)  persoana  impozabilă  care  aplică  regimul  special
pentru agricultori prevăzut la art. 3151, care nu este deja
înregistrată conform lit. a) - c) ori alin. (2) sau (21), dacă
efectuează livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la
art.  3151 alin.  (8)  lit.  c)  sau  d),  înainte  de  livrarea
bunurilor.

53.

Art.  317 Înregistrarea în scopuri  de TVA a altor persoane
care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii

 La art. 317, după alin. (2) se introduce alin. (21):
 (21)  Persoana  impozabilă  care  are  sediul  activității
economice în România, dacă nu este înregistrată și  nu
este obligată să se înregistreze conform art. 316, poate
solicita să se înregistreze, conform prezentului articol, în
cazul în care optează pentru aplicarea regimului special
prevăzut la art. 315.

03.09.
2021

54.

Art.  317 Înregistrarea în scopuri  de TVA a altor persoane
care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii
(3)  Organele  fiscale competente vor înregistra  în  scopuri  de
TVA, conform prezentului articol, orice persoană care solicită
înregistrarea, conform alin. (1) sau (2).

..............................................
(10)  Înregistrarea  în  scopuri  de  TVA  conform  prezentului
articol nu conferă persoanei impozabile calitatea de persoană
înregistrată normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat
numai pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2).

La art. 317, alin. (3) și (10) se modifică:

(3) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri
de TVA, conform prezentului articol, orice persoană care
solicită înregistrarea, conform alin. (1) - (21).
   ................................................................
(10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului
articol  nu  conferă  persoanei  calitatea  de  persoană
înregistrată  normal  în  scopuri  de  TVA,  acest  cod fiind
utilizat numai pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) -
(21).

03.09.
2021

 *OG nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicată în Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021.
** Art. III alin. (2): „Scutirile de TVA prevăzute la art. I pct. 46 și 48 se aplică pentru importurile, livrările de bunuri și prestările de servicii 
efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021.”
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***Art. IV:  „Normele privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) și art. 294 alin. (4) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 
45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe.”

        -  Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Brasov la data de  03.09.2021 -     


