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17La articolul 152^4, alineatele (9) �i (10) se modific�:

   "(9) Declara�ia special� de TVA se întocme�te în euro. În cazul în care
prest�rile de servicii se pl�tesc în alte monede se va folosi, la
completarea declara�iei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a
perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele
publicate de Banca Central� European� pentru ziua respectiv� sau cele
din ziua urm�toare, dac� nu sunt publicate în acea zi.
    (10) Persoana impozabil� nestabilit� în Uniunea European� trebuie
s� achite suma total� a taxei datorate în Uniunea European� într-un
cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, pân� la data la
care are obliga�ia depunerii declara�iei speciale. Prin norme se stabile�te
procedura de virare a sumelor cuvenite fiec�rui stat membru, pentru
serviciile electronice, de telecomunica�ii, de radiodifuziune �i televiziune
desf��urate pe teritoriul lor, de persoana impozabil� nestabilit� în
Uniunea European�, înregistrat� în România în scopuri de TVA."

ART. 152^4 Regimul special pentru persoanele impozabile
nestabilite care presteaz� servicii electronice persoanelor
neimpozabile 
(9) Decontul special de tax� de întocme�te în lei. În cazul în
care prest�rile de servicii s-au efectuat în alte monede se va
folosi, la completarea decontului, rata de schimb în vigoare în
ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb
utilizate sunt cele publicate de Banca Central� European�
pentru ziua respectiv� sau cele din ziua urm�toare, dac� nu
sunt publicate în acea zi.
    (10) Persoana impozabil� nestabilit� trebuie s� achite suma
total� a taxei datorate Comunit��ii într-un cont special, în lei,
deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, pân�
la data la care are obliga�ia depunerii decontului special. Prin
norme se stabile�te procedura de virare a sumelor cuvenite
fiec�rui stat membru, pentru serviciile electronice desf��urate
pe teritoriul lor, de persoana impozabil� nestabilit�, înregistrat�
în România în scopuri de TVA.

16La art.125^1 alin (1), dup� punctul 26^1 se introduce punctul 26^2:
    "26^2. servicii de radiodifuziune �i televiziune sunt serviciile prev�zute
la art. 6b alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
282/2011 în ceea ce prive�te locul prest�rii serviciilor, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.042/2013 al
Consiliului din 7 octombrie 2013;".

ART. 125^1    Semnifica�ia unor termeni �i expresii

Art.
I

pct.

Forma Codului fiscal dup� modific�rile aduse de 
OUG nr. 80/2014 

în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015,    
excep�ie pct. 20-24 care se aplic� cu 1 februarie 2015       

Forma Codului fiscal f�r� modific�rile aduse de 
OUG nr. 80/2014

1/6



20La articolul 153, alineatele (7) �i (7^1) se modific�:
    "(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA,
conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu
prevederile prezentului titlu, sunt obligate s� solicite înregistrarea,
conform alin. (1), (2), (4) �i (5) sau solicit� înregistrarea conform alin.
(9^1).
    (7^1) Prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal� se stabilesc criterii pentru condi�ionarea înregistr�rii în scopuri
de TVA a societ��ilor cu sediul activit��ii economice în România,

ART. 153 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri
de TVA 
(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de
TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în
conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate s�
solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).
    (7^1) Prin ordin al ministrului finan�elor publice se pot stabili
criterii pentru condi�ionarea înregistr�rii în scopuri de TVA a
societ��ilor comerciale cu sediul activit��ii economice în
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La articolul 152^5, alineatele (9) �i (10) se modific�:

    "(9) Declara�ia special� de TVA se întocme�te în euro. În cazul în
care prest�rile de servicii se pl�tesc în alte monede se va folosi, la
completarea declara�iei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a
perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele
publicate de Banca Central� European� pentru ziua respectiv� sau cele
din ziua urm�toare, dac� nu sunt publicate în acea zi.

    (10) Persoana impozabil� trebuie s� achite suma total� a taxei
datorate în statele membre de consum într-un cont special, în euro,
indicat de organul fiscal competent, pân� la data la care are obliga�ia
depunerii declara�iei speciale. Prin norme se stabile�te procedura de
virare a sumelor cuvenite fiec�rui stat membru, pentru serviciile
electronice, de telecomunica�ii, de radiodifuziune �i televiziune
desf��urate pe teritoriul lor, de persoana impozabil� care aplic� regimul
special, pentru care România este statul membru de înregistrare."

La articolul 152^5, dup� alineatul (12) se introduce un nou alineat,
alineatul (13), cu urm�torul cuprins:
"(13) În cazul în care România este statul membru de înregistrare, din
sumele transferate fiec�rui stat membru de consum se re�ine ca venit al
bugetului de stat un procent de 30% în perioada 1 ianuarie 2015 - 31
decembrie 2016 �i, respectiv, un procent de 15% în perioada 1 ianuarie
2017 - 31 decembrie 2018, conform unei proceduri stabilite prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�."

ART. 152^5  Regimul special pentru serviciile electronice,
de telecomunica�ii, de radiodifuziune sau televiziune
prestate de c�tre persoane impozabile stabilite în Uniunea
European�, dar într-un alt stat membru decât statul
membru de consum 
(9) Declara�ia special� de TVA se întocme�te în lei. În cazul în
care prest�rile de servicii se pl�tesc în alte monede se va
folosi, la completarea declara�iei, rata de schimb în vigoare în
ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb
utilizate sunt cele publicate de Banca Central� European�
pentru ziua respectiv� sau cele din ziua urm�toare, dac� nu
sunt publicate în acea zi.
    (10) Persoana impozabil� trebuie s� achite suma total� a
taxei datorate în statele membre de consum într-un cont
special, în lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal
competent, pân� la data la care are obliga�ia depunerii
declara�iei speciale. Prin norme se stabile�te procedura de
virare a sumelor cuvenite fiec�rui stat membru, pentru
serviciile electronice, de telecomunica�ii, de radiodifuziune �i
televiziune desf��urate pe teritoriul lor, de persoana
impozabil� care aplic� regimul special, pentru care România
este statul membru de înregistrare.
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înfiin�ate în baza Legii societ��ilor nr. 31/1990, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care sunt supuse înmatricul�rii la
registrul comer�ului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza
acestor criterii, dac� persoana impozabil� justific� inten�ia �i are
capacitatea de a desf��ura activitate economic�, pentru a fi înregistrat�
în scopuri de TVA. Prin excep�ie de la prevederile alin. (7), organele
fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele
impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�."

La articolul 153 alineatul (9), litera c) se modific�:
 Alin.9 lit. c) dac� asocia�ii/administratorii persoanei impozabile sau
persoana impozabil� îns��i au înscrise în cazierul fiscal infrac�iuni �i/sau
faptele prev�zute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonan�a Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea �i func�ionarea cazierului fiscal, republicat�,
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, de la data comunic�rii deciziei
de anulare de c�tre organele fiscale competente. Prin excep�ie, în cazul
societ��ilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se dispune anularea înregistr�rii
persoanei în scopuri de TVA dac�:
1. administratorii �i/sau persoana impozabil� îns��i, în cazul societ��ilor
pe ac�iuni sau în comandit� pe ac�iuni, au înscrise în cazierul fiscal
infrac�iuni �i/sau faptele prev�zute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonan�a
Guvernului nr. 75/2001, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare;
2. asocia�ii majoritari sau, dup� caz, asociatul unic �i/sau administratorii
�i/sau persoana impozabil� îns��i, în cazul altor societ��i decât cele
men�ionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infrac�iuni �i/sau
faptele prev�zute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonan�a Guvernului nr.
75/2001, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;".

La articolul 153 alineatul (9), dup� litera g) se introduce o nou�
liter�, litera h):
"h) dac� persoana impozabil�, societate cu sediul activit��ii economice
în România, înfiin�at� în baza Legii nr. 31/1990, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, supus� înmatricul�rii la registrul

România înfiin�ate în baza Legii nr. 31/1990 privind societ��ile
comerciale, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, care sunt supuse înmatricul�rii la registrul
comer�ului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza
acestor criterii, dac� persoana impozabil� justific� inten�ia �i
are capacitatea de a desf��ura activitate economic�, pentru a
fi înregistrat� în scopuri de TVA. Prin excep�ie de la
prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu vor
înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu
îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finan�elor
publice. 

(9) Organele fiscale competente anuleaz� înregistrarea unei
persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
     c) dac� asocia�ii/administratorii persoanei impozabile sau
persoana impozabil� îns��i au înscrise în cazierul fiscal
infrac�iuni �i/sau faptele prev�zute la art. 2 alin. (2) lit. a) din
Ordonan�a Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea �i
func�ionarea cazierului fiscal, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, de la data comunic�rii deciziei de
anulare de c�tre organele fiscale competente. În cazul
societ��ilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se dispune anularea
înregistr�rii persoanei în scopuri de TVA numai în situa�ia în
care asocia�ii majoritari sau, dup� caz, asociatul unic au
înscrise în cazierul fiscal infrac�iuni �i/sau faptele prev�zute la
art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonan�a Guvernului nr. 75/2001,
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;
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comer�ului, nu justific� inten�ia �i capacitatea de a desf��ura activitate
economic� potrivit criteriilor �i în termenele stabilite prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrarea Fiscal�."

La articolul 153, partea introductiv� a alineatului (9^1) �i litera a) se
modific�:
"(9^1) Procedura de anulare a înregistr�rii în scopuri de TVA este
stabilit� prin normele procedurale în vigoare. Dup� anularea înregistr�rii
în scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a) - e) �i h), organele fiscale
competente înregistreaz� persoanele impozabile în scopuri de TVA
aplicând prevederile alin. (7^1) astfel:
a) la solicitarea persoanei impozabile, pentru situa�iile prev�zute la alin.
(9) lit. a) �i b), dac� înceteaz� situa�ia care a condus la anulare, de la
data comunic�rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;".

La articolul 153 alineatul (9^1), dup� litera d) se introduce o nou�
liter�, litera e):
"e) la solicitarea persoanei impozabile, în situa�ia prev�zut� la alin. (9)
lit. h), dac� înceteaz� situa�ia care a condus la anulare, de la data
comunic�rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA."

Pct. 20-24 se aplic� începând cu data de 1 februarie 2015

(9^1) Procedura de anulare a înregistr�rii în scopuri de TVA
este stabilit� prin normele procedurale în vigoare. Dup�
anularea înregistr�rii în scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a)
- e), organele fiscale competente înregistreaz� persoanele
impozabile în scopuri de TVA astfel:
    a) din oficiu, de la data la care a încetat situa�ia care a
condus la anularea înregistr�rii, pentru situa�iile prev�zute la
alin. (9) lit. a) �i b);
    b) la solicitarea persoanei impozabile, în situa�ia prev�zut� la alin. (9) lit.
c), dac� înceteaz� situa�ia care a condus la anulare, de la data comunic�rii
deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. În cazul societ��ilor
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, ai c�ror asocia�i din cauza c�rora s-a dispus
anularea înregistr�rii în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul
solicit�rii reînregistr�rii, persoana impozabil� poate solicita reînregistrarea
chiar dac� nu a încetat situa�ia care a condus la anularea înregistr�rii
conform alin. (9) lit. c);
    c) la solicitarea persoanei impozabile, în situa�ia prev�zut� la alin. (9) lit.
d), de la data comunic�rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe
baza urm�toarelor informa�ii/documente furnizate de persoana impozabil�:
    1. prezentarea deconturilor de tax� nedepuse la termen;
    2. prezentarea unei cereri motivate din care s� rezulte c� se angajeaz�
s� depun� la termenele prev�zute de lege deconturile de tax�;
    d) la solicitarea persoanei impozabile, în situa�ia prev�zut� la alin. (9) lit.
e), pe baza unei declara�ii pe propria r�spundere din care s� rezulte c� va
desf��ura activit��i economice. Data înregistr�rii în scopuri de TVA a
persoanei impozabile este data comunic�rii deciziei de înregistrare în
scopuri de TVA.

    Persoanele impozabile aflate în situa�iile prev�zute de prezentul alineat
nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici
întreprinderi prev�zut la art. 152 pân� la data înregistr�rii în scopuri de
TVA, fiind obligate s� aplice prevederile art. 11 alin. (1^1) �i (1^3).
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25La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modific�:
 "e) livrarea de energie electric� c�tre un comerciant persoan�
impozabil�, stabilit în România conform art. 125^1 alin. (2). Comerciantul
persoan� impozabil� reprezint� persoana impozabil� a c�rei activitate
principal�, în ceea ce prive�te cump�r�rile de energie electric�, o
reprezint� revânzarea acesteia �i al c�rei consum propriu de energie
electric� este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie
electric� se în�elege un consum de maximum 1% din energia electric�
cump�rat�. 

Se consider� c� are calitatea de comerciant persoan� impozabil�
cump�r�torul de energie electric� care de�ine licen�a pentru activitatea
de operator al pie�ei de energie electric� eliberat� de Autoritatea
Na�ional� de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzac�iile pe
pia�a pentru ziua urm�toare �i pe pia�a intrazilnic�. De asemenea se
consider� c� are calitatea de comerciant persoan� impozabil�
cump�r�torul de energie electric� care îndepline�te cumulativ
urm�toarele condi�ii:
    1. de�ine o licen�� valabil� de furnizare a energiei electrice, eliberat�
de Autoritatea Na�ional� de Reglementare în Domeniul Energiei, care
face dovada c� respectivul cump�r�tor este un comerciant de energie
electric�;
    2. activitatea sa principal�, în ceea ce prive�te cump�r�rile de energie
electric�, o reprezint� revânzarea acesteia �i consumul s�u propriu din
energia electric� cump�rat� este neglijabil. În acest sens, persoana
impozabil� trebuie s� depun� la organul fiscal competent, pân� pe data
de 10 decembrie a fiec�rui an, o declara�ie pe propria r�spundere din
care s� rezulte c� îndepline�te aceast� condi�ie, respectiv c� în
perioada ianuarie - noiembrie a acelui an calendaristic a avut un consum
propriu de maximum 1% din energia electric� cump�rat�, care este
valabil� pentru toate achizi�iile de energie electric� efectuate în anul
calendaristic urm�tor. Persoana impozabil� care ob�ine licen�a de
furnizare a energiei electrice în perioada 1 - 31 decembrie a unui an
calendaristic trebuie s� depun� la organul fiscal competent, în
perioada 1 - 20 ianuarie a anului calendaristic urm�tor o declara�ie
pe propria r�spundere din care s� rezulte c� a avut un consum propriu
de maximum 1% din energia electric� cump�rat� în perioada din luna

ART. 160    M�suri de simplificare 
(2) Opera�iunile pentru care se aplic� taxarea invers� sunt:
e) livrarea de energie electric� c�tre un comerciant persoan�
impozabil�, stabilit în România conform art. 125^1 alin. (2).
Comerciantul persoan� impozabil� reprezint� persoana
impozabil� a c�rei activitate principal�, în ceea ce prive�te
cump�r�rile de energie electric�, o reprezint� revânzarea
acesteia �i al c�rei consum propriu de energie electric� este
neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electric� se
în�elege un consum de maximum 1% din energia electric�
cump�rat� în perioada ianuarie - noiembrie a fiec�rui an
calendaristic. Se consider� c� are calitatea de comerciant
persoan� impozabil� cump�r�torul de energie electric� care
de�ine licen�a pentru activitatea de operator al pie�ei de
energie electric� eliberat� de Autoritatea Na�ional� de
Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzac�iile pe
pia�a pentru ziua urm�toare �i pe pia�a intrazilnic�. De
asemenea, se consider� c� are calitatea de comerciant
persoan� impozabil� cump�r�torul de energie electric� care
îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii:
1. de�ine o licen�� valabil� de furnizare a energiei electrice
eliberat� de Autoritatea Na�ional� de Reglementare în
Domeniul Energiei, care face dovada c� respectivul
cump�r�tor este un comerciant de energie electric�;
    2. activitatea sa principal�, în ceea ce prive�te cump�r�rile
de energie electric�, o reprezint� revânzarea acesteia �i
consumul s�u propriu din energia electric� cump�rat� este
neglijabil. În acest sens, trebuie s� depun� la organul fiscal
competent, pân� pe data de 10 decembrie a fiec�rui an, o
declara�ie pe propria r�spundere din care s� rezulte c�
îndepline�te aceast� condi�ie, care este valabil� pentru toate
achizi�iile de energie electric� efectuate în anul calendaristic
urm�tor. 
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decembrie în care a de�inut licen�a de furnizare, care este valabil�
pentru toate achizi�iile de energie electric� efectuate în anul calendaristic
în care se depune aceast� declara�ie. Agen�ia Na�ional� de Administrare
Fiscal� are obliga�ia s� afi�eze pe site-ul s�u lista persoanelor
impozabile care au depus declara�iile respective cel târziu pân� pe data
de 31 decembrie a fiec�rui an, respectiv pân� pe data de 31 ianuarie a
anului urm�tor în cazul cump�r�torilor de energie electric� care au
ob�inut licen�a de furnizare a energiei electrice între 1 �i 31 decembrie a
fiec�rui an. Furnizorul de energie electric� nu aplic� taxare invers� dac�
în momentul livr�rii beneficiarul care avea obliga�ia de a depune la
organul fiscal competent declara�ia pe propria r�spundere privind
consumul propriu neglijabil de energie electric� nu figureaz� în «Lista
persoanelor impozabile care au depus declara�iile pe propria r�spundere
pentru îndeplinirea condi�iei prev�zute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din
Codul fiscal». În cazul cump�r�torilor de energie electric� care au
ob�inut licen�a de furnizare între 1 �i 31 decembrie a anului anterior,
furnizorii pot emite facturi de corec�ie cu semnul minus conform art. 159
alin. (1) lit. b), în vederea aplic�rii tax�rii inverse, respectiv a regulariz�rii
taxei �i restituirii acesteia c�tre beneficiar pentru livr�rile efectuate pân�
la data la afi��rii pe site-ul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� a
cump�r�torului în lista persoanelor impozabile care au depus declara�iile
pe propria r�spundere. Pentru achizi�iile de energie electric� efectuate în
anul în care cump�r�torul ob�ine o licen�� valabil� de furnizare a
energiei electrice eliberat� de Autoritatea Na�ional� de Reglementare în
Domeniul Energiei, care face dovada c� respectivul cump�r�tor este un
comerciant de energie electric�, cump�r�torul trebuie s� transmit�
vânz�torului o declara�ie pe propria r�spundere din care s� rezulte c�
activitatea sa principal�, în ceea ce prive�te cump�r�rile de energie
electric�, o reprezint� revânzarea acesteia �i consumul s�u propriu
estimat din energia electric� cump�rat� este neglijabil, care este valabil�
pân� la data de 31 decembrie a anului respectiv;".

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� are obliga�ia s�
afi�eze pe site-ul s�u cel târziu pân� pe data de 31 decembrie
a fiec�rui an lista persoanelor impozabile care au depus
declara�iile respective. 

Pentru achizi�iile de energie electric� efectuate în anul în care
cump�r�torul ob�ine o licen�� valabil� de furnizare a energiei
electrice eliberat� de Autoritatea Na�ional� de Reglementare
în Domeniul Energiei, care face dovada c� respectivul
cump�r�tor este un comerciant de energie electric�,
cump�r�torul trebuie s� transmit� vânz�torului o declara�ie pe
propria r�spundere din care s� rezulte c� activitatea sa
principal�, în ceea ce prive�te cump�r�rile de energie
electric�, o reprezint� revânzarea acesteia �i consumul s�u
propriu estimat din energia electric� cump�rat� este neglijabil,
care este valabil� pân� la data de 31 decembrie a anului
respectiv;

* OUG nr. 80/2014 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i a altor acte normative
                            a fost publicat� în Monitorul Oficial nr. 906 din decembrie 2014
Material informativ publicat la data de 19.12.2014
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