
Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Bra�ov 
Serviciul Servicii Pentru Contribuabili
http: // bv.finantepublice.ro

          CODUL FISCAL
TABEL COMPARATIV pentru TITLUL VI - TAXA PE VALOAREA AD�UGAT�

 URMARE A MODIFC�RILOR ADUSE DE OG nr. 16/2013 

9Art. 150 - Persoana obligat� la plata taxei pentru opera�iunile 
taxabile din România
Alin. (3) se modific� �i va avea urm�torul cuprins:
(3) Taxa este datorat� de orice persoan� înregistrat� conform art. 153 sau
1531, c�reia i se livreaz� produsele prev�zute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau
f), dac� aceste livr�ri sunt realizate de o persoan� impozabil� care nu este

Art. 150 - Persoana obligat� la plata taxei pentru
opera�iunile taxabile din România 
(3) Taxa este datorat� de orice persoan� înregistrat�
conform art. 153 sau 1531, c�reia i se livreaz� gaze
naturale sau energie electric� în condi�iile prev�zute la

A se vedea �i OMFP 1436/2013 �i Circulara MFP nr. 408436/02.09.2013 publicat� pe site MFP/ Info TVA/Circulare

8Art. 140 - Cotele
(2) Cota redus� de 9% se aplic� asupra bazei de impozitare 
pentru urm�toarele prest�ri de servicii �i/sau livr�ri de bunuri:
La art. 140 alin. (2), dup� litera f) se introduce litera g)
 g) livrarea urm�toarelor bunuri:
  1. toate sortimentele de pâine, precum �i urm�toarele specialit��i de
panifica�ie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelu�e �i
împletituri, care se încadreaz� în grupa produse de brut�rie la codul
CAEN/CPSA 1071;
   2. f�in� alb� de grâu, f�in� semialb� de grâu, f�in� neagr� de grâu �i
f�in� de secar�, care se încadreaz� la codul CAEN/CPSA 1061;
    3. triticum spelta, grâu comun �i meslin, care se încadreaz� la codul NC
1001 99 00, �i secar�, care se încadreaz� la codul NC 1002 90 00,
prev�zute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din
23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar� �i statistic� �i Tariful Vamal
Comun, astfel cum a fost modificat� prin Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.
- în vigoare cu data de 1 septembrie 2013

Art. 140 - Cotele
(2) Cota redus� de 9% se aplic� asupra bazei de
impozitare pentru urm�toarele prest�ri de servicii �i/sau
livr�ri de bunuri: 

Art.
I

pct.

Forma Codului fiscal dup� modific�rile aduse de 
OG nr. 16/2013

Forma Codului fiscal f�r� modific�rile aduse de 
OG nr. 16/2013
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11Art. 153 - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
(91) 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:
Lit. b) - d) se modific�:
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

Art. 153 - Înregistrarea persoanelor impozabile în
scopuri de TVA 
(91) 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:
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;

10Art. 153 - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
(9) Organele fiscale competente anuleaz� înregistrarea unei persoane în
scopuri de TVA, conform prezentului articol:
Lit. c) se modific�:
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;
- în vigoare cu data de 5 august 2013

Art. 153 - Înregistrarea persoanelor impozabile în
scopuri de TVA
(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;

stabilit� în România sau nu este considerat� a fi stabilit� pentru
respectivele livr�ri de bunuri pe teritoriul României conform prevederilor
art. 1251 alin. (2), chiar dac� este înregistrat� în scopuri de TVA în
România conform art. 153 alin. (4) sau (5). 
- în vigoare cu data de 5 august 2013

art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), dac� aceste livr�ri sunt
realizate de o persoan� impozabil� care nu este
stabilit� în România sau nu este considerat� a fi
stabilit� pentru respectivele livr�ri de bunuri pe
teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin.
(2), chiar dac� este înregistrat� în scopuri de TVA în
România conform art. 153 alin. (4) sau (5).

2



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. 
- în vigoare cu data de 5 august 2013

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�;
 Dup� prima abatere prev�zut� la alin. (9) lit. d),
persoanele impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA,
dac� îndeplinesc toate condi�iile prev�zute de lege, numai
dup� o perioad� de 3 luni de la anularea înregistr�rii. În
cazul în care abaterea se repet� dup� reînregistrarea
persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de
înregistrare în scopuri de TVA �i nu vor aproba eventuale
cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA.
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 cel mai târziu în cursul lunii urm�toare celei în
care a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA. Data
înregistr�rii în scopuri de TVA a persoanei impozabile este
data comunic�rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.
În situa�ia în care persoana impozabil� nu depune o cerere
de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile
de la data anul�rii, organele fiscale nu vor aproba
eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de
TVA. În cazul persoanei impozabile care are sediul
activit��ii economice în afara României �i care trebuie sau
opteaz�, potrivit legii, s� se înregistreze în scopuri de TVA
în România, direct, printr-un reprezentant fiscal ori printr-un
sediu fix, organele fiscale vor aproba eventuale cereri de
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13Art. 153 - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
Dup� alineatul (92) se introduc dou� noi alineate, alineatele (93) �i (94),
cu urm�torul cuprins:
(93) Când se constat� c� persoana impozabil� a fost înregistrat� în scopuri
de TVA conform art. 153 de organele fiscale, ca urmare a unei erori,
aceast� înregistrare se anuleaz� din oficiu sau la cererea persoanei
impozabile de organele fiscale competente, începând cu data înscris� în
decizia de îndreptare a erorii. Pe perioada cuprins� între data înregistr�rii
�i data anul�rii înregistr�rii în scopuri de TVA:
    a) persoana impozabil� care a fost înregistrat� eronat în scopuri de TVA
ac�ioneaz� în calitate de persoan� înregistrat� în scopuri de TVA, cu
excep�ia situa�iei în care înregistrarea eronat� a fost generat� de organul
fiscal, caz în care persoana impozabil� poate aplica regimul special de
scutire pentru întreprinderile mici prev�zut la art. 152;

Art. 153 - Înregistrarea persoanelor impozabile în
scopuri de TVA

12Art. 153 - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 
Alin. (92) se modific�:
(92) Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� organizeaz� Registrul
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 �i
Registrul persoanelor impozabile a c�ror înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 153 a fost anulat�. Registrele sunt publice �i se afi�eaz� pe
site-ul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. Înscrierea în Registrul
persoanelor impozabile a c�ror înregistrare în scopuri de TVA conform art.
153 a fost anulat� se face de c�tre organul fiscal competent, dup�
comunicarea deciziei de anulare a înregistr�rii în scopuri de TVA, în
termen de cel mult 3 zile de la data comunic�rii. Data anul�rii înregistr�rii
în scopuri de TVA înscris� în decizie este data prev�zut� la art. 153 alin.
(9). Anularea înregistr�rii în scopuri de TVA produce la furnizor/prestator
efectele prev�zute la art. 11 alin. (11) �i (13) de la data prev�zut� la art. 153
alin. (9) �i în cazul beneficiarului produce efectele prev�zute la art. 11 alin.
(12) �i alin. (14) din ziua urm�toare datei oper�rii anul�rii înregistr�rii în
Registrul persoanelor impozabile a c�ror înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 153 a fost anulat�. 
- în vigoare cu data de 5 august 2013

Art. 153 - Înregistrarea persoanelor impozabile în
scopuri de TVA
(92) Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� organizeaz�
Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 153 �i Registrul persoanelor impozabile a
c�ror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost
anulat�. Registrele sunt publice �i se afi�eaz� pe site-ul
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. Înscrierea în
Registrul persoanelor impozabile a c�ror înregistrare în
scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulat� se face de
c�tre organul fiscal competent, dup� comunicarea deciziei
de anulare a înregistr�rii în scopuri de TVA, în termen de
cel mult 3 zile de la data comunic�rii.

reînregistrare în scopuri de TVA, chiar dac� acestea sunt
depuse dup� 180 de zile de la data anul�rii înregistr�rii.
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14Art. 155 - Facturarea 
Alin. (34) se modific�:
(34) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic,
indiferent de forma original� în care au fost trimise ori puse la dispozi�ie. În
cazul stoc�rii electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite

Art. 155 - Facturarea 
(34) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format
electronic, indiferent de forma original� în care au fost
trimise ori puse la dispozi�ie. În cazul facturilor stocate prin
mijloace electronice, persoanele impozabile vor stoca prin

14Art. 155 - Facturarea
Alin. (31) se modific�:
(31) Persoana impozabil� poate decide locul de stocare a facturilor, cu
condi�ia ca acestea sau informa�iile stocate conform alin. (30) s� fie puse
la dispozi�ia autorit��ilor competente f�r� nicio întârziere ori de câte ori se
solicit� acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor ales de
persoana impozabil� nu poate fi situat pe teritoriul unei ��ri cu care nu
exist� niciun instrument juridic referitor la asisten�a reciproc� având o sfer�
de aplicare similar� celei prev�zute de Directiva 2010/24/UE �i de
Regulamentul (UE) 904/2010 sau la dreptul men�ionat la alin. (36) de a
accesa prin mijloace electronice, de a desc�rca �i de a utiliza facturile
respective.
- în vigoare cu data de 5 august 2013

Art. 155 - Facturarea
(31) Persoana impozabil� poate decide locul de stocare a
facturilor, cu condi�ia ca acestea sau informa�iile stocate
conform alin. (30) s� fie puse la dispozi�ia autorit��ilor
competente f�r� nicio întârziere ori de câte ori se solicit�
acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor
ales de persoana impozabil� nu poate fi situat pe teritoriul
unei ��ri cu care nu exist� niciun instrument juridic referitor
la asisten�a reciproc� având o sfer� de aplicare similar�
celei prev�zute de Directiva 2010/24/UE �i de
Regulamentul (UE) 904/2010 sau la dreptul men�ionat la
alin. (35) de a accesa prin mijloace electronice, de a
desc�rca �i de a utiliza facturile respective.

  b) dreptul de deducere a TVA aferente achizi�iilor efectuate de beneficiari
de la persoanele impozabile respective se exercit� în limitele �i în condi�iile
prev�zute la art. 145 - 1471.
(94) Când se constat� c� persoanei impozabile i-a fost anulat din oficiu de
organele fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153,
ca urmare a unei erori, aceasta va fi înregistrat�, din oficiu sau la cererea
persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe perioada
cuprins� între data anul�rii �i data înregistr�rii în scopuri de TVA persoana
respectiv� î�i p�streaz� calitatea de persoan� impozabil� înregistrat� în
scopuri de TVA, men�inându-se data înregistr�rii în scopuri de TVA
anterioar�. Dreptul de deducere a TVA aferente achizi�iilor efectuate pe
aceea�i perioad� de beneficiari de la persoanele impozabile respective se
exercit� în limitele �i în condi�iile prev�zute la art. 145 - 1471,
considerându-se c� achizi�iile au fost efectuate de la o persoan�
impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA conform art. 153.
- în vigoare cu data de 5 august 2013
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15Art. 160- M�suri de simplificare 
La art.160 alin. (2), dup� litera d) se introduc dou� noi litere, literele e)
�i f):
(2) Opera�iunile pentru care se aplic� taxarea invers� sunt:
 e) livrarea de energie electric� c�tre un comerciant persoan� impozabil�,
astfel cum este definit la art. 132 alin. (1) lit. e). În vederea aplic�rii tax�rii
inverse, furnizorul de energie electric� trebuie s� ob�in� din partea
cump�r�torului dovada c� acesta se încadreaz� în defini�ia prev�zut� la
art. 132 alin. (1) lit. e), respectiv:
    1. licen�a de furnizare a energiei electrice, eliberat� de Autoritatea
Na�ional� de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, care atest�
calitatea de comerciant de energie electric� a cump�r�torului;
    2. declara�ia 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 din energia
electric� cump�rat� este neglijabil;
 f) transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare. 
- în vigoare cu data de 1 septembrie 2013

Art. 160- M�suri de simplificare 
(2) Opera�iunile pentru care se aplic� taxarea invers� sunt:
    a) livrarea urm�toarelor categorii de bunuri:
 1. livrarea de de�euri feroase �i neferoase, de rebuturi
feroase �i neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite
rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
 2. livrarea de reziduuri �i alte materiale reciclabile alc�tuite
din metale feroase �i neferoase, aliajele acestora, zgur�,
cenu�� �i reziduuri industriale ce con�in metale sau aliajele
lor;
   3. livrarea de de�euri de materiale reciclabile �i materiale
reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil,
cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticl� �i sticl�;
 4. livrarea materialelor prev�zute la pct. 1 - 3 dup�
prelucrarea/transformarea acestora prin opera�iuni de
cur��are, polizare, selec�ie, t�iere, fragmentare, presare
sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale
neferoase pentru ob�inerea c�rora s-au ad�ugat alte
elemente de aliere;
  b) livrarea de mas� lemnoas� �i materiale lemnoase,
astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul
silvic, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;
  c) livrarea de cereale �i plante tehnice men�ionate în
continuare, care figureaz� în nomenclatura combinat�
stabilit� prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului
din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar� �i statistic�
�i Tariful vamal comun
   d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de
ser�, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva

din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea
prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în form�
electronic�, cu modific�rile ulterioare. 

- în vigoare cu data de 5 august 2013

mijloace electronice �i datele ce garanteaz� autenticitatea
originii �i integritatea con�inutului facturilor, în conformitate
cu alin. (24) �i (25). În cazul stoc�rii electronice a facturilor,
inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în
format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor
Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în form�
electronic�, cu modific�rile ulterioare.
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16Art. 160- M�suri de simplificare 
Alin. (6) se modific�:
(6) Prevederile alin. (2) lit. c), e) �i f) se aplic� pân� la data de 31
decembrie 2018 inclusiv. 
- în vigoare cu data de 1 septembrie 2013

Art. 160- M�suri de simplificare
 (6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplic� pân� la data de 31
mai 2014 inclusiv.

A se vedea �i Circulara MFP nr. 408436/02.09.2013 publicat� pe site MFP/ Info TVA/Circulare

2003/87/CE a Parlamentului European �i a Consiliului din
13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de ser�
în cadrul Comunit��ii �i de modificare a Directivei 96/61/CE
a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din
directiv�, precum �i transferul altor unit��i care pot fi
utilizate de operatori în conformitate cu aceea�i directiv�.

Aceste prevederi intr� în vigoare începând cu 5 august 2013, cu excep�ia pct. 8, 15 �i 16 care se aplic� începând cu data de 1 septembrie 2013.

Material informativ elaborat la data de 10.09.2013
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