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DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
A JUDEŢULUI ............................. 

 
 
 
 
 Prin proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi 

reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, publicat pe site-ul 

Ministerului Finanţelor Publice la secţiunea Transparenţă 

decizională şi adoptat de Guvernul României în cadrul şedinţei din 

data de 23 decembrie 2010, au fost instituite mai multe măsuri în 

domeniul TVA aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2011.  

O parte din aceste măsuri derivă din procesul de armonizare 

legislativă cu acquis-ul comunitar, respectiv din transpunerea unor 

prevederi comunitare aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 

2011, iar altele reprezintă măsuri de ordin tehnic, adoptate din mai 

multe considerente între care şi îmbunătaţirea activităţii de 

administrare a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de 

TVA. 

O măsură de ordin tehnic foarte importantă, aplicabilă 

începând cu data de 1 ianuarie 2011, o constituie instituirea 

posibilităţii persoanelor impozabile care au realizat o cifră de 

afaceri inferioară plafonului de scutire pentru întreprinderi mici, de 
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a solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri 

de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire.  

În contextul în care, potrivit legislaţiei actuale, persoanele 

impozabile înregistrate în scopuri de TVA nu pot aplica regimul 

special de scutire pentru mici întreprinderi chiar dacă realizează o 

cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, măsura la care am 

făcut referire mai sus, aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 

2011, are în vedere reducerea numărului persoanelor înregistrate 

în scopuri de TVA şi eficientizarea administrării acestora. 

Potrivit noilor prevederi, persoanele impozabile înregistrate în 

scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul unui an 

calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la alin. (1), 

sau după caz, plafonul determinat conform alin. (5) al art. 152 din 

Codul fiscal, pot solicita până pe data de 20 ianuarie a anului 

următor scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri 

de TVA conform art. 153 în vederea aplicării regimului special de 

scutire.  

Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din 

prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din 

evidenţă, respectiv din data de 1 februarie.  

Până la anularea înregistrării în scopuri de TVA, persoanelor 

impozabile le revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor 

înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.  

Persoanele impozabile care au solicitat scoaterea din 

evidenţă în termenul şi în condiţiile de mai sus, au obligaţia să 

depună decontul de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal 

pentru operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data 

de 25 februarie inclusiv.  
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În ultimul decont depus, persoanele impozabile au obligaţia 

să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor 

ajustărilor de taxă, conform Titlului VI al Codului fiscal. 

 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât termenul limită 

până la care persoanele impozabile care în cursul anului 2010 nu 

au depăşit plafonul de scutire prevăzut la alin. (1), sau după caz, 

plafonul determinat conform alin.(5) al art. 152 din Codul fiscal, pot 

solicita scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA este 20 ianuarie 

2011, vă rugăm să întreprindeţi demersurile necesare în vederea 

informării persoanelor impozabile cu privire la posibilitatea 

solicitării scoaterii din evidenţa plătitorilor de TVA, precum şi a 

obligaţiilor ce derivă din exercitarea acestei opţiuni.  

 

 

 

Secretar General, 

Dragoş Ionuţ Bănescu 

 
 


